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ALTID - hvor,
Pog når som helst - YAESU
F T -7 4 7 G X
COMPUTER AIDED
HF ALL MODE TRANSCEIVER
SPECIFIKATION
GENERAL
Tuning Steps (selectabie)
SSB & CW; 25 Hz or 2,5 kHz/step
AM: 1 kHz or 10 kHz/step
FM: 12,5 kHz or 5 kHz/step
Frequency Stability (0° to 40°C)
SSB, CW, AM: ±200 Hz
FM: ±300 Hz
Frequency Accuracy
SSB, CW, AM: ±200 Hz
FM: ±300 Hz

Frequency Range
160 m band - 1.5 to 1.9999 MHz
80 m band- 3.5 to 3.9999 MHz
40 m band - 7.0 to 7.4999 MHz
30 m band -10.0 to 10.4999 MHz
20 m band -14.0 to 14,4999 MHz
17 m band -18.0 to 18.4999 MHz
15 m band - 21.0 to 21.4999 MHz
12 m band - 24.5 to 24,9999 MHz
10 m band - 28.0 to 29.9999 MHz

Antenna impedance (nominal)
50 ohm, unbalanced
Supply Voltage
13.5 VDC ±10% (negative ground)
Maximum Current Consumption
19A (a 100 W output)

&
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Dimensions
238 (W) X 93 (H) X 238 (D) mm
Weight
Approx 3.3 kg (7,25 Ib)

Ring eller skriv efter udførlig data
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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 Lissi©, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Redaktionelt
BCI/TVI
Siden OZ1GEH startede debatten om Radioamatører og TVI i oktober OZ,
er je g blevet klar over, at problemet har et meget større omfang end tidli
gere antaget.
Je g har med interesse læst de forskellige indlæg i de efterfølgende
numre af OZ, ligesom jeg har fået en del direkte henvendelser.
EDR skal varetage medlemmernes interesser, og selv om vi må priori
tere opgaverne, er der åbenbart et problem her, som berører så mange,
at der må gøres noget.
Hovedbestyrelsen har nedsat en lille arbejdsgruppe, som skal koordi
nere foreningens forskellige tiltag og prioritere rækkefølgen af opga
verne. Vi har imidlertid besluttet, at der på støjområdet både skal gøres
noget nu og arbejdes på læ ngere sigt.
På læ ngere sigt tror jeg, at både P&T og EDR kan have fordel af regler
for kommercielt radio- og TV-udstyrs indstrålingssikkerhed. Det vil derfor
være et oplagt emne til næste P&T-møde. Det vil også være en fordel, hvis
man kan få forbrugerne interesseret i at kræve bedre data på dette om
råde, når der købes radio- og TV-apparater m.m.
For at gøre noget nu har OZ8CY tilbudt at arrangere et seminar for 1 til
2 teknisk kyndige fra hver lokalafdeling. Formålet er at sprede viden om,
hvordan forstyrrelsessager bør gribes an og at opbygge en ekspertice i
lokalafdelingerne.
Je g mener ikke, vi skal forsøge at løbe fra det ansvar, vi har ifølge vore
licensbestemmelser, men derfor kan vi godt arbejde med problemet i et
bredt perspektiv. Der er såvel gennem indlæg i OZ som fra andre sider
kommet forslag til flere tiltag. Disse kræver imidlertid en del forarbejde
og må derfor efter behov føjes til hen ad vejen.
Det vigtigste er i første omgang at få nogle folk i lokalafdelingerne gjort
interesseret i problemet. Dernæst må den nødvendige viden erhverves
og det nødvendige udstyr skaffes.
Lokalafdelingerne vil få direkte besked om tid og sted for det omtalte
seminar.
O Z 1 D H Q , P e r.
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID
Hvidovrevej 468, 1. tv., 2650 Hvidovre.
tlf. 01 78 44 87
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Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød.
tlf. 02 81 23 69
Kreds 3:
Axel A Jacobsen, OZ1DGP
Brovangen 46, 3700 Rønne
tlf. 03 95 05 07
Kreds 4:
Leif Olsen, OZ5GF
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.
tlf. 03 83 91 70
Kreds 5:
Edmund Winther Petersen, OZ3ZB
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M
tlf. 09 13 47 52
Kreds 6:
Mads Peter Physant, OZ1HMY
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted
tlf. 04 55 21 30
Kreds 7:
Svend Larsen, OZ1DYI
Skrænten 31, st. tv., 6700 Esbjerg
tlf. 05 12 80 48
Kreds 8:
Chr. M. Verholt, OZ8CY
Tranbjerg Stationsvej 5, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 06 29 36 11
Kreds 9:
Frank Mølgaard Jensen, OZ1FDU
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals
tlf. 08 97 74 75
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Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ1HMY og forretningsføreren
P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX og OZ7IS
Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO
HF-udvalg:
OZ5GF, OZ5DX, OZ1FDU og OZ1LO
VHF-udvalg:
OZ5GF, OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG
og OZ1DOQ
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP og OZ1JKP
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ9SN og OZ1HJV
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ1HMY, OZ8CY og OZ1HJV
Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB
Handicapudvalg:
OZ1CID, OZ3ZB, OZ5GF, OZ1FDU og OZ9FZ
Giro nr. 4 23 88 77.
OZ1FEQ, Ernst Lysgaard
Munkegårdskvarteret 137, 7400 Herning
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 01 78 44 87.
Repeaterudvalgets formand:
Allan Nelsson, OZ5XN
Gasværksvej 10a, 5., 1656 København V
Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret).
Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 02 81 75 93
Presse- og informationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød
HF-Bulletin:
Første søndag i måneden kl. 12.10 DNT
Frekvens: 3700 kHz ± QRM.
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød
EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM
Valstedvej 6, 9240 Nibe
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg,
tlf. 06 92 77 47
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I N T E R N A T I O N A L AMATE UR R A D I O U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 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.

Forårets kredsmøder
Nu er forårets kredsmøder et overstået kapitel. Og mange af de ting,
der i efterårets og vinterens løb skulle fremlægges på kredsmø
derne, er blevet debatteret, bølgerne har gået, som de plejer ved så
danne lejligheder når radioamatører træffes, for at sætte tingene på
plads. Der blev efter længere votering opstillet kandidater til RM, de
fleste har i forvejen siddet flere år i RM, og kan derfor også fortælle
meget om dette og hint, men et par helt nye blev da opstillet, selvom
de slog sig voldsomt i tøjret. I nogle af kredsene skulle der også op
stilles kandidater til HB, og her var ingen lang kø, man var godt klar
over, det kunne betyder, der ikke længere var meget tid til radio, men
man enedes om at lave stillerlister og kandidaten sagde efter lange
overvejelser, »ok, så stiller jeg op«. Så var det, at man også skulle
finde en til formandsposten, ingen havde hørt, om den gamle ville
fortsætte, men et lyst hoved mente at have hørt, »jeg går ikke før I
stemmer mig ud«. Så lad de andre om det, hvis de har en kandidat.
Der kom jo for en gang skyld flere til opstillingsmødet end der plej
ede, men hvad skete der ellers? Jo, man fokuserede lidt på OZ, og
blev enige om at opfordre landets radioamatører til at skrive artikler
om deres forsøg og konstruktioner, der måtte også være nogle, der
lavede noget tilbehør til deres computer, der kunne bruges i shacket, for ikke at tale om små program tips. Men mange var meget inte
resseret i, at høre om det nymodens packet-radio og hvordan det
skulle sluttes til radioen. Nogle havde så store problemer med føl
somheden på radioen, at de gerne så artikler om forbedringer af
modtageren. De mente også, at man i OZ skulle kunne læse om nye
komponenter, det var jo ikke alle, der havde en god forbindelse i
elektronikbranchen.
Derfor Dr. OM, når du har bygget et eller andet, stort eller småt, der
kan have interesse for flere, lav en artikel om emnet, den samme op
fordring skal også lyde til alle dem der sidder med computeren, for
tæl dine medamatører om alle de ting denne kan anvendes til i
shacket.
Du har måske artiklen færdig, ellers kan du nå det før solen lokker
dig ud til antennen, der blev beskadiget da de første stære landede
på den.
OZ1HMY
123

ELEKTRONISK VAGTHUND

K2655

Mange er sikkert uenige om den bedste afskrækkelse af indbrudstyve. \
kr.
En ting er sikker: En frygtindgydende gøende hund kan bringe de fle s te ^
skurke til fornuft. Dette noble dyr har nogle ulemper, du skal lufte den i
alt slags vejr, og i ferien skal du have naboen eller venner til at passe
hunden, hvis de da ikke er mere bange end tyvene, som du gerne vil
holde væk.
Heldigvis er der en elektronisk løsning. En rigtig gøende enhed, med et
følsomt øre for hvad der foregår omkring den.
Den vogter tro, sover aldrig og kræver ikke så meget, kun en 2 x 8 V
Leveres som byggesæt
transformator eller en ustabiliseret spændingsforsyning 9 -12 VDC.

325,-

Trigger indgang til forbindelse af andre detektore, (f.eks. fotocelle,
bevægelses detektor, røgalarm o.s.v.).

MARK 5 - S

Kr. 995,-

RTTY - CW - ASCII Computer Interface for VIC 20 og Commodore 64 m.fl.
TEKNISKE DATA
Spændingsforsyning
Effektforbrug
Computer tilslutning
Aktive filter ved
RTTY modtagning
Leveres samlet med
dansk bruger- og tilslutnlngsvejlednlng.
Med dette interface tilsluttet mellem din computer,
og din amatørstation, er det muligt at sende og mod
tage RTTY, CW og ASCII, ved hjælp af et software
program til computeren.

Aktive filter ved
RTTY sending

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

TILBUD:
Traf o
19.2V/4A
kr. 50,-

LC - KABINETTER
Kabinetterne er frem stillet af over- og under
del i grålakeret stålplade med køleriller.
For- og bagplade er eloxeret aluminium.
Kabinetterne leveres komplet med skruer og
gummifødder, samt transparant beskyttelses
folie på for- og bagplade.

TILBUD: 25 W/2 m PA-TRIN
P rin t s a m t b y g g e v e jle d n in g til M D 5 1 1 /2 5

Kr. 25,-___________________
ELEKTOR 1 års abonnement kr. 300,
ALLE PRISER ER INCL. MOMS
VARER SENDES SOM POSTORDRE
ELLER FORUDBESTILLES OG UDLEVERES
DEN 9/4 PÅ LYNGTOFTE KRO VED GENNER.
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CW Transmission

LC730
LC740
LC750
LC760
LC830
LC840
LC85Ö
LC86Ö
LC870
LC930
LC940
LC950
LC960
LC970

220 V AC
Mindre end 5 W
TTL niveau
2295 Hz
2550 Hz
2975 Hz
2295 Hz (space)
2550 Hz (space)
2975 Hz (space)
2125 Hz (mark)
2175 Hz (CW-ID)
Direkte via Computer
eller morsenøgle

80x100x132
80x150x132
80x200x132
80x250x132
80x100x180
80x150x180
80x200x180
80x250x180
80x300x180
100x100x180
100x150x180
100x200x180
100x250x180
100x300x180

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

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

92,50
99,50
107,95
118,70
99,50
105,90
117,95
122,00
138,00
104,50
112,50
122,00
133,95
149,50

LODDEKOLBE 220V/18W kr. 99,50

HELMHOLT
elektronik

Farvervej 2
7600 Struer
Tlf. 07 85 2611
OZ MARTS 1988

Low Cost 23 cm Linear Transverter
Af PAOLPE/OZ 1 GMP, Jens Engelbredt, Stendalsvej 13, st. th., 8210 Århus V.
Specifikation:

Mellemfrekvens: 144-146 MHz. Udgangsfrekvens:
1296-1298 MHz, evt. 1269 MHz for satellit. RF ud:
200 mW eller 2 W efter valg. Spuriousundertrykkelse: typ. mere end 60 dB. Kompakt opbygning, 100 x
160 x 30 30 mm3. Kan efterbygges uden besvær
også af amatører uden særlig erfaring. Er bygget
og i brug af særdeles mange amatører.

P=

(U + U /

w,

400
hvor Ud (0,3 - 0,7) er diodens spændingsfald. Enkel
ensretning kan også bruges, se OZ, nov. 86.
Oscillator print
X-tallet arbejder på 96 MHz, med et 5. overtone xtal. Trimmeren på T2’s basis tilpasser signalet til
næste trin. L2 og L3 er afstemt til 288 MHz. Pas på
ikke at trimme til 192 MHz. L4 og L5 er afstemt til
576 MHz, og de resterende kredse og trin til 1152
MHz. Udgangseffekten vil ligge i størrelsesordenen
50 mW.
Lokaloscillatorniveauet er ikke kritisk, men en
omhyggelig opbygget og justeret injektionskæde
kan give mere end 150 mW output. I så fald
anbefales det at koble injektionssignalet til mikserp
rintet via et 6 dB’s dæmpeled.

FIG. 3
6dB DÆMPELED

Komponentsiden på printpladen, som er alm. 1,5
mm epoxyprint, er lagt ud som stelflade. Der er ikke
boret huller for de komponentender som skal jor
des, idet disse loddes direkte på stelfladen. Hold
komponenttilledningerne så korte som muligt. Efter
boring af printet fjernes kobberet omkring hullerne
med et bor på stelsiden, dog ikke ved stripkredsene
modsat trimmerne, idet disse »jordes« ved hjælp af
et stykke tråd (f.eks. 1 mm 0 ) igennem printet og
loddes omhyggeligt på begge sider. Inden monte
ringen påbegyndes laves en ramme af 0,5 mm
messing eller lign. (printplade, hvidblik).

Til brug for optrimningen laves et RF wattmeter,
brugbare dioder er f.eks. hp 2800, AA 118, 1N4148
eller lign. Med denne kan der måles fra få mikrowatt. Se figur 1. Denne indretning laves nemt på en
BNC-chassis-fatning, til brug sammen med et uni
versalinstrument.
Anvendes et voltmeter til målingen, fås peak til
peak spændingen og tilnærmelsesvis gælder det at
OZ MARTS 1988
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Sende- og modtagemixer print

TX/RX mixeren arbejder som en slags parametrisk
mixer. Indgangskredsen er afstemt til 1152 MHz.
Udgangskredsen for både 1296 og 144 MHz, idetRF
droslen for 1296 også fungerer som en induktiv del
af afstemningen for 144 MHz. Herved behøves der
ingen skift fra sending til modtagning mellem 2 me
ter transceiveren og transverteren. Styreeffekten fra
144 MHz skal ligge i størrelsesordenen 30 til 50 mW.
Mere end dette vil give mindre output på 1296 MHz
og kan give kraftige spurious i sendesignalet. De tre
sendeforstærkere TR2, TR3 og TR4 arbejder alle i
klasse A, deres arbejdspunkt er fastlagt ved hjælp af
modstande alene. De tre trin forstærker det mixede
signal op til ca. 200 mW. Koblingen mellem trinene
justeres ved at variere højden på koblingskondensa
torerne, disse er markeret med en asteriks på dia
gramtegningen. Højden på disse vil være omkring 8
til 12 mm over printet for bedste forstærkning. Opju
steringen fortages i første omgang uden styresignal
fra 2 meter. Mixeren og sendeforstærkere trimmes
til max. output på 1152 MHz. Dernæst tilføres 2 me
ter styresignalet og trimmerne i sendeforstærkerne
justeres mod mindre kapacitet for output på 1296
MHz. Med korrekt optrimning på 1296 MHz må der
ikke kunne registreres output uden styring fra 144
MHz, og du vil nu være i luften på 23 cm.
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Lokaloscillator 1152 MHz.
L 1 = 6 vdg 0,6 CuAg D = 5 mm
L 2-3 = 3 vdg 0,8 CuAg D = 4,5 mm
L 4-5 = 1/2 vdg 0,4 Cuag D = 5 mm
RFC = 1 vdg 0,4 CuAg D = 3 mm
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RT-TX Mixer and 1296 MHz driver.
RFC = 2 Wdg 0,5 CuAg D = 3 mm på ferritperle.
OZ MARTS 1988

Modtage-forstærker

Denne er næsten identisk med sendeforstærkeren,
dog bruges der her andre transistorer med et lavere
støjtal. Disse trin arbejder også i klasse A. Det
første trin er forspændt til bedste støjtal og de 2
andre til maximal forstærkning. De 3 trin vil have en
forstærkning på ca. 20 dB tilsammen. Der kan godt
bruges andre transistorer i indgangen. For BFQ69
skal arbejdspunktet justeres til lc=15 mA/UCE=
10V,
for
BFR34A
lc=3mA/UCE=8V
for
laveste støjtal.
Der skal evt. eksperimenteres med længden af
coaxkablet fra udgangen af forstærkeren og til den
fælles TX/RX-mixer. Undgå at den elektriske læng
de af kablet bliver i nærheden af en V2A.

OZ MARTS 1988

PA trin 2 Watt output

I modsætning til de andre print er dennes jordplan
på undersiden. Her skal der også bores huller for
de komponentender der skal jordes. Der bores
også huller for transistorerne. Emitterbenene lod
des så tæt på stel som muligt. Der laves en
køleplade af 2-4 mm aluminium på størrelse med
printet, denne monteres på undersiden og transi
storerne skrues fast inden de loddes fast på printet.
Hermed undgås at transistorerne sidder i mekanisk
spænd.
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Som et alternativt til den oprindelige oscillator,
som kan være svært at optrimme, vises her en
oscillator med en FET, E310/U310. Den er meget
nemmere at arbejde med, og kan på det kraftigste
anbefales. Frekvensstabiliteten er tillige bedre.
Printets layout er ændret så det passer til FET
oscillatoren.
X-tal frekvensen kan justeres lidt op eller ned ved
hjælp af en spole, (f.eks. 15 vind. 02 mm, 0,3 mm,
0,3 mm cul) henholdsvis en kapacitet (2,7 -10pF)
monteret over X-tallet under printet.

Nærfoto a f PA-trinnet.
Ved monteringen af BFQ34’erne bruges af klip
pet fra transistorbenene til at forbinde oversiden
med undersiden (stel) af printet Fil plads til
disse »bøjler« på begge sider af transistorerne.
Herved sikres emitterne god kontakt til jord.

Efterjusterfng
Da der kan være spredning på transistorernes
karakteristik, er det nødvendigt at evt. efterjustere
forspændingen på enkelte trin i transverteren.
Som vejledning for hvad de enkelte trin skal
trække i tomgangsstrøm, se tabellen nedenfor. Ved
udstyring til 2 W trækker hver BFQ34 ca. 120-150
mA. Gå ikke over 150 mÅ, det tåler BFQ34’erne
ikke.
PA 2 Watt BFR 96 (S) 50 mA, BFQ 34 80 mA
RX/TX mixer BFR 96 (S) 50 mA, BFR 34A 20-25
mA
LO. Tr2, Tr3, Tr4 kører klasse C, Tr5 BFR 96 ca.
40 mA
Transistorernes tomgangsstrøm kan ændres ved
at justere på den modstand der går til basis, du
måler trinets strømforbrug ved at måle spændings
faldet over modstanden fra plus til kollektoren. I =
U/R, hvor R er værdien på den modstand du måler
over. Transistorerne der arbejder i klasse A bliver
ret varme, så hvis man synes, kan lidt compound
på undersiden af transistoren lede varmen ud på
kobberstelfladen. Dette er dog ikke nødvendigt,
hvis man holder sig til de angivne tomgangsstrøm
me. Ptot er for BFR96 (S) 500 mW (700 mW).
Skulle der opstå problemer med selvsving i
modtage- og sendeforstærkeren, kan dette kureres
ved at montere een eller flere skillevægge af tynd
messing/hvidblik på undersiden af printerne. Selv
sving kan opstå ved montering af transverteren på
metalbund p.g.a. uønsket kobling mellem trinene.
Det skulle være tilstrækkeligt med en skillevæg ved
det første og sidste trin. (Se foto).
Om beregning af arbejdspunkt, se ref. nr. 2. Til
skrift af DC-spændingerne til TX/RX, kan SK2
opstillingen anbefales, se ref. 3.
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T1.E310, U310. x1:96 MHz 5. overtone.
R1.220R. C1:6,8p. C2:47p. C3:4,7uF. C5:1nF.
Dr1:2,2uH, 3 vind. 0,4 mm CuL på ferritperle. L1: 7
vind. 0,4 mm CuL i 7 x 7 mm spoledåse med VHF
kerne, eller Neosid færdigspole, type 5061, 0,1 uH.

NO ISE FLOOR

1-H- I —I— I—h

Sidebåndsstøj:
± 5 kHz - 55 dB
± 10 kHz - 65 dB
± 20 kHz - 75 dB
Pont = 140 m W /1152 MHz
Frekvensspectrum for lokaloscillatoren med E310.
Målingen er foretaget af OZ6ZR.
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Modtageforstærkeren med monterede skille
vægge til afskærmning mod uønskede kob
linger.
Referencer/Litteratur

1) DUBUS nr. 1, 1985, PAØLPE,
»Low-cost 23 cm Linear Transverter«.
2) HamRadio, dec. 1984, WD4C.
»Back to basics: transistor biasing«.
3) OZ, juli 1978, OZ3MZ,
»2 lineære PA-trin til 2 meter«.
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QRO på 70 cm
Af OZ1 GPZ, Leszek Zalewski, Vendersgade 14 2th, 1363 København K

Efter at have deltaget i utallige tester på 70 cm med
10 W, og de deraf følgende problemer med at klare
sig blandt »de store kanoner«, besluttede jeg mig for
at bygge et QRO PA-trin.
Konceptet er taget fra DUBUS 3/84, hvor der dog
er anvendt et RS1064e rør. I stedet valgte jeg at an
vende et 4CX250-rør idet både røret og tilhørende
sokkel er yderst let tilgængelige som surplus.
Opbygning
Selve PA-trinnet er bygget i 1 mm aluminiumsplade,
og består af to enheder med følgende mål:
Anodekasse: 260 x 170 x 75 mm3
Gitter kasse: 160 x 100 x 70 mm3
260

I
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FIG. 1
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Kasserne er nittet sammen og top/bundplader er
skruet på med selvskærende skruer, se i øvrigt fig. 1.
Afstemningsenhederne består af en gitterkreds
og en anodekreds.
Anodekredsen L3 består af en 1 mm messing
plade med målene 210 x 100 mm2.
Heri forbindes anoden med »finger-stocks« og
selve afstemningen foregår med en i modsat ende
påsat 36 mm skive der sammen med en bevægelig
ditto udgør anodeafstemningskondensatoren (fig.
4). Udkoblingen sker med en »flap«. Anodekredsen
holdes oppe af 30 mm plastic/teflon-afstandsstykker.
Se fig. 2.

Gitterkredsen L2 dannes ligeledes af en 1 mm
messingplade med målene 106 x 30 mm2, der buk
kes i form og fastgøres i den ene ende på soklen, og
i den anden ende anvendes en »forkortet«
trimmekondensator med 2 plader som afstemning.
Indkoblingen sker med L1 som laves af 2 mm kob
bertråd, afstemningen foregår her ligeledes med en
forkortet trimmekondensator. Se fig. 3.
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Alle DC-indføringer sker gennem afkoblingskon
densatorer (1 nF) og tilsluttes til røret gennem dros
selspoler.
Kølingen foregår med en kraftig blæser ind i ano
dekassen, og luften tvinges gennem røret ved hjælp
af en »skorsten« (135 x 40 x 1 mm3 teflon) mellem
anodekreds og et hul i toppladen.

Strømforsyning
Strømforsyningen står frit for, men bør kunne yde føl
gende:
Anode: 2000 V, 500 mA
Gitter 1: ved RX: -90 V, ved I X : -55 V, 30 mA
Gitter 2: ved I X : 360 V, 30 mA
Glød: for 4CX250B, 4CX250R: 6 V, 2,6 A
for 4CX250FG: 26,5 V, 540 mA
F.eks. kan DK1 OF’s strømforsyning anvendes, se
OZ februar 82, side 85.
PA-trin og strømforsyning er bygget ind i en 19”
rack-kasse.
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Spraksis har PA-trinnet kørt uden problemer og føl
gende maksimale ydelser er opnået: Med 10 W sty
ring og 2 kV/460 mA på anoden: 460 W ud, hvilket
svarer til 16 dB forstærkning og en virkningsgrad på
50%.

OZ-spot
Om Kystradiotjenesten
Alle indre danske farvande og omliggende farvande er dækket af
kystradiostationerne Blåvand, Skagen, Rønne og Lyngby Radio.
Kommunikationen med skibe på verdenshavene varetages af
Lyngby Radio pr. kortbølge (HF-området).
Ud over afviklingen af radiokorrespondance mellem skibe og
land, dvs. ekspedition af telegrammer, telefonsamtaler og telex
skrivninger, varetager kystradiotjenesten radiosikkerhedstjene
sten med konstant overvågning af de internationale nødfrekvenser.
Endvidere kan der pr. radio i forbindelse med sygdom og ulykkes
tilfælde om bord i skibene gratis indhentes lægeråd og anvisninger
angående behandlingen.
Endelig foretages udsendelse af meldinger vedrørende skibsfar
tens sikkerhed (såkaldte navigationsefterretninger), f.eks. vedrø
rende fyr, der viser uregelmæssigt eller er slukkede, bøjer, vrag og
miner m.v., samt meteorologiske varsler.
Til skibe i oversøisk fart sendes nyhedsstof på morse og på
fjernskriver (radiotelex).
HF-radiotjenesterne omfatter:
HF-telegrafi, hvor trafikken (telegrammer og radiobreve) afvikles
som morsetelegrafi.
Der ekspederes med sendere og lyttes på modtagere inden for
skibsbåndene på 4, 6, 12, 16, 22 og 25 MHz.
HF-telefoni, hvor radiotelefonsamtaler og -telegrammer afvikles
på et antal frekvenser (telefonkanaler) inden for de samme bånd
som HF-telegrafi.
Radiotelex, hvor der etableres fjernskriveforbindelse mellem
skibe med telexudstyr og telexabonnenter i land.
Forbindelserne etableres på særlige telexfrekvenser (kanaler) i
de samme bånd som HF-telegrafi.
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Redaktionskatten
bemærker:
Der er for
tiden ret god
plads på lageret
af tekniske artikler
Hvornår kommer din?

Hvor er nu det?
Af OZ5NU Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj.

Du kender det uden tvivl: Du står foran dine pænt
mærkede æsker, skuffer eller reoler. Du kan ikke
finde en eller anden bestemt dims. Du læser tek
sterne en gang til og endelig finder du dimsen.
Her er en noget hurtigere måde at finde frem til
sine ting og dimser på. Metoden hedder pintogram
og betyder: Indskrift med billedskrift der symbolise
rer et ord eller begreb. Det vil sige, at når du mærker
dine æsker, så lad dymotangen ligge og anvend i ste
det for de af os kendte symboler i stedet for alminde
lig skrift. Så vil du have meget lettere ved at finde det,
du skal bruge.
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Test af Yaesu FT-727R
Af TR og OZ5RM

Yaesu har kombineret en 2 meter og en 70 cm FM
(PM) håndstation i et apparat, som vi har lånt hos
Betafon.

2 meter
og
70 cm
i en*

punkterne. I specifikationerne loves 0,25 uV, men
det er ikke angivet, om det er EMK (elektromotorisk
kraft) eller klemspænding. Under alle omstændig
heder er følsomheden fin - og i langt de fleste
tilfælde vil det være senderens effekt, der sætter
begrænsningen for rækkevidden.
LF-udgangseffekten var ca. 1 watt ved 10% for
vrængning - men selv ved fuldt opdrejet volumen
kontrol kan dette niveau ikke nås ved et frekvens
sving på 3 kHz, som er standard ved de fleste
målinger, så i støjfyldte omgivelser skal der skrues
godt op for volumenkontrollen.
Intermodulationsdæmpningen var på 2 meter 76
dB og på 70 cm 72 dB. Det er måske efterhånden
trivielt at sige det, men det er som sædvanlig fine
værdier - helt professionelle.
Bar-graph S-meteret viser S1 ved ca. 0,6 uV
EMK og S9 for ca. 2 uV EMK, både på 2 meter og
70 cm. Hele området ligger altså over et ret
snævert interval på ca. 10 dB, d.v.s. ikke ligefrem
standarden på 6 dB pr. S-grad. I praksis er området
do så ’smalt’ på en FM-radio, da signaler kraftigere
end omkring nogle få mikrovolt vil give fuld støjun
dertrykkelse.
’On the A l f og i brug

Målinger på senderen

Med den medleverede NiCd batteripakke var ud
gangseffekten i high-stilling på 2 meter 4,85 watt,
på 70 cm 5,0 watt. I low-stilling var de samme tal
henholdsvis 0,45 watt og 0,5 watt. Inputtet er ca. 14
watt ved høj effekt, så stationen bliver 'håndvarm’
efter nogen tids sending. Det er dog på ingen måde
alarmerende.
Data er i det hele taget meget ens for både 2
meter og 70 cm: Modulationsforvrængningen var
i ca. 1,5?% og klipperen var indstillet til et maximalt
frekvenssving på 4,6 kHz - fine værdier.
LF-frekvensgangen går fra ca. 150 Hz til 2 kHz
mellem - 3 dB punkterne. At reponsen går så langt
ned i frekvens må skyldes, at man også ønsker at
kunne overføre pilottoner. I praksis er der ingen
problemer.
Målinger på modtageren

Følsomheden er på både 2 meter og 70 cm 0,28 uV
EMK for 12 dB SINAD, sammenholdt med en LFfrekvensgang fra 500 Hz til 2800 Hz mellem - 3 dB
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Det måtte jo komme før eller senere: em håndsta
tion, som kan bruges på både 2 m og 70 cm. Yaesu
har gjort sig ekstra umage og har fået klemt 2
stationer ned i en lille aflang kasse, der ved første
øjekast ikke fylder mere end en almindelig håndsta
tion. Nå ja, der er naturligvis en hel del kredsløb,
der fungerer fælles for begge bånd ... men alligevel!
Tager man FT727 i hånden, bemærker man dog
straks, at den er både lidt tykkere og tungere end
den sædvanlige 2 m walkie, som så mange amatører
går omkring med. Men et kort blik ind i kassen er
også tilstrækkeligt til at forvisse sig om, at der er
trængsel derinde! Mekanisk og designmæssigt er
FT727 i topklasse med sin gråtonede metalkasse og
sit tydelige display, som giver oplysning om frekvens
(alle cifre) og de funktioner, der for øjeblikket er i
brug. Man noterer sig med tilfredshed, at batteripak
ken glider sikkert på plads og først kan løsnes, når
man skyder en lås til side. Apropos batteri: Der kan
vælges mellem 3 forskellige typer: FNB3-A giver
10,8 V og 425 mAh, FNB4-A yder 12 V 500 mAh. En
delig er der en pakke, FB5-A, som rummer alminde
lige tørbatterier. De to førstnævnte NiCad’er tillader
et output i stilling Hl på hhv. 4,5 og 5 W, mens tørbat
terierne kun driver output til 2 W (6 stk. AA-celler). I
øvrigt har FT727 en spare-funktion, der lader modta
geren »sove« i et indstilleligt tidsrum på 1-9 sek. ad
gangen, hvis der ingen signaler modtages; så bru
ger den kun 14 mA. Derimod var jeg ikke glad for, at
man har anbragt ladekontakten i bunden af batteri
pakken. Man må altså lægge den på siden under op
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ladning; det problem slipper man dog for, hvis man
anskaffer en dyr hjemmelader, som hele apparatet
kan sættes ned i og anvendes også under ladning.
I købet medfølger en gedigen »gummiantenne«,
der altså er tilpasset begge bånd. ikke uventet var
signalstyrkerne dog højere med en 1A bølge antenne
i stedet, men den er jo også langt mere besværlig at
gå omkring med.
De små taster på forsiden er af gennemsigtig,
blød plastic og må betjenes med det yderste af
fingerspidserne - for ikke at sige neglene. Jeg fandt
det lettest at bruge en blyant med viskelæder i
stedet; problemet er kendt fra små lommeregnere.
Men tasterne har hver 2 funktioner. Den sekundæ
re funktion kræver, at man holder FUNC-tasten på
apparatets højre side indtrykket samtidig. Det er
svært uden at komme til at aktivere push-to-talk på
venstre side, når man har FT727 liggende i den ene
hånd og trykker på de små taster med den anden.
S-meteret er den nu almindelige stribe hen over
displayet. Det virkede meget unuanceret og var
oftest enten helt nede på »S-1« eller slog fuldt ud.
Nu ikke flere småknurrerier: I praktisk brug både
på 70 cm og 2 meter er FT727 vældig effektiv og
behagelig at anvende. Man har en fornemmelse af,
at der er skåret noge af diskanten af under modtag
ning, men det virker rart for øret at slippe for de
øverste frekvenser med tilhørende skratten o.s.v. Et
lille klik lyder, når en squelchen åbner, og kunne
godt undværes. Ved subjektiv sammenligning med
en IC2E opleves FT-727 som lidt mere følsom, og de
svageste signaler havde en anelse mindre sus på
sig. Yaesu’en forekom også mere selektiv.
Adskillige rapporter på modulationen var entydi
ge: behagelig, fyldig. I LOW-stilling er output 0,5 W.
Man kan nøjes med at trykke på 1750 Hz tasten
alene under repeater-opkald. Både på VHF og
UHF kan man vælge mellem 25 og 12,5 kHz step.
Med de mange narrestreger i en så lille station er
det bestemt ikke barneleg at lære FT727 at kende.
En halv time brugt med manualen er absolut
nødvendig før brug. Betafon leverer for resten en
udmærket oversættelse samtidig. Man må først
indstille det ønskede repeaterskift på VHF og UHF en gang for alle; så huskes det. Så er der mulighed
for omvending af TX og RX frekvenser (lytte på
repeaterens indgang og sende på dens udgang, en
sport, som nogle ynder); der er 10 hukommelser;

,3>; Generalagent for

man kan enten kalde den enkelte memory frem,
eller man kan scanne mellem dem; man kan også
scanne inden for et vist antal frekvenstrin (fra 2 til
99) opad fra startfrekvensen, ja man kan endda
køre crossband med sending på enten 2 m eller 70
cm og modtagning på det andet bånd. FT727 kan
også forbindes til en computer.
Om du så har brug for alle disse funktioner - ja,
det er op til dig selv - og din tegnebog; FT727R
koster 5585 kr.
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Fra billedarkivet

EDR’s radioudstilling 1932
Ved den store københavnske radioudstilling i 1932 deltog også
EDR. Vi havde fået tildelt en stand bestående af tre nicher, der hver
var fyldt op med nydeligt udførte sendere, modtagere, nøgler, mi
krofoner, bølgemålere og meget andet, der hørte til en veludrustet
amatørstation.
På billedet ser vi standen med ex-OZ2Q, Steffensen (formand) og
ex-OZ2E, Eliasen (bestyrelsesmedlem).
OZ1HJV

YAESU MUSEN

BElAFON
ISTEDGADE 79 ■1650 KØBENHAVN V. ■TELEFON 01 31 02 73

73 O Z5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB A rne og Andrea. Telefax 01 24 19 50
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Hist og pist
Tidsindstillet bombe?

I nogle amatørtidsskrifter, bl.a. det svenske, har der
været en del ophidsede indlæg fra folk, der mener at
være blevet taget ved næsen, når de i god tro havde
købt sig en station af den nyere slags med batteri
understøttet CPU; det er der fx i visse ICOM-spiller
og i nyere håndstationer fra Kenwood og Yaesu. Når
batteriet bliver »fladt«, glemmer stationen ikke alene
de frekvenser, der er indtastet i dens hukommelse,
men hele styresystemet, som står for frekvens
indstilling, båndskift osv. går også fløjten, og modtageren/transceiveren fungerer ikke længere. Nogle
læsere antyder, at fabrikanten/importøren hermed
har indbygget en automatisk forældelse i apparatet
med det formål at blokke ejeren for endnu flere af
hans sparepenge.
Svend, OZ4SX, fra NORAD oplyser imidlertid føl
gende om sagen: Ifølge ICOM’s beregninger og for
søg er der en levetid for lithium-batterier på op mod
100 år - og i praksis ikke under en halv snes år i vær
ste tilfælde. I manualen for fx IC735 står der, at man
bør lade batteriet udskifte efter ca. 5 år; det gælder
altså, hvis du både vil gå med både seler og livrem.
Det gælder også fx IC751-761.
Sker det, at du - som en enkelt nysgerrig ICOMejer herhjemme - lodder batteriet ud for at se, om det
er OK(!), så kan NORAD med en speciel EPROM-

Remove the oId battery, and
mount the new one (by soldering
three positions). Take care not
to short-circuit the battery. Fin
ish soldering quickly to prevent
the lithium battery from being
heated excessively.

Replacing Lithium Battery
brænder påny indsætte de tabte data i CPU’en. El
lers kan du bare, når tiden nærmer sig for en batteri
udskiftning, demontere RAM-kortet og sende det til
NORAD, og man vil forny batteriet og omprogram
mere CPU’en, hvis det er nødvendigt. Kortet vil blive
sendt tilbage samme dag.
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ved OZ5RM,
Rick« Meilstrup
Bavnestien 6,
2850 Nærum

WERNER Radio oplyser, at Kenwoods HF-stationer
har fast indbrændte CPU’er, og man kan højst miste,
hvad der står i hukommelserne. Et batteri koster om
kring 40 kr.
YAESU’s HF-stationer har også uslettelige
CPU’er, fortæller BETAFON. De nyeste håndstatio
ner skal evt. opdateres; det er en sag, der tager 3-4
sekunder og udføres gratis. Du betaler bare for batte
riet.
Nu kan man jo spørge sig selv om, hvorfor
ICOM’erne ikke er »fast« programmerede. Tja ... Det
kunne jo tænkes, at amatørbåndene engang blev
ændret, og det kan til enhver tid indlæses i et sådant
apparat.
Har man lyst til selv at udskifte lithium-batteriet,
gælder det åbentbart bare om at sørge for, at spæn
dingen til CPU’en ikke på noget tidspunkt forsvinder,
altså at have en tilsvarende spænding konstant i pa
rallel med det gamle batteri under udskiftningen.
Rationel Antennebygning

G3UCE har en lang, smal have. Som det er tilfældet
så mange andre steder, ville han nødigt irritere nabo
erne med alt for mange antennemaster. På den an
den side ønskede han at anvende både sin GP (for
14-28 MHz) og en eller anden form for antenne til de

lave bånd. Problemet løstes på følgende måde:
GP’en, der er 10 meter høj, blev monteret på en kraf
tig pæl og i øvrigt afstemt med fjernbetjente relæer i
en lille boxved mastens fod. Derpå monterede han et
60 cm langt plasticrør foroven på GP’en og lod det
bære midtpunktet af en long-wire oppe. Trådens
længde kan man lade være afhængig af de lokale
forhold, men bemærk, hvordan han føder den med
300 ohm twinlead, hvis ene side går til antennen og
den anden til en nedgravet tråd, der har samme
længde nogenlunde som long-wiren. Med en pas
sende antenne-tuner kan båndene fra 1,8 til 7 MHz
dækkes ... Ja, såmænd også alle de ovenfor lig
gende.
RadCom sept. ’87 s. 659-660: Two Antennas in the
Space of One.
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Direkte import fra
det fjerne østen...
til de danske radioam atører
C T16Q 0

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:
Knas i radioen?

Hvis du forgæves har prøvet at undertrykke støjim
pulser fra tændspolen i bilen, er der måske hjælp at
hente hos G3AYJ, som havde problemer med sin 2
meter mobilstation ved modtagning af svage signa
ler. Det gælder jo om at have kortest mulige tillednin
ger til afkoblingskondensatoren. På VHF vil lednin
gen fra kondensatoren til stel let være så lang, at den
med sin selvinduktion effektivt isolerer HF-strømme
fra at blive jordet. G3AYJ fandt på at koble kondensa
toren og en hjemmelavet spole som vist - og fik en
meget bedre dæmpning, så selv svage signaler
kunne høres.
Radio Communication, maj ’87, s. 333: ignition in-

Kr. 1594r
End. moms.

terference suppression.
Eksamen pr. computer

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

Som tidligere omtalt her i H&P, går franske radioama
tører til prøve i lokaler, hvor der er opstillet en række
computere af Minitel-typen (den slags, som franske
telefonabonnenter kan få gratis til rådighed i stedet
for en telefonbog). Når prøven er færdig, får man
straks at vide, om man har bestået. Her er et eksem
pel på en af opgaverne. Hvad er dit svar?
OZ MARTS 1988
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BIINFELDT A/S
FREDERIKSDALSVEJ 7 4 -2 8 3 0 VIRUM - TLF.: 0 2 -8 5 4 5 4 5
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01 C8

C9

2 tours bifilairø

C1.C2
C3, C4
C5
C6
Cl
C8.C9
C10

voir tableau
1 nF trapéze
1 nF pas de 5,08
1 nF pas de 2,54
10 nF pas de 5,08
2,2 |iF tantale
bypass 1 nF

F
R1
R2, R3
R4
P1
TR

perle ferrite
56 Q
22 kQ
10Q
50 kQ
2 tours bifilaire
sur perle ferrite

VHF-UHF forforstærker
Den nedenfor viste pre-amplifier vil med den for
holds nye - og ret billige - CF300 fra Telefunken, hvis
data overgår fx den japanske 3SK124, give følgende
måske hårdt tiltrængte gain, alt efter hvilket bånd, du
bygger den til:
MHz
Gain

28
14

50
17

144
19

432
15 dB

Der skulle ikke være noget særligt at hente i for
stærkning ved at experimentere med yderligere til
pasning af indgangskredsen, som er den eneste af
stemte kreds. TR er blot en ferrit-perle trafo med
forholdet 1:4. Man må imidlertid sørge for at bruge
kondensatorer af høj kvalitet i indgangskredsen - se
illustrationen - samt sølvtråd på de højeste frekven
ser; på 28 og 50 MHz er en passende Amidon-kerne
nok. Afkoblings-kondensatorerne skal være af be
dste kvalitet. En spænding mellem 10 og 15 volt er
nok, og med P1 justeres til 20-25 mA.
Trimningen består blot i at justere C1 og C2 til ma
ximum sus, hvorefter finpudsningen kan ske efter et
svagt signal til bedst mulige signal/støj forhold.
Artiklen viser printudlæg (dobbeltsidet expoxy) og
monteringsforslag m.v. Måske lige sagen for satellit
folk.
Radio-REF 07-08/1987 s. 41-44: F6CER: Preamplifi-

TELEFUNKEN

SME

S * Sortie
M * Masse
E « Entrée
REGULATEUR

C1.C2
Ajustables å air
type TRONSER

Nyt digitalstorage oscilloskop
HAM EG har introduceret et nyt 20 MHz digitalstorage oscilloskop
HM 205/2 med 5 MHz clockfrekvens til ca. 8.000,- kr.
Den nye HM 205/2 har som analogt oscilloskop de samme data
og funktioner som Europas mest solgte 20 MHz 2-kanal oscilloskop
HM 203/6.
HM 205/2 som også kaldes »Turbo 2 0 5 ^ ^ 0 har som digitalsto
rage oscilloskop følgende forbedringer i forhold til forgængeren
HM 205/1:
1: Sampling frekvens på 5 MHz (mod tidligere 100 KHz)
2: Mulighed for »Dot join«
3: »Refresh mode«
HM 205/2 har to separate hukommelser på hver 1024 byte og en
vertikal opløsning på 8 bit.
Som option kan leveres X-Y skriver udgang eller IEEE bus inter
face.
Sammen med en anden nyhed fra HAMEG, HM 8148 som er en
intelligent printer, kan det optagne skærmbillede udskrives direkte
sammen med oscilloskopets raster samt dato og klokkeslet.
Med HM 205/2 i »Refresh mode« og HM 8148 i »One Line Auto
matic« printes automatisk ud på papiret hver gang oscilloskopet
trigges. En meget nyttig funktion i forbindelse med optagelse af
støj og transienter.
HAMEG forhandles af:
Atimco A/S
Egsagervej 8
8230 Åbyhøj

cateur VHF-UHF.

HUSK: Stof til OZ nr. 4/88
SKAL være fremme senest
den 18. marts p.g.a. påsken.
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Debat
Endnu en tak til OZ1GEH for det glimrende initiativ at ruske lidt op
i BCI/TVI-sagen. Hvor har manden dog ret! Jeg kunneskrive meget
mere, end jeg gør her, men kort fortalt, startede jeg som de fleste i
en lejlighed med HF og VHF. Her nåede jeg at forstyrre lige fra en
beboers (ulovlige) modtagelse af politiradio, over radio-TV, til et hø
reapparat. Efter nogle år flyttede jeg på egen matrikel, og tænkte
naivt: »Nu bliver det lettere«, men ak nej! De første par måneder gik
nogenlunde. Bevares, min tyverialarm ringede alarmcentralen op,
når jeg kørte 2 m FM med 10 W, men det var jo nok, fordi antennen
var under taget? Op kom så en mast, som hævede herlighederne
nogle meter. Nu går alarmen kun igang på 10 m af og til, og alarm
selskabet kan ikke gøre mere, siger de. Efter at masten havde været
oppe nogle få uger, arriverede en aften en herre, som bor ca. 100 m
væk. Han var gram i hu, for, som han sagde: »Den antenne er ulov
lig, og du »suger« energien ud af alle fjernsyn på vejen, så jeg kla
ger til DR«. Jeg tilbød at hjælpe, men forgæves; ej heller tlf. nr. til
P&T ville han have. Denne herre betragter jeg dog som et blålys, thi
allejeg ellers spurgte, incl. mig selv, havde el-støj på skærmen iden
periode p.g.a. en defekt gadelygte.
Løjerne er ellers siden fortsat: 1 stk. bredbåndsforstærker dæm
pet mod indstråling fra HF-sender (FT901) med 2-kreds højpas filter,
takket være adgang til spektrumanalysator. Det er fortsat umuligt at
sende 2 m FM/SSB/CW indenfor retningen NV-NØ, grundet direkte
indstråling i genboens TV (lyd & billede).
Retningen 0-S er endnu uafklaret, da jeg afventer endeligt svar
fra en klager som, trods Teleinspektionens henstilling, ikke har fjer
net en bredbåndsforstærker, som han angiveligt bruger for at
kunne drive 3 stk. TV. Man sender jo ikke bare løs. (Kald mig bare
en kujon, men han sidder i grundejerforeningens bestyrelse), og vi
skal dog kunne møde hinanden henne i Brugsen i fremtiden.
Ak j a .... nok for nu. Tro ikke, der mangler stof at tage fat på. Der
er allerede kommet en masse glimrende forslag frem til løsning af
nogle af problemerne, f.eks. et spørgeskema.
Jeg hører til dem, som synes, at amatørradio ikke alene er en
hobby, men en livsholdning!
73, på genhør
W illy-O Z5W F

Jeg har med interesse og sympati læst OZ 1 GEH’s debatindlæg
samt de øvrige. EDR’s tekniske udvalg v/8CY synes at slippe let
over disse for mange amatører så prekære situationer. For det før
ste er der mange, der har disse problemer, for det andet er det nu
ikke så let som 8CY med en let håndsbevægelse antyder, at klare
dem. Der er naturligvis visse standardproblemer, som klares med
filtre, grisetryner, ferrit rør, afkoblinger i LD-del osv. Alt dette skal vi
jo vide, men mange af de forstyrrede apparater påvirkes jo på an
den måde, fx ved indstråling på printbaner, og da disse apparater
blot er lavet af plastic, skal der ikke meget til at skabe problemer.
Efter 20 års sendevirksomhed uden nogensomhelst forstyrrelser
er jeg nu i den situation, at jeg kun kan sende i TV-tiden, hvor en
»forstyrret« nabo ser TV. Resten af døgnet kører hendes radio, en
»ghetto-blaster« på P2 og P3 og uanset, om jeg sender på HF eller
2-m, så går min SSB lige ind hos hende. Jeg sender med
B-licenceffekt, og trods alle gængse afhjælpninger har intet hjul
pet. hendes Hitachi stereoradio blev sendt til forhandleren for at få
afkoblet i LT-delen, men efter forhandling med importøren, der var
totalt afvisende, løb forsøget ud i sandet. Jeg har ladet mig fortælle,
at der ingen mulighed for afkobling i LF-delen er, fordi den ligger en
ten i en integreret kreds eller er støbt i en blok.
Jeg mener, det er en fejl, at man uden videre tillader import af ra
dio/tv uden nogen form for undersøgelse af kvalitet, og så bebrej
der os, når kvaliteten er for dårlig. Elektrisk materiel har i mange år
været kontrolleret før D-mærkning og dermed godkendelse af salg
til publikum. Privatradioer blev typegodkendt før salg. Telefonap
parater skal nu også typegodkendes. Vi ved, at B&O kan lave appa
rater, der er indstrålingsfrie. Hvorfor opstiller man ikke normer eller
standarder for radio og tv. OZ8CY nævner i sit indlæg »lovlige ra
dioer og tv«. Hvad menes med det? Jeg er ikke bekendt med, at der
OZ MARTS 1988

foregår nogen kontrol med importen. Med en godkendelse enten
som et mærke eller medfølgende certifikat vil publikum have en vis
kvalitetssikring og forhandleren vil have ansvaret hvis han sælger
noget der ikke er godkendt. Hermed vil vi i mange tilfæ lde være fri
kendt, hvis vore anlæg er i orden, sekundært vil mindre problemer
være til at løse. Jeg har det indtryk at fx. Norge og Vesttyskland ser
noget anderledes på alt dette end vi herhjemme, incl. EDR. At 8CY
og P&T ikke har nogen statistik over forstyrrende radioamatører er
ikke noget bevis på at problemet ikke eksisterer, snarere er det at
amatørerne undlader at sende for at redde licensen. Når man i li
censerne tillader de respektive effekter, må det også være rimeligt
at forlange at de kan bruges i hvertfald med »rene« anlæg og iøvrigt
med rimelighed uden at det skal være umuligt at undgå forstyrrel
ser og der er det jo når repration eller æ ndringer overhovedet ikke
kan ske.
Til glæde for EDR bør alle radioamatører skrive til EDR, så for
eningen kan forstå at det er et betydeligt problem.
OZ8RY
BCI/TVI (eller EMC-problemer)
Der er ved at komme gang i debatten om BC/TVI problemerne, og
de konsekvenser disse måtte have for vor hobby. Jeg synes, både
1GEH og 8BZ er kommet med interessante og fornuftige synspunk
ter, både med hensyn til at beskrive problemerne og tiltag, som
kunne bedre situationen. Det var derfor særlig kedeligt at registrere
P&T udvalgets leder, 8CY’s tilsvar samt »hale« på referatet fra mø
det med Teleinspektionen, hvor man kan fornemme, at han er
meget tilfreds med tingenes tilstand.
Nedenstående skal ses som et supplement til 1GEH og 8BZ’s
kommentarer.
Efter at have været igennem en EMC-sag hos to naboer, må jeg
nok sige, at der er »room for improvements« vis-a-vis P&T.
Det virker, som den danske radioamatør står i væsentlig svagere
stilling end f.ex. sin norske kollega. Dette har sammenhæng med,
hvordan Teleadministrationen definerer problemerne. Det danske
P&T’s opfattelse er tilsyneladende den, at fordi radioamatøren er
den »aktive« part i støjproblemet er han, og ingen anden, ansvarlig
for at få det løst.
Til sammenligning mener man i Norge, at når et apparat detekte
re r HF-signaler utilsigtet, er dette en fabrikationsfejl fra producen
tens side. Dette skyldes, at NRRL på et tidligt tidspunkt fik en tek
nisk diskussion med Teledirektoratet. Man blev hurtigt enige om, at
når amatørens sender tilfredsstiller Te Ied i rektoratets krav til uøn
sket udstråling, og når problemerne skyldes utilsigtet detektion
(krystal-apparat effekten populært kaldet) påhviler ansvaret for at
finde en løsning ikke længere amatøren. (Dog forventes han at
samarbejde om at henvende sig til en importør eller producent og
klage, som i ethvert andet tilfælde af apparatfejl. De fleste, om ikke
alle, leverandører behandler disse sager som garanti-reparationer.
Denne behandling af BCI/TVI har gjort, at importører og fabrikanter
er disse problemer meget bevidst. Radio/TV-branchen i Norge har
i sit fagblad haft flere artikler om emnet skrevet af Teledirektoratets
ingeniører. De enkelte fabrikaters serviceafdelinger vil ofte have
færdige »opskrifter« på, hvad der skal laves med apparaterne, når
problemerne præsenteres.
Om man skulle fremkomme med et fromt ønske, måtte det være,
at vi også i Danmark, fik indført en objektiv holdning til, hvem som
skal være ansvarlig for at løse EMC-problemerne. Med dette me
nes, at når forstyrrelsen skyldes manglende immunitet i et apparat,
er det ejeren af apparatet, som er ansvarlig for at bringe dette i or
den ved hjælp af sin leverandør.
En sådan holdningsændring fra P&T’s side er af væsentlig betyd
ning for at komme problemerne til livs på en tilfredsstillende måde.
Om nødvendigt kunne EDR måske også tage sagen op i Forbruger
rådet. Manglende immunitet er bestemt en konstruktionsfejl fra
fabrikantens side!
OZ8RO Ragnar Otterstad
I næste num m er bringes et indlæg med kommentarer fra OZ8CY.
HR
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CQWW WPX SSB 1987
Klasse
Single opr.:
Allband
OZ5EV
OZ1DPW
OZ1LTB
OZ1HVE
OZ5PZ
OZ4VW
14
OZ1AXG
7
OZ6PI
OZ8T
OZ1APA
OZ4MD
3,7
Grønland
OX3KM

Allband

M ulti opr./Single TX:
OZ4HAM
OZ5DD
OZ4HOB

Samlet score
243.380
78.884
51.660
34.969
27.573
3.045
686.134
74.460
13.192
924
276.048

Q S O ’e r
358
187
198
151
172
38
806
235
88
23
521

Prefixer
283
148
123
121
101
35
349
146
68
21
243

199.820

297

206

76.504
36.480
34.117

256
179
154

146
114
109

(M ulti stn oprs.: OZ4HAM: OZ1BJF, OZ1DGP, OZ8IE. OZ5DD:
OZ1BJT, OZ1FMB, OZ1KWG, OZ3HI, OZ6KH. OZ4HO B:
OZ1ATQ, OZ4NA, OZ6UT).
Checklogs: OZ1BY, OZ4DZ, OZ9RL.
CQWW WPX SSB 1988
SSB: 26. marts 00 UTC ti! 27. marts 24 UTC.
CW: 28. maj 00 UTC til 29. maj 24 UTC.
Kun 30 af de 48 timer må benyttes af single opr.-stationer. De 18
timers pause skal tages i perioder af mindst 1 times varighed og
skal markeres tydeligt i loggen. Multi opr.-stationer må deltage alle
48 timer.
Bånd: 160-1 Om.
Formål: Formålet med testen er, at amatører over hele verden
kontakter så mange andre amatører i andre dele afverden som mu
ligt samt at opnå så mange forskellige prefixer som muligt til CQmagazines WPX-diplom.
Klasser: 1. Single opr. a) alle bånd. b) enkelt bånd. 2. Multi opr.
kun alle bånd a) Single TX (det er kun tilladt at bruge en TX og et
bånd i samme tidsperiode, definerettil 10 min., uden undtagelser),
b) Multi TX (en TX pr. bånd tilladt). Note: Alle sendere skal befinde
sig indenfor en 500 m diameter.
Kodegrupper: 5 eller 6-cifrede bestående af RS(T) + nr. fra 001
(skift til 6 henhv. 7-cifrede, hvis 1000 passeres). Multi opr. Multi TXstationer anvender separate nummerserier på hvert bånd.
Points: Kontakter mellem stationer i forskellige kontinenter tæ l
ler 3 points på 10-15-20m og 6 points på 40-80-160m. Kontakter
mellem stationer i samme kotinent, men ikke i samme land tæ ller
1 point på 10-15-20m og 2 points på 40-80-160m. Kontakter er til
ladt i eget land med det formål at få prefix multiplier, men giver in
gen QSO-points.
Multiplier: Multiplier er antallet af forskellige prefixer kantaktet.
Et »prefix« består af den 2-3 bogstavs/tal-kombination, som udgør
den første del af et kaldesignal (f.eks. W 1, W A1, K4, DL7, G 3 ,4X4,
3D6 o.s.v.).
Samlet score: Singleoperator a) alle bånd, summen af QSOpoints på alle bånd multipliceres med summen at prefixer (hvert
prefix tæller kun 1 gang, selvom det kontaktes på flere bånd), b) en
kelt bånd, summen af QSO-points på dette multipliceres med sum
men af multipliers. 2: Multioperator-stationer, samme som alle
bånd for singleoperator-stationer. Hver station må kontaktes én
gang på hvert bånd.
QRPp-sektion: Output må ikke overstige 5W i denne klasse. På
sammentællingsbladet bemærkes QRPp og det aktuelle output
brugt til alle QSO’er. Resultatet vil blive listet separat, og der er
specielle QRPp-diplomer til vinderne.
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Diplomer: Diplomer vil vinderen af hver klasse og på hvert bånd
i hvert land, dog kræves mindst 12 timers deltagelse. Ved god del
tagelse vil også nr. 2 og 3 modtage diplom.
Loginstruktion: Hvert prefix skal markeres første gang det kon
taktes. Logs skal checkes for doublet-QSO’er. Hver indsendt log
skal ledsages af et sammetællingsblad med deltagerens navn og
adresse og klasse samt udregning af samlet score. Der skal med
sendes en prefix-checkliste i alfabetisk orden.
Indsendelsesfrist: Phone-iogs skal poststemples senest 10. maj
og CW-logs senest 10. juli og sendes til: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N. Broadway, Hicksville, NY 11801, USA.
Skæ rtorsdagstesten 1988
Så er vi atter nået til det tidspunkt på året hvor Skærtorsdagstesten
skal løbe af stabelen. Vi startede op i 1981, og i år er altså ottende
gang, vi mødes til venlig kappestrid. Der er ingen præmier, men
æren er som bekendt det fagreste træ i skoven. Har du aldrig delta
get i en test før, så er chancen her nu til under afslappede former
at få lidt træning i at køre test. Vi gamle ser frem til testen, hvor man
ønsker hinanden God Påske, og endelig må man ikke glemme, at
evt. QSL-kort kan bruges til at få diplomer, hvis det har interesse.
På genhør i Skærtorsdagstesten og bemærk, at der er nogle få
ændringer i forhold til sidste år.

OX-OY-OZ Skæ rtorsdagstest 1988
Testperioder: Skærtordags den 31. marts 1988 kl. 11-15 UTC og kl.
21-24 UTC.
Deltagere: Single opr. og multi opr. single TX/klubstationer OX3,
OY og OZ stationer samt OX, OY og OZ-SWL.
Forbindelser: Kun forbindelser mellem OX og OY, mellem OX og
OZ samt mellem OY og OZ. Det samme gælder SWL’s.
Frekvenser:
CW:
3510-3540,
7005-7035,
14010-14040,
21010-21040 og 28010-28040 kHz.
Phone: 3735-3775, 7040-7100, 14125-14275, 21150-21250 og
28300-28400 kHz.
RTTY: 3580-3590, 7035-7040, 14080-14090, 21080-21090 og
28050-28060 kHz.
Opkald: CQ OX OY, CQ OX OZ eller CQ OY OZ.
Kodegrupper: RS(T) + serienummer fra 001. Samme station må
kun kontaktes én gang på hvert bånd med CW, én gang med phone
og én gang med RTTY, d.v.s. samme station kan kontaktes på 5
bånd med 3 forskellige modes eller 15 gange. Cross-mode tæller
ikke med.
Points: Første periode: Alle kontakter 2 points.
Anden periode: Alle kontakter 4 points.
Deltagere med C-licens får et tillæ g på 100%.
Logs: Sædvanlige A4-format med dato, tid (UTC), bånd, mode,
kontaktet station, modtaget og afsendt kodegruppe samt points.
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest 20. april
1988 og indsendes til: EDR-Julianehåb, Box 121,3920 Julianehåb,
Grønland.
Husk: er der ringe aktivitet på et bånd, benyt da som sædvanlig
en frekvens omkring midten af frekvensområdet til opkald.
Kommentarer er som altid velkomne - skriv dem bare i loggen.
Vy 73 es cuagn de OX3JUL.
SP-DX C ontest 1988
PZK indbyder til Phone-contest den 2. april 15 UTC til 3. april 24
UTC. Det gælder om at kontakte så mange SP-stationer som mu
ligt.
Bånd: 160-1 Om. (lARU-båndplanen benyttes).
Kodegrupper: RS + nr. fra 001. SP-stationerne sender RS + 2
bogstaver, der indikerer deres provins.
QSO-points: Hver QSO giver 3 pts.
M ultiplier: Hver ny provins kontaktet giver 1 multiplier, men tæ l
ler kun en gang uanset bånd. I alt max. 49 multipliers.
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Sam let score: Summen af QSO-points gange summen af multipliers.
Klasse: Single opr. a) enkeltbånd b) alle bånd. Multi opr./klubstationer og SWL.
Logs: Sendes senest 30. april til PZK, SP-DX Contest Committee, P.O. Box 320, 00-950 Warszawa, Poland.
Israel 40th Anniversary International Contest
IARC indbyder alle verdens amatører til at være med til at fejre
40-årsdagen for Iraels uafhængighed med denne test, der også
skal hjælpe deltagerne med at opnå de fornødne kontakter til de is
raelske diplomer. Det gæ lder om at kontakte så mange prefixer og
zoner som muligt.
Testperiode: Lørdag den 9. april 00-24 UTC.
Klasser: Kun single opr.
Modes: CW og SSB.
Bånd: 160-1 Om. Anbefalede frekvenser for CW er 30 kHz op fra
båndgrænsen og SSB-deltagere bedes undgå netfrekvenser.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. De israelske stationer sender
RS(T) og 3 bogstavskode, der indikerer deres zone.
QSO-points: Hver QSO giver 5 pts. Hver station må kontaktes 1
gang på hvert bånd både på CW og SSB.
M ultiplier: Der er 2 slags multipliers. A) Hvert nyt prefix kontak
tes på hvert bånd giver 1 multiplier. Fig. prefixer anvendes: 4X1,
4 X 4 ,4 X 6 ,4 X 8 ,4Z4 og 4Z9 samt de specielle prefixer, som vil blive
aktive i testen. 4Z9 er novicestationer, der kun kan findes på CW
mellem 7.000 og 7.050 og 21.100 til 21.150. B) Hver af de 18 israel
ske zoner kontaktet giver 1 multiplier uanset bånd. De 18 er: ARV,
ASD, AZA, BSV, DSC, ELT, GOL, HIF, JLM, JOR, JUD, LGL, MKZ,
NAT, NGV, SAM, TVL og UGL.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd ganges med
summen af m ultipliers på alle bånd.
Logs: Separate logblade for hvert bånd og mode samt sammen
tæ llingsblad skal være poststemplet senest 9. maj og sendes til:
40th Anniversary Contest, Israel Amateur Radio Club, P.O. Box
4099, Tel Aviv, 61040 Israel.
Deltagere som ønsker at modtage resultatliste må medsende 4
IRCs.
Contestkalender:
Marts:
26.-27.: C QW W W PX SSB.
31.: Skærtorsdagstest CW og Phone.
April:
2.-3.: SP-DX Phone.
9.: Israelsk 40-årstest CW og Phone.
23.-24.: Schweizisk CW og Phone.
Hermed slutter jeg som contest manager og redaktør af denne
spalte i OZ og benytter lejligheden til byde velkommen til min gode
ven Eigil, OZ1IGT, som jeg håber og tror, fremover nok skal sørge
for at få gjort spalten mere interessant at læse udover de nøgne
facts om månedens tester.
OZ1LO
Contestmanagerens adresse er fremover:
OZ1IGT, E igil Juul Jensen, Tokkerupvej 25, 2730 Herlev.

HF-aktivitetstesten
V/OZ1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
Hermed årets første resultat.
CW-klub
Call
OZ7ASO
1
OZ1SDB
2
OZ1ALS
3
OZ5ESB
4
OZ3FYN
5
OZ5BIR
6
OZ8EDR
7
OZ5EDR
8
OZ6ARC
9
OZ7SAC
10
OZ7TOM
11
OZ MARTS 1988

QSO
107
107
101
101
98
93
87
75
67
40
36

Multi
42
39
41
40
41
38
36
34
32
27
25

Total
8988
8346
8282
8080
8036
7068
6264
5100
4288
2160
1800

ZW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OZ4FA
OZ1DPW
OZ3MC
OZ1BMA
OZ7HT
OZ7XE
OZ1EII
OZ4QX
OZ9MM
OZ1 IVA
OZ8E

46
41
36
29
31
27
23
23
19
21
16

23
19
20
18
14
16
15
14
16
13
12

2116
1558
1440
1044
868
864
690
644
608
546
384

-one-klub
1
OZ5BIR
2
OZ3FYN
OZ5ESB
3
4
OZ1SDB
OZ5EDR
5
6
OZ8SMA
7
OZ1ALS

46
44
40
42
40
38
34

22
22
23
19
18
16
16

2024
1936
1840
1596
1440
1216
1088

108
99
91
90
77
82
74
70
69
66
66
65
61
60
59
52
48
46
38
40
33

43
42
39
39
37
34
36
36
35
35
34
34
33
30
30
32
28
28
29
26
24

9288
8316
7098
7020
5698
5576
5328
5040
4830
4620
4488
4420
4026
3600
3540
3328
2688
2576
2204
2080
1584

120

14

3360

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

OZ3MC
OZ1GX
OZ8DK
OZ8KO
OZ1EMY
OZ7XE
OZ8EI
OZ1BIG
OZ4FA
OZ1BJT
OZ4NA
OZ4QX
OZ1LDX
OZ8TE
OZ1BMA
OZ8SA
OZ1DYE
OZ1HSJ
OZ1EWT
OZ1HNY
OZ1HLR

SWL
OZ-DR2282

Velkommen til alle deltagere, det er altid spændende og se hvor
mange der vil deltage i testen. Der er nye, og der er »gamle«, men
alle skal helst ligge på samme frekvens. Vi har 50 kHz at bruge. Lad
os sprede os lidt. Det er ikke godt, når vi klumper os sammen på
10-20 kHz. Så kommer der mange fejl. Det gjorde der denne gang,
forstået på denne måde, at man hører forkert eller rapporten man
modtager er slet ikke til dig, men var bestemt for en anden station.
Derfor er der mange der har mistet QSO point og multiplier denne
gang. Det er æ rgeligt at miste 8-10 QSO i en test. Så der er en del
stationer der mangler QSO’er eller multiplier skyldes det nok, at
der ingen modpart er i forbindelsen. Der er dog 6 stationer, der ikke
opfyldte bestemmelserne om at være i mindst 5 logs, så der faldt
også nogle fra. Ikke mere vrøvl denne gang. BRUG de 50 kHz, så
er der bedre plads og ikke så mange hørefejl.
Best 73 de OZ1BJT, Poul

EDR - din forening
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OST-HESSEN Diplomet (OHD)
Dette diplom udgives af Deutschen Amateur Radio Club (DARC),
lokalklub Bad Hersfeld-Rotenburg (DOK: F 32), til alle licenserede
radioamatører og alle SWL’s for bekræftede QSO’er efter 1. januar
1984.
Alle forbindelser med stationer fra følgende lokale klubber
(DOK’s) tæller: Foxtrot 06,10,12,25,28,32,33,34,36,41,55,67,69,
70, Zulu 25, 62 og de specielle DOK’s »AFZ« og »JK«.
Man skal have 32 point. Kontakter tæller som følger:
EU-stationer DX-stationer
Hver CW QSO (A1A)
2point
4 point
Alle andre mode*
1point
2 point
»DKØHR«, Clubstation F32 på CW
6 point
12 point
»DKØHR«, alle andre mode*
3point
6 point
* FM-forbindelser (F3E) tæller ikke.
Hvert call tæller kun én gang. Diplomet kan arbejdes på ét eller
flere bånd (mixed). Diplomet er i størrelsen A4 i farverne sort, rød,
gul og blå. Materialet er præget karton.
Diplomansøgning sendes med GCR-liste, med bekræftelse af
QSL-kortenes tilstedeværelse og gebyr DM 7,50 eller 10 IRC’s til:
Diplom manager: Rolf Mohr, DL5FBB, Lambertsstrasse 15, D-6430
Bad Hersfeld, West-Germany.

Diploma Permanente
Ved omtale af dette diplom i OZ januar 1988 er prisen desværre fal
det ud. Diplomet koster 4 $.
THE YL-YEAR 1988 AWARD
YL-hilsenen 88 er velkendt blandt radioamatører. Den hollandske
afdeling af DIG har derfor udset 1988 til YL-år og udgivet dette dip
lom.
Regler:
Class 1. Du skal i 11 af årets måneder kontakte 8 forskellige YL.
Totalt 88 stk. Hver enkelt YL tæller én gang pr. måned. Du vælger
selv hvilke af årets måneder du vil være inaktiv.
Class 2. Du skal i 8 af årets måneder kontakte 11 forskellige YL.
Totalt 88 kontakter, løvrigt som for Class 1.
Kontakter med Yl den 29. februar tæller dobbelt. Max. 5 sådanne
kontakter regnes som Jokere og kan erstatte manglende kontakter
i en anden måned.
Ansøgningen skal bestå af logudskrift underskrevet af 2 license
rede radioamatører og skal være poststemplet senest 1989-12-31.
Prisen er 7 FL, 7,5 DM eller 10 IRC.
Ansøgning til: M. Wolf-Wildeboer, PA3CIS, Pilotenweg 14B, NL
8303, EJ Emmeloord, Holland.
Morokulien award
Diplomet udstedes af LG5LG og SM5WL fondene for handicap
pede radioamatører. Danske amatører og SWL skal efter 1. juli 1968
kontakte både LG5LG og SJ9WL (tidl. SK9WL) på 2 bånd, men på
forskellige dage (der fordres 4 dage). Morokulien diplomet koster 3
US-dollar, det søges direkte hos Morten Kvernmoen LA9DFA,
Kapellveien 9, N-2290 Magnor, Norge.

Easter Island Award
Dette diplom udgives af Amateur Radio Club Easter Island, og kan
søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s efter følgende
regler:
1. Kontakt med CE0ZIP, kaldesignalet på Radio Club Easter Island
+ 2 andre stationer fra Easter Island eller
2. Kontakt med 4 stationer fra Easter Island.
Kontakter efter 1. januar 1987 gælder, på alle bånd og alle mode.
Diplomet koster 5$ eller 10 IRC og søges med logafskrift hos Ma
nager Award, Radio Club Easter Island, RO.Box 1, Easter Island,
Chile.
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OI3AX activity award
Dette specielle diplom udgives af Signal Regiment Radio Club ef
ter følgende regler:
EU 5 QSO og DX 2 QSO’er med OI3AX eller OI3AI (klubstationer).
Kun én QSO med hver station pr. dag pr. bånd er tilladt.
Alle kontakter fra 01.11.1981 til 31.12.1988 tæller.
Send logafskrift + 3 IRC til: Signal Regiment Radio Club, OI3AX,
PL 5, SF-11310 Riihimåki, Finland.
Grønlandsdiplom
1. Klasse 1. 5 forskellige steder og 15 forskellige stationer.
Klasse 2. 4 forskellige steder og 10 forskellige stationer.
Klasse 3. 3 forskellige steder og 5 forskellige stationer.
2. Diplomet udstedes til alle amatørstationer - også SWL’s - i 3 ka
tegorier, nemlig CW, PHONE eller blandet CW/Phone.
OZ MARTS 1988

Worked Santa Claus Land Award
Radio Amatørstation OH9SCL (SCL = Santa Claus Land) er belig
gende ved Polarcirklen i det finske Lapland.
Alle call med prefix OH9, OF9, OG9 og OI9 er radioamatører med
QTH i Santa Claus Land. Der er ca. 150 OH9 stationer.
Regler:
1. Alle kontakter efter 1. januar 1986 tæller.
2. Der er ingen bånd eller mode begrænsninger.
3. Hver station tæ ller kun én gang.
4. En SWL rapport pr. station tæller som én kontakt.
5. Indsend liste med dato og tid (UTC), Call sign, RST, MHz, og
mode for hver kontaktet station.
6. Vedlæg 6 $ eller 10 IRC til dækning af ekspedition og porto.
7. Hvis du ønsker stickers til dit basic WORKED SANTA CLAUS
LAND AWARD; send liste med tillægs-QSO’erne sammen med
returkuvert med navn og adresse. Stickers koster ikke noget.
Point der kræves:
Continent
Worked SCL Award Worked SCL Award Sticker
Europa/OH
20 point
+20 point
Europa
15 point
+15 point
Resten af verden
10 point
+10 point
Alle OH9, OF9, OG9 og OI9 stationer tæller 1 point.
I december måned tæ ller disse stationer 3 point.
Kontakt med stations OH9SCL tæller 5 point.
I december måned tæ ller denne station 10 point.
Diplomansøgning til OH9AB/award, P.O.Box 50, 96101 Rovani
emi, Finland.

OZ-spot
3.
4.
5.
6.

Kun 2-vejs CW og/eller PHONE QSO’e4r efter 1.1.1978 gælder.
Kun forbindelser med 0X3 gælder.
Kun én kontakt på hvert bånd med samme station er tilladt.
Alle amatørbånd mellem 3,5 og 1296 MHz kan anvendes.
Krydsbåndsforbindelser er ikke tilladt. Minimum rapport på
PHONE RS 33 og på CW RST 338.
7. Forbindelser med transportable eller mobile stationer er ikke
gældende.
8. Ved ansøgning skal der udfærdiges en liste visende alle deta
ljerne for QSO’erne. Listen og de tilhørende QSL-kort skal be
kræftes af award manager. (I Grønland kan 0X3AB bekræfte li
sten).
9. Prisen for diplomet er d. kr. 15.00 eller 3$.
Ansøgningen sendes til Grethe Heiberg, OZ1DXX, Snedkervej 24,
Box 3025, 6710 Esbjerg V.

The MAXN award
Dette diplom udgives af MANX ARC. og kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s.
Diplomet udstedes i tre klasser. Alle mode tæller.
Endorsement for mode eller bånd, hvis det ønskes.
Kontakter siden 1945 tæller, kontakter via repeater tæller ikke.
Hver station tæller kun én gang på hvert bånd.
Klasse 1 Kørt/hørt 25 Isle of Man stationer med 5 forskellige pre
fixer.
Klasse 2 Kørt/hørt 15 Isle of Man stationer med 4 forskellige pre
fixer.
Klasse 3 Kørt/hørt 10 Isle of Man stationer med 3 forskellige pre
fixer.
Isle of Man prefixer er: GD0, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, GD6,
GD7, GD8, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, GT8, GV0, GBO, GB1, GB2,
GB3, GB4, GB6, GB8.
Diplomet koster 3 $ eller 15 IRC og søges med logafskrift hos
Award Manager M. Farrant, GD8EG, Saintsbury, Grove Mount,
Ramsey, Isle of Man.
OZ MARTS 1988

Hamburger Funkflohmarkt/
Hamburger Radioamatør-træf
I år arrangeres det traditionelle Hambruger Funkflohmarkt igen
indenfor rammerne at et Radioamatør-træf, med tekniske foredrag,
tombola, mobiltest og YL-træf, allerede lørdag den 16. april 1988,
fra kl. 12 til 17 i Hal 1 på Hamburg-Messe området.
Igen er det Hamburg afdelingerne af DARC og VFDB, der står for
arrangementet, der ved siden af sin funktion som »byttebørs«, også
er tæ nkt som stedet, hvor man uddyber de personlige kontakter
blandt radioamatører i Hamburg og omegn. Vi håber der igen vil
komme mange besøgende fra Danmark, Holland og Sverige.
Fra programmet kan nævnes: Tilbud af amatørradioudstyr, måle
og prøveudstyr, masser af tilbehør og faglitteratur, tombola med
gode gevinster, demonstration af radioudstyr, deltagelse af PacketRadio-Gruppen, målestand til afprøvning af købt udstyr, DARC Ver
lag her en saérlig stand med litteratur. Af tekniske foredrag, der der
kl. 13 ved Helmut Bensch, DL4KCJ, »Mini HF-antenner«, og kl.
15.15 ved Wolfgang Punjer, DL8VY, »RTTY med simple midler«. Ca.
kl. 13 begynder YL-træffet.
Messe-Gastronomien vil igen sørge for de besøgendes velbefin
dende.
På frekvensen 145,500 vil vejlodsen, under kaldesignalet
DLØHMB, vise vej. For at komme til Hal 1, tager fodgængere
hovedindgang øst, og bilisterne kører gennem port 13 (Strasse Bei
den Kirchhöfen), der er rigelig med parkeringspladser.
På gensyn, 73 de Gerhard Hoyer, DJ1GE.
Sidste år havde vi i kreds 6 arrangeret en bustur til Hamburg, dette
forsøger vi igen sammen med kreds 5. Vi havde tænkt at bussen
starter i Odense og kører såtil Kolding og sydpå. Der skulle så være
gode m uligheder for mange radioamatører, at få en billig og hygge
lig tur ud af det. Gerhard, DJ1GE, har planlagt en særlig velkomst
for de danske gæster ca. 14.30, denne bliver annonceret over højt
taleranlægget. Har du endnu ikke hørt eller været med på sådan en
tur, har du noget til gode, spørg nogle af dem der var med sidste og
forrige år, og ikke mindst turen til Interradio '87.
73 de Edmund, OZ3ZB og Mads Peter, OZ1HMY.
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge

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

Tlf. 02 40 42 70

KH5 Palmyra & KH5K Kingman Reef
Denne DXpedition er planlagt til at starte sidst i april, så mere om
det i næste nummer af OZ.
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BAKER I.
(To U.S.A.)
1: 250,000

»If I hear a DXpedition banging in for houers on an can’t work him,
it’s my fault. If I can’t hear the DXpedition at all, then it’s his fault.l«
Sagt af en amerikansk DX’er. Dette kom til at præge februar.
ZL9AMO, ZL9BQD og ZLØAFZ/9 viste utrolig god evne til at ud
nytte forholdene, således at alle fik en chance. Det samme kan si
ges om PYØF Fernando de Noronha gruppen der også udnyttede
alle chancer.
A15AA, A15AB og A15AC (DJ6SI, DL8CM og DJ6JC) fra Abu Ail
kørte også mange, men satsede selvfølgelig mest på de områder
hvor Abu Ail er meget sjælden, dette er ikke europa. N2EDF/NP1
og K2SG/NP1 (bemærk prefix NP1) på Navassa Isl. valgte ofte den
nemme løsning og fortsatte med at kører amerikanere, selvom bån
dene åbnede til europaog deres frekvensvalg gjorde det heller ikke
bedre. Endnu være var NJ7D/KP5og KP4HL/KP5 på Desecheo Isl.
som næsten ingen i OZ fik kørt. Derfor planlæg omhyggelig hvis du
påtænker at aktivere et forholdsvis sjældent land. Afrika er vanske
lig for Japan, mens Indiske Ocean giver amerikanerne store pro
blemer. Og respekter når stationer i disse områder kalder JA og stateside, så kan det også være vi får en chance for at køre pacific.
JA Guinea-Bissau
K8MN, Dave fik kaldesignalet J52US, i stedet for det tidligere
nævnte. Han skal være der i 2 år og aktiv på alle bånd SSB og CW.
Også 160 m kørt på 1828 kHz. QSL via til WA8JOC.

Sy Mount Athos
SV2 operationen /SY er nu godkendt til DXCC.
SØ West Sahara Rep. NYT DXCC LAND
West Sahara er blevet godkendt som nyt DXCC land af ARRL. SØ
RAS D er fortsat aktiv på alle bånd.
T30 West Kiribati
Jim Smith, VK9NS, regner med at blive aktiv herfra inden afrejsen
mod KH1. Måske også aktivitet fra T31.
T32 East Krirbati
DXpeditionen til KH5 sidst i april skulle starte herfra, så håb om stor
aktivitet indtil afrejsen fra T32 den 20. april. W6PQS var aktiv i feb
ruar som T32BG. QSL via homecall.
T5 Somalia
T5GG er nu OK for DXCC. QSL via I2MQP.
VK9L Lord Howe
En større japansk DXpedition planlagt fra 20-28 marts, inkl.
CQWPX test. CW uden for testen. QSL via JI3ERV.
VP2M Montserrat
Her har været større æ ndring af kaldesignaler først på året, herun
der genuddeling af gamle kaldesignaler, så vær sikker på at få QSL
info.
VP8 South Orkney
VP8BNC skal være her til den 1. juni, er aktiv på 20 m SSB, men in
gen rapporter fra europa. Derimod er LU1ZA og LU5EAS/Z aktiv på
flere bånd SSB og CW.

KH1 Baker & Howland Isl.
Jim Smith, VK9NS, planlægger at aktivere disse øer, der tæller som
selvstændigt land. Heard Island DXA har lejet båd fra 21. marts til
8. april, turen til øen forventes at tage 2 dage. Der er rygter om ti op
eratører, bl.a. 7J1ADX kendt som 3C1CW. Tidligere talte også Can
to n Isl. med som dette land, men for et par år siden overlod USA ad
ministrationen af denne ø helt til Kiribati. Alle tidligere KH1
operationer har været fra Canton Isl, således sidst aktiveret af
SMØAGD, der skiftevis kørte KH1 og T31 fra samme QTHI. Det vil
altså blive den første aktivering af disse øer, men tæller til DXCC
som det gamle KH1. Howland og Baker Isl. er ubeboede koraløer
liggende næsten på ækvator 176 grader vest, 500 km nord for Can
ton Isl. De er begge på et par kvadratkilometer, rækker kun få meter
over Stillehavet og ligger ca. 70 km fra hinanden. Der er en tidligere
bebyggelse, anløbsplads og landingsbane på begge øer, men til
standen er jo nok tvivlsom, da disse anlæg blev bygget til mellem
landing for de første flyveruter mellem USA og Australien (især
postflyvning).
Det er lidt for tidligt på foråret til optimale forhold fra Skandina
vien, alligevel skulle vi have rimelige chancer for shortpath åbnin
ger på 20 m fra 06-08z og igen omkring 15z. Beamretninger er 10
grader, så evt. au rora har stor indvirkning på åbningerne. Der er
også chance for forhold på 15 m omkring 12z. Deres solopgang fal
der sammen med vores solnedgang 1750z, mens deres solned
gang er 0550z, så der er ikke store chancer på de lave bånd, men
hold øje med 40 m på disse tidspunkter.

USSR/Canada Transpolar Ski-Trek
En fælles Russisk-Canadisk ski-ekspedition starter omkring 1.
marts 1988 og forventes at tage 100 dage. Ekspeditionen starter fra
Cape Arctihevsky på Severnaya Zemlya og ender i Cape Columbia
på Ellesmere Island og går via nordpolen. Fra starten til norpolen er
980 km og fra polen til Canada 750 km - en distance på ialt 1730 km.
Fire canadier og 7-10 russere deltager og al kommunikation vil gå
via amatørradio (krystal styret). De vil benytte SARSAT/COSPAS
lokaliserings- og nødsatelitter, samt UOSAT, OSCAR 11 hvis ta
lende computer vil fortælle deres position når den passerer. (Hver
100. min. på 145.825). Desuden vil flere canadiske amatører på skift
værer stationeret i hovedkvarteret på Ellesmere Isl. Det skulle give
megen aktivitet med kaldesignaler /VE8 fra zone 2.

KH4 Midway
NY6M/KH2 håber at blive aktiv i denne måned. Forhåbentlig med
et bedre resultat end hans operation herfra i oktober, hvor jeg kun
fik en rapport fra OZ.

QSL info
A15AA via DJ6SI B. Drobnica, Zedernweg 6, D-5010 Bergheim.
A15AB via DL8CM Harry Jakob, Pfarrer Theisstr. 4, D-6605 Fridrichstal, FRG.
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XU Kampuchea
XU1SS er fortsat meget aktiv på 15 og 20 meter. P.g.a. problemer
med QSL har de igen fået manager. QSL via JA4FKA.
ZK1 South Cook
G3MCN, Harry, aktiv fra 12. marts til 20. april.
USA
I anledning af USA’s 200 års jubilæ um, har klubstationer i hovedstæder fået lov at bruge tallet 200 (2 0 0 ) i prefixet. Dette går på skift
fra stat til stat hver uge.

OZ MARTS 1988

J28SI via DJ6SI (sender kun direkte!)
N2EDF/NP1 via N4GNR D. Cisson, Box 433, Toccoa, GA 30577
USA.
K2SG/NP1 via N4GNR.
NP4HL/KP5 via NG7X.
NJ7D/KP5 via NG7X R.L. Burns, Box 32, McKenzie Bridge, OR
97413, USA.
VK9LM via DJ5CQ R. Mueller, Alter Main 23, 8601 Ebing, FRG.
VK9LF via DJ5CQ.
ZL9AMO via ZL1 AMO Ron Wright, 28ChorleyAve, Massey, Henderson, Auckland 8, New Zealand.
ZL9BQD via ZL1BQD R. Runciman, 36 Cardiff Rd, Pakuranga,
NZ.

llillt

Båndrapporter (20/1-18/2, call-tid utc)
15 m:A15AA 1340 (CW), 8P9DX 1256 (CW), J56AS 1006 (CW),
VS6BL 0927 (CW), FT5ZB 1244 (CW), TU2KC 1400 (CW), PYØFF
1021, PYØFZ 1111, K2SG/NP1 1252, J52US 1142, XX9CT 0955,
VK9YA 0812 (CW), A92EV 1310, 9J2EZ 1030, BY4SZ 0926, 9X5NH

program til minicomputer kaldet MINIMUF udviklet af US Naval
Ocean System Center. I USA fås nu flere commercielle program
mer, f.eks. DX-EDGE og MIRAGE, der kan lave MUF beregninger
samt give en masse andre oplysninger om udbredelsesforhold og
båndåbninger både i tabelform og grafisk.
Selv benytter jeg MINIPROP, lonospheric Propagation Predictions, som er et User-Supported program udviklet af W6EL, Sheldon
C. Shallon. Jeg vil gerne på et tidspunkt komme med en udførlig be
skrivelse af dette program, men blot nu nævne de væsentlige træk.
Dette program beregner F-lagetsMUF mellem to punkter ud fra op
lysning om dato og flux. Yderligere beregnes også E-lagets MUF.
Ud fra disse beregninger kan man beregne signalstyrke på en
given frekvens og dermed båndåbninger. I praksis beregner prog
rammet båndåbninger og signalstyrke på 5 frekvenser mellem 0.5
og 30 MHz (f.eks. de fem »gamle« bånd). De to punkter som bereg
ningen udføres for kan vælges frit ved indtastning af længde og
breddegrad, men man kan også benytte indbygget atlas, der rum
mer prefix for alle DXCC lande og således bare indtaste prefix. At
lasset kan udvides indtil disketten er fyldt op! Programmet indehol
der flere faciliteter som MUF kompas, sunrise/sunset, beamretninger, afstandsberegning og 34 sider med dokumentation (kan
skrives udi).
Programmet fås til C P/M og PC/MS-DOS, ved at sende en tom di
skette + SASE og beskrivelse af system/format til W6EL.
Da programmet er User-Supported (Public Domain), kan kopi til
PC/MC-DOS også fås af mig. Interesserede kan sende 20 kr. til
dækning af porto + diskette + forsendelse + kopiering.
Jeg vil også gerne høre om tilsvarende programmer.
God DX, 73 de OZ1FTE, Morten

m

-s p o t
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20 m: ZL9AMO + ZL9BQD + ZLØAFZ/9 07-13 (SSB + CW),
FT2XE 1820 (CW), N2EDF/NP1 1628, K2SG/NP1 1220 (CW),
P29DD 1115, A15AA 0607 (CW), A15AB 1506, SØRASD 1810 (CW),
ZK1XH 0825 (CW), VKØHI 1705, ZL7TZ 0830 (CW), KX6/DL1VU
0725 (CW), VK9YA 1445 (CW), VK9LM + VK9LF 1100.
4 0 m: ZLØAFZ/9 0824 (CW), ZL9AMO 0824, PYØFZ 0102, ZL7TZ
0738 (CW), K2SG/NP1 0100 (CW), VKØHI 1830, 4S7WN 2323
(CW), 9Q5DA 0525 (CW).
8 0 m: PYØFC 0555 (CW), PYØFZ 2335,9Y4BK0008, FJ5HL0035
(CW), N2EDF/NP1 0644, K2SG/NP1 0655 (CW), ZL9BQD 1600
(kørte ca. 15 OZ’s), XE1MN 0616, KB5CGA/HR2 0622, C6A/N4RP
0746 (CW), J73LC 0600, FG5BG 0314, 3B8CF 0216 (CW), KØFX/7
(Utah)0625(CW), 5Z4ZC 2124, FY5EM 0530,5T 5N Y 1947, C 06CD
0414.
Frekvensforudsigelser
Officielle frekvensforudsigelser er ofte gamle inden de når frem til
os, f.eks. er MUF tabellen i OZ ofte flere måneder gammel og tager
ikke hensyn til de daglige variationer. For et par år siden blev et

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i maj måned d.å. i København og
enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatører.
Sidste frist for modtagelse a f tilmelding til prøverne er den 15.
april 1988.
Tilmelding skal ske ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om
amatørradiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til:
Teleinspektionen
Islands Brygge 81
2300 København S
Ansøgere, der har deltaget i en tidligere prøve, skal indsende nyt
ansøgningsskema.
Skemaet kan rekvireres hos Teleinspektionen, evt. pr. telefon
(01 54 47 96, lok. 105).
Tilmeldinger, der indkommer efter den 15. april 1988, vil blive
henført til næstfølgende prøve.
Med venlig hilsen
F.H. Kristensen/A nette Gram

Måned: April 1988
Solplettal: 70

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.
Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco
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km:

Pejling

8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

1
13,2
14,2
14,2
12,9
12,2
16,4
12,7
12,8
13,3

3
14,4
16,2
15,4
9,7
11,5
15,3
10,9
11,4
12,2

5
18,7
22,3
20,7
17,4
14,5
16,1
10,9
11,5
12,6

7
22,3
25,7
24,2
25,5
18,8
14,5
12,2
13,6
14,3

9
24,0
26,8
25,7
26,9
20,1
24,9
13,3
17,2
12,8

11
24,3
23,0
26,4
28,5
21,3
25,5
17,3
19,3
12,4

13
22,3
19,7
26,1
28,9
21,3
24,9
19,6
19,8
14,3

15
20,6
18,4
25,4
29,2
21,3
25,1
19,9
19,9
18,5

17
18,6
19,0
24,2
28,6
21,8
25,6
20,3
20,3
20,5

19
16,6
16,6
20,5
21,8
19,7
24,7
20,7
20,2
19,6

21
15,4
15,8
16,8
17,4
15,3
20,2
18,3
18,1
17,3

23
14,2
15,1
15,3
13,7
13,3
17,1
14,8
15,0
14,8
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg,
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.

rVHF - UHF - SHR

Tlf. 03 - 66 90 75.

50 MHz info
I såvel »QST« som i »Radio Communication« fra december 1987 fin
der man rapporter om ekstraordinære udbredelsesforhold på 50
MHz i efteråret 1987. Forholdene har tilsyneladende været »verden
somfattende« og har favoriseret forbindelser i nord-syd-gående ret
ning. Fra Storbritannien er der således lavet QSO’er med det syd
lige Afrika, - fra USA er der kørt stationer i Sydamerika og i
Stillehavsområdet har der været forhold mellem Japan og Austra
lien. De specielle udbredelsesforhold har naturligvis sat gang i
spekulationerne om, hvad de egentlig skyldes. Transækvatorial ud
bredelse (TEP), - en kombination af TEP og sporadisk E lags udbre
delse (Es) samt ren F-lags udbredelse nævnes som muligheder.
Mellem Nord- og Sydamerika blev der kørt QSO’er, der på den
nordlige side omfattede USA kaldeområderne 4 og 5, og på den
sydlige side lande som Ecuador (HC), Galapagos Øerne (HC8),
Colom bia (HK) og Peru (OA).
Disse forbindelser blev lavet i en periode fra midten af september
til midten af oktober 87.
I Storbritanien var den store sensation en åbning til Botswana
(A2) den 22. oktober, hvor det bl.a. lykkedes G3CCH, G1AWP,
G2ADR, G4GAI og GM4DGT - at lave to-vejs-forbindelse med
A22KZ. Forbindelsen GM4DGT - A22KZ er med sine 8860 km ny
britisk rekord på 50 MHz. Nogle dage før denne fantastiske åbning
blev ZS3E (Namibia) hørt af G6XHQ i et par minutter. ZS3E blev
bl.a. kørt af CT4KQ og 9H1BT.
På Malta er der iøvrigt etableret en 50 MHz beacon med kaldesignalet 9H1SIX. Frekvensen er 50,085 MHz. Effekten er 25 watt tilført
en 5 element antenne, der vil blive rettet mod forskellige områder
afhængig af udbredelsesforholdene. For øjeblikket (december 87)
er antennen rettet mod syd, og det forlyder, at beaconsignalet er
blevet hørt i Botswana og i det sydlige Afrika.
MARL (Malta Amateur Radio League) modtager meget gerne lyt
terrapporter vedrørende 9H1SIX. Rapporterne sendes til:
9H1ES (50 MHz beacon report)
MARL-Amateur Radio League
PO-box 575
Valletta
Malta.
Nye beacons i Nordjylland
OZ1CFO har via 600 ohm oplyst, at følgende beaconsendere har
været QRV siden årsskiftet fra QTH’en Kigud nær Frederikshavn.

Det drejer sig om følgende:
OZ1UHF: 432,955 MHz, 1296,955 MHz og 2320,955 MHz.
OZ8SHF: 5760,955 MHz.
OZ9SHF: 10368,955 MHz.
OZ1CFO har lovet, at producere et detaljeret indlæg til VHFspalten om dette spændende nordjyske projekt.

Husk 10 GHz-stævnet
i Vejle afdelings lokaler,
søndag d. 20. marts 1988!

Program, se februar OZ i denne spalte!

Satellitter
ved OZ6QX, Arne Christensen
Diverse satellit info
AMSAT har besluttet, at OSCAR 10 ikke må anvendes førend primo
maj 88.
Opsendelsen af AMSATs nye Fase 3C satellit er nu udskudt til 1.
juni 88. Opsendelsen skal ske med en Ariane-4 raket, der foruden
Fase 3C vil medføre en ny Meteosat og en satellit ved navn Panamsat.
Den endelige afprøvning af Fase 3C er tilendebragt i Vesttysk
land, og satelitten vil i løbet af marts blive transporteret til opsendel
sesstedet Kourou i Sydamerika.
Fase 3C vil bl.a. medføre en mode JL-transpondér (uplink: 24 cm
og 2 m, downlink: 70 cm). Som nogen måske husker, medfører
OSCAR 10 en mode L transponder, som p.g.a. en teknisk fejl ikke
har været særlig anvendelig. Foreløbige data frigivet fra AMSAT-DL
antyder at mode L-delen af Fase 3Cs mode JL tranponder vil blive
langt mere følsom en OSCAR 10s mode L transponder. Det oply
ses, at kun 350 watt EIRP (25 dBW) skulle være nok til at producere
et signal med et signal-støj-forhold på 10 dB via transpondere un
der ideelle forhold.
D.v.s. at 10 watt til en single-loop yagi skulle være tilstrækkelig til at
føre QSO via mode L, hvis oplysningerne er korrekte og intet ufor
udset sker under opsendelsen.

OSCAR 10 kredsløbsdata
APOGÆUM

AOS
Orbit
3583
3585
3587
3589
3591
3593
3595
3597
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608

146

Dato
18.3
19.3
20:3
21.3
22.3
23.3
24.3
25.3
26.3
26.3
27.3
27.3
28.3
28.3
29.3
29.3
30.3
30.3

UTC
12:59
12:15
11:31
10:48
10:05
09:23
08:41
08:00
07:21
21.00
06:44
19:48
06:11
18:48
05:49
17:52
05:57
17:00

az
231
223
216
207
199
189
179
168
154
300
138
294
118
288
93
282
68
276

MA
13
12
11
11
10
10
9
10
10
54
12
43
15
36
22
31
40
27

UTC
18:12
17:31
16:50
16:06
15:26
14:44
14:05
13:21
12:42
**

11:59
23:39
11:18
22:58
10:38
22:16
09:56
21:34

az
208
192
175
158
144
130
118
109
100
300
92
297
84
290
77
283
69
275

LOS
el
52
54
55
53
50
46
41
36
30
4
24
4
19
9
13
14
8
19

UTC
23:16
22:34
21:51
21:08
20:24
19:38
18:52
18:04
17:15
00:09*
16:24
00:32*
15:30
00:46*
14:30
00:53*
13:23
00:53*

az
183
173
164
156
148
140
132
125
118
304
110
300
103
294
95
286
86
277

MA
239
239
238
237
236
235
233
231
228
123
224
147
219
167
213
185
203
200
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06:57
16:09
15:21
14:34
13:47
13:01
12.16
11.32
10:48
10:04
09:21
08:38
07:56
07:14
06:33
20:37
05:54
19:13
05:18
18:09
04:46
17:12
04:30
16:18
05:07

31.3
31.3
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4
13.4
13.4
14.4
14.4
15.4
15.4
16.4
16.4
17.4
17.4
18.4

3609
3610
3612
3614
3616
3618
3620
3622
3624
3626
3628
3630
3632
3634
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646

55
270
264
257
251
244
237
230
222
214
206
197
188
177
165
303
152
297
134
292
113
286
85
280
59

77
23
21
18
17
15
13
12
11
10
10

9
62
10
46
11
38
15
32
24
28
53

09:15
20:55
20:12
19:33
18:49
18:09
17:29
16:47
16:06
15:25
14:42
14:02
13:19
12:38
11:57
11:15
22:55
10:36
22:13
09:53
21:33
09:13
20:50
08:31

62
267
259
250
240
228
215
200
183
167
151
137
125
114
105
304
96
300
88
293
81
286
73
278

3
25
31
36
41
46
50
53
54
53
51
47
43
38
32
1
26
1
21
5
15
10
10
16
5

11:57
00:49*
00:36*
00:14*
23:43
23:07
22:29
21:48
21:06
20:23
19:39
18:54
18:08
17:21
16:33
22:31
15:42
23:05
14:49
23:21
13:52
23:31
12:47
23:34
11:27

75
264
249
233
217
204
192
181
171
163
154
146
139
131
124
305
116
301
108
296
100
289
92
281
82

187
213
224
231
235
237
238
238
238
237
236
235
233
231
228
104
225
131
220
152
215
171
206
187
192

benyttet elementsæt 315
beregnet af OZ8SL.

: Den følgende dag
: Apogæum før AOS eller efter LOS
Referenceomløb, RS-5, RS-7, RS-10, RS-11 og JO-12.

Dato
19.3.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.04
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

RS-5
Oml.nr
27506
27518
27530
27542
27554
27566
27578
27590
27602
27614
27626
27638
27650
27662
27674
27686
27698
27710
27722
27734
27746
27758
27771
27783
27795
27807
27819
27831
27843
27855
27867

UTC
1:54
1:49
1:43
1:38
1:33
1:27
1:22
1:17
1:11
1:06
1:01
0:55
0:50
0:44
0:39
0:34
0:28
0:23
0:18
0:12
0:07
0:01
1:56
1:50
1:45
1:40
1:34
1:29
1:23
1:18
1:13

grd
087
087
087
088
088
088
088
088
088
089
089
089
089
089
090
090
090
090
090
090
091
091
121
121
121
122
122
122
122
122
122

,

RS-7
Oml.nr
27588
27601
27613
27625
27637
27649
27661
27673
27685
27697
27709
27721
27733
27746
27758
27770
27782
27794
27806
27818
27830
27842
27854
27866
27878
27890
27903
27915
27927
27939
27951

UTC
0:04
1:53
1:44
1:34
1:24
1:15
1:05
0:55
0:46
0:36
0:26
0:16
0:07
1:56
1:47
1:37
1:27
1:18
1:08
0:58
0:48
0:39
0:29
0:19
0:10
0:00
1:50
1:40
1:30
1:21
1:11

grd
068
097
096
095
094
093
092
092
091
090
089
088
087
116
115
114
113
112
112
111
110
109
108
107
106
105
134
133
133
132
131

RS-5: Omløbstid: 119.55264 min., incr. : 30.015148° W/oml.
RS-7: Omløbstid: 119.19289 min., incr.: 29.925125° W/oml.

Vi forhandler bl.a.
YAESU - ICOM og
KENWOOD
Men også antenner
er vort speciale
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RS-10/11
Oml.nr
3698
3712
3726
3739
3753
3767
3781
3794
3808
3822
3835
3849
3863
3877
3890
3904
3918
3931
3945
3959
3973
3986
4000
4014
4027
4041
4055
4069
4082
4096
4110

UTC
0:18
0:48
1:18
0:04
0:34
1:04
1:35
0:20
0:50
1:21
0:06
0:36
1:06
1:37
0:22
0:52
1:23
0:08
0:38
1:09
1:39
0:24
0:55
1:25
0:10
0:41
1:11
1:41
0:27
0:57
1:27

grd
326
336
345
328
337
347
356
339
348
358
341
350
359
009
352
001
010
353
003
012
021
004
014
023
006
015
025
034
017
026
036

JO-12
Oml.nr
7272
7284
7297
7309
7322
7334
7347
7359
7372
7384
7396
7409
7421
7434
7446
7459
7471
7484
7496
7509
7521
7533
7546
7558
7571
7583
7596
7608
7621
7633
7645

UTC
1:02
0:10
1:14
0:22
1:25
0:33
1:36
0:44
1:48
0:56
0:03
1:07
0:15
1:18
0:26
1:30
0:37
1:41
0:49
1:52
0:01
0:08
1:11
0:19
1:23
0:31
1:34
0:42
1:45
0:53
0:01

grd
295
286
306
297
317
307
328
318
339
329
320
340
331
351
342
002
353
013
004
024
015
006
026
017
037
028
048
039
059
050
041

RS-10/11: Omløbstid: 105.02405 min.,, incr.-.26.38181
JO-12: Omløbstid: 115.65331 min., incr.: 29.239347° W/oml.

TRADING »s
06 17 90 44

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

LYSTRUPVEJ 1E • 8240 RISSKOV

PO STG IR O 1 55 22 52
BA N K

DEN D ANSKE BA NK . LYSTRUP A
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Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 B illund
Aktivitetstesten
Februar-testen gav følgende resultat:
Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 - 144 MHz single
Call
LOC
OZ9PZ/A
J046
OZ1KLU
J046
OZ1GEH/P
J055
OZ8TU
J065
OZ1JXH
J04 7
OZ1FHU
J055
OZ8RY
J065
OZ8QD
J066
OZ1KVM
J044
OZ7UO
J05 5
OZ1LLN
J045
OZ1KWJ
J04 5
OZ8KU
J056
OZ1JNX
J065
OZ1GQX
J046

QTH
64
40
44
38
24
31
34
23
24
21
15
13
7
10
2

QSO
26
20
18
12
12
12
12
11
9
8
8
6
4
4
2

Point
24469
13604
7915
6941
6407
5969
5220
4200
3318
3285
2647
2064
1597
1290
285

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

2 - 1 4 4 MHz multi
C all
LOC
J044
OZ1ALS
J06 4
OZ1DOQ/P
OZ1GDI
J065
OZ1KLB
J055
OZ7FYN
J055
OZ2AGR
J065
OZ1KTE
J065
OZ9EVA
J05 7

QTH
94
90
45
23
31
25
25
7

QSO
27
26
14
12
10
9
7
7

Point
28683
26970
8285
5711
4267
3543
2539
1749

Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 - 432 MHz single
OZ1GMP
J05 6
OZ1KLU
J04 6
J06 4
OZ1JPT
OZ1GEH
J06 5
OZ7IS
J065
OZ8QD
J06 6
OZ7LX
J05 5
OZ1CFO
J05 6
OZ1KWJ
J045

35
22
21
18
15
14
13
3
2

11
8
10
11
8
7
7
3
2

7687
5212
3860
2957
2220
1941
1810
514
287

Klasse 4 - 432 MHz multi
1
OZ1KTE
J06 5

17

9

3253

5 - Microbølge single
OZ1ABE
J06 5
OZ7LX
J05 5
J05 4
OZ3ZW
OZ1HDA
J04 7
J05 7
OZ1IPU
OZ1KLU
J04 6
OZ1GMP
J05 6
OZ5BZ
J04 5
OZ1GPZ
J06 5
OZ1GER
J06 5
OZ7IS
J065
OZ1ICG
J 065
OZ8TU
J065
OZ1GEH
J06 5
OZ1DOQ
J065
OZ1CFO
J05 6

19-4-0
24-0-0
11-0-0
4-3-2
8-3-0
10-0-0
10-0-0
7-0-0
15-0-0
11-0-0
13-3-0
12-0-0
8-0-0
13-0-0
9-2-0
1-0-0

9
9
9
4
7
6
5
6
4
4
3
2
2
2
2
1

3707
3448
2463
2354
2313
1702
1448
1343
1079
1075
946
554
517
490
462
237

Klasse 6 - Microbølge m ulti
1
OZ1KTE
J06 5
2
OZ7AMG
J065

12-3-0
7-0-0

3
1

778
187

Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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.
Betjeningskomfort og driftsikkerhed
SUPER-AMP indeholder en hurtig reagerende HF-vox med hang til SSBdrift. 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 teknik
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 stabilitet
Inderst opbygget i HF-tæt kasse med stor skærmvirkning - yderst 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.
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Tekniske data og priser
S tøjtal..............................
Forstæ rkning.................
Max effekt med HF-vox..
Max effekt med DCW15A
F M ...................................
S S B/CW ..........................
Driftspæ nding................
S trø m forbrug.................
PRIS
Masterforforstæ rker
M o d u l..............................
DCW15A..........................

ILN

SP2
0,8
10...20
200

SP70
0,9 dB
10...20 dB
100 W

500
750
13,8
350

300 W
500 W
13,8 V
350 mA

Kr. 1395 Kr. 1395
Kr. 1225 Kr. 1225
Kr. 535

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

OX-OY-OZ Skærtorsdagstest 1988
Testperioder: Skærtorsdag den 31. marts 1988 kl. 11-15 UTC og kl.
21-24 UTC.
Deltagere: Single opr. og multi single TX/klubstationer 0X3, OY
og OZ stationer samt OX, OY og OZ-SWL.
Forbindelser: Kun forbindelser mellem OX og OY, mellem OX og
OZ samt mellem OY og OZ. Det samme gælder SWL’s.
RTTY: 3580-3590, 7035-7040, 14080-14090, 21080-21090 og
28050-28060 kHz.
Opkald: CQ OX OY, CQ OX OZ eller CQ OY OZ.
Kodegrupper: RST + serienummer fra 001. Samme station må
kun kontaktes én gang på hvert bånd med CW, én gang med phone
og én gang med RTTY, d.v.s. samme station kan kontaktes på 5
bånd med 3 forskellige modes eller 15 gange. Cross-mode tæller
ikke med.
Points: Første periode: Alle kontakter 2 points.
Anden periode: Alle kontakter 4 points.
Deltagere med C-licens får et tillæg på 100%.
Logs: Sædvanlige A4-format med dato, tid (UTC), bånd, mode,
kontaktet station, modtaget og afsendt kodegruppe samt points.
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest 20. april
1988 og indsendes til: EDR-Julianehåb, Box 121,3920 Julianehåb,
Grønland.
Husk: er der ringe aktivitet på et bånd, benyt da som sædvanlig
en frekvens omkring midten af frekvensområdet til opkald. Kom
mentarer er som altid velkomne - skriv dem bare i loggen.

RTTY
SWL’s
Pointberegning som overstående. Den samme station må kun rap
porteres 2 gange.
Resultater: Resultaterne vil blive udsendt i GARTG’s bulletin
»RTTY-NEWS« og listen bliver endvidere bragt i medlemsbladet
»RTTY«.
Logs: Skal være modtaget senest 20 dage efter hver delcontest.
Contest manager:
DLSVX Wolfgang Punjer, P.O. Box 90 11 30, D-2100 Hamburg 90,
Vest-Tys kl and.

17. GARTG RTTY CONTEST 1988 2. del
GARTG - The German Amateur Radio Teleprinter Group - indbyder
hermed til deres 17. RTTY contest og håber på stor deltagelse.
Testen er opdelt i en HF og en VHF sektion, og begge tester afhol
des separat. Contesten er delt i 4 delcontester og efter den 4. test
findes den vindende station. QSO’s må gennemføres med RTTY,
AMTOR, ASCII og packet. Mode skal anføres i loggen.
HF
2. del: Søndag den 10. april 1988 kl. 07.00-11.00.
VHF
2. del: Lørdag den 09. april 1988 kl. 12.00-16.00.
Bånd: HF: 80 og 40 m.
VHF: 2 m, 70 cm og 23 cm.
Contest call: CQ GARTG CONTEST. Efter hver QSO beholder
den sidste kaldende station frekvensen.
Koder: HF: RST, QSO nummer, navn og QTH.
VHF: Som for HF men tillige QRA locator.
Scoring: Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd. Hver
2-vejs. QSO: Tæller 1 point på 80 og 40 m. På VHF gælder en QSO
på 2 m for 1 point, 70 cm 2 point og på 23 cm 3 points pr. kilometer.
QSO: Via repeater er ikke tilladt. Samlet score: Antal QSO
points.
Klasser: A): HF stationer med mere end 200 W input.
B): HF-stationer med under 200 W input.
C): SWL-stationer.
D): VHF-stationer.
Logs: Skal indeholde følgende: (For HF):
a) Call, navn og fuldstændig adresse.
b) Klasse.
c) Tid i UTC, Call, navn og QTH på modparten, sendte og modtagne
koder, bånd.
d) Total score. (Logs uden denne angivelse anvendes som check
logs).
VHF
a t.o.m. d samt QRA locator sendt og modtaget.
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Buske Mølle
En stolt afdelingsformand, OZ3U, Kaj, kunne i 1952 meddele, at
den københavnske afdeling var blevet mølleejere, idet hans med
lemmer på fordelagtige vilkør havde købt Buske mølle, beliggende
lidt syd for Ringsted.
Møllen skulle anvendes til week-end og ferieophold, men forin
den trængte den til en grundig overhaling, og OZ3U appellerede
derfor til afdelingens m/k medlemmer om at tilbyde deres arbejds
kraft.
Det blev nu ikke noget problem, og inden der var gået tre måne
der, var det nye feriehjem klar til den store indvielse, hvor over 300
mødte op!
Buske møllesom samlingspunkt vr stor i de følgende år, bl.a. blev
fire af EDR’s sommerlejre afholdt der, men i slutningen af halvtres
serne mistede mange medlemmer den store interesse, og kun
klubbens faste medlemsstab blev tilbage. På den måde blev det
umuligt at fortsætte, da møllen både krævede pasning og vedlige
holdelse og dermed både penge og en stor arbejdsindsats.
I oktober 1960 kunne afdelingens formand, OZ5RO, Ove, med
dele, at Buske mølle var solgt.
OZ1HJV

149

/

OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Nye mailboxe
OZ1ARV har fået tilladelse til at anvende mailbox under kaldesignalet OZ4BBS.
Når dette læses er der muligvis tillige en mailbox igang på Born
holm, med kaldesignalet OZ3BBS (sysop OZ2JZ).
Desværre har OZ1EEE lukket sin mailbox i Thisted (OZ7BOX).
OZ1EEE har naturligvis stillet software til rådighed for den eller
dem der vil fortsætte aktiviteten i området. Bortset fra beklagelser
over, at el-regningen er blevet noget stor er OZ1EEE’s begrundelse,
at han p.g.a. støj fra den døgnåbne mailbox, ikke har mulighed for
at arbejde seriøst med amatørradio på anden måde, og det har
OZ1EEE ikke villet afskære sig selv fra »forever«.
Computerstøj
Det er ikke noget ukendt fænomen at computere støjer på grund af
de læssevis af firkantsignaler der farer rundt i og ud af computerne.
Problemet er reelt og ganske slemt.
Computerstøj er en lidelse, som også kan ramme den amatør der
har computere i hjemmet eller blot i nærheden, evt. fra erhvervs
virksomheder eller måske fra børn der bruger computere i under
visning eller til leg.
Computerstøj kan fjernes
Selv om det er vanskeligt er det dog ikke umuligt at fjerne compu
terstøj, og med forholdsvis simple midler kan man selv gøre meget
til fjernelse eller reduktion af støjen. At lytte på 20 meter med en
com puter i nærheden kan være umuligt. Med en forholdsvis beske
den indsats kan det igen blive muligt.
Et af midlerne er naturligvis en god jordledning. Et andet middel
er skærmede - men ikke altid jordede - ledninger. Et tredie middel
er at sætte ferrit-kerner på alle ledninger til og fra computeren.
Nogle få vindinger på en ferrit-kerne kan gøre underværker. Hvad
der i det konkrete tilfælde er bedst må konstateres ved forsøg.
Ferrit-linietransformatorkerner fra gamle fjernsyn er et velegnet
materiale hvis det skal være billigt. Noget dyrere men måske også
lidt mere elegant kan det gøres med en toroidtype der er til at lukke
op, således at det ikke er nødvendigt at afmontere og genmontere
stik.
W ireless World bragte i sept. 1987 (p. 923f) en udmærket artikel
om fænomenet og om den omtalte kernetype. Flere af mailboxene
har ligeledes textfiler liggende om spørgsmålet. Hvis du ikke kan
finde artikler om fænomenet i din lokale mailbox, kan du requeste
2 filer fra a OZ5BBS. De ligger i subdirectory TECH. Den ene fil
hedder RF-NOISE.A87 og den anden RFNOI-02.B87.
Request-kommandoerne
En af fordelene ved et packetsystem, hvor mailboxene er forbundet
med links er at du gennem »store and forward systemet« kan reque
ste directories og filer fra andre mailboxe i ind- og udland.
De to kommandoer har følgende udseende:
Request a f directory
S reqdir a (det fremmede BBS-call) < (Dit eget call)
(Subdirectory-navnet) a (call på din hjemme-BBS)
(control-Z)
Hvis det drejer sig omen main-directory du skal have fati, udelader
du blot navnet på en subdirectory.
Request a f tekstfil
S reqfil a (det fremmede BBS-call) < (Dit eget call)
(Subdirectory-navn\fiinavn) a (call på din hjemme-BBS)
(control-Z)
Hvis det drejer sig om en fil i main-directory undlader du blot navnet
på subdirectoryen og backslashen mellem subdirectorynavnet og
filnavnet.
Store and forward-systemet sørger derefter for at hente di recto
ryen eller filen til dig og afleverer den smukt med dit call som modta
ger i din hjemme-BBS.
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Subdirectories i mailboxene
Prøv eventuelt at hente en main-directory i hver^af de aktive mail
boxe. I din lokale mailbox henter du den hjem til dig selv med kom
mandoen »W«. For øjeblikket er antallet af subdirectories i de for
skellige danske mailboxe et sted mellem 10 og 55 og hver
subdirectory kan indeholde et stort antal tekstfiler, så der er nok at
hente hjem. SKOTM har iøvrigt mange tekniske filer.
Brug af printer
Når du henter noget hjem fra en mailbox bør du i princippet sørge
for at sikre materialet med din printer, således at du kan bruge det
som opslagsværk eller som en del af din faglitteratur som eksperi
menterende radioamatør.
Det er ikke venligt mod dine nabo-amatører at gentage hjemhentninger af directories og filer i en uendelighed, fordi de kommertil at
løbe for hurtigt hen over din skærm. Frekvensen er optaget når du
er i gang med hjemhentning og det er mere rimeligt overfor dine
omgivelser at du nøjes med at hente oversigten eller filen én gang.
Din udnyttelse af materialet er naturligvis også størst, hvis du har
det på tryk. Hvis du har diskettestation kan du lagre det på diskette
og udprinte det bagefter.
DXCC på packet
Det er nu muligt at få DXCC hjem på packet hvis man er meget aktiv
- og formentlig også meget heldig. Det rapporteres, at der nu er
mere end 100 lande igang med packet på HF.
Packet World Wide
I a OZ5BBS indløb der fornyligt en del mail der skulle viderebefordres til Tyskland. Udgangspunktet for denne mail var en YB5-station
og gennem store and forwardsystemet havde denne mail passeret
15 mailboxe inden den nåede frem til videre ekspedition til Tyskland
- og vel at mærke fejlfrit.
DX-lnteresseret?
For nogen tid siden kunne vi hjælpe præsidenten for Danish DXgroup OZ7YY med en oplysning om, at han nu kunne få Kina hjem
på 80 m de næste 2 dage.
Oplysningen var ny for OZ7YY. Men ikke for dem der bruger pac
ket.
Mange DX-jægere vil i fremtiden kunne få glæde af at hente DXbulletiner og div. andre DX-oplysninger gennem mailboxene. Op
lysningerne er fremme i Danmark i løbet af ganske kort tid og det ta
ger heller ikke lang tid for den enkelte at starte sin C64 og hente op
lysningerne hjem fra nettet.
Dagens avis
Hvis man har fået anskaffet sig det nødvendige grej til at få startet
på packet er det naturligvis ikke meningen, at man skal ligge med
åben skærm og se på alt, hvad der tilfæ ldigvis farer forbi. Den na
turlige måde at anvende mailboxene og packet-systemet på kan
være, at man en gang om dagen kalder sin lokale mailbox og med
kommandoen »L« konstaterer, hvad der er af nyt siden dagen i for
vejen.
På samme måde som man lukker sin avis op og blader den igen
nem kan man se, om der er kommet noget som man finder er inte
ressant og derefter trække disse oplysninger til gennemlæsning
hos sig selv.
EDR og packet
Det er glædeligt at konstatere, at den liste over packetstationer der
er QRV på packet, som OZ1GKJ med hjælp fra OZ1CFV udsender
jæ vnligt i opdateret form, indeholder både EDR’s formands og
næstformands call.
Også EDR’s sekretær er involveret i packet-aktiviteter.
Om det nu er fordi andre af EDR’s hovedbestyrelse og en del af
medlemmerne i de lokale afdelingers bestyrelser ikke er nævnt i li
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sten p.g.a. mangel på oplysninger om, at de vitterligt er aktive med
packet eller der måtte være andre årsager til at de ikke er nævnt, så
er det dog glæ deligt at se, at mange af de lokaler afdelinger er kom
met godt igang med packet-aktiviteter, enten som byggeprojekter
eller i relation til at få et link-net op at stå.
Access-points og gateways
IARU har fastlagt nogle begreber vedrørende packet og det er nok
praktisk, at disse anvends på rette måde, således at forvirringen
ikke bliver større end nødvendigt. Beskrivelsen fremgår af en rap
port til komite B på IARU’s region l-konference 1987, hvor EDR sam
men med 12 andre landsforeninger indstillede, at IARU Reg. I gik
ind for, at der blev etableret adgang fra 2 m til link-nettene på 70 cm.
Af delvist formelle grunden kunne forslaget ikke efterfølgende god
kendes på konferencen.
En Link er en forbindelse mellem 2 packet-radio-noder (f.eks.
NETROM) som danner en del af et netværk.
En D igipe atere r en enhed som relæ-transmitterer »Packets« på
samme frekvens (ind og ud).
Et Local accesspoint er en enhed der anvendes til at komme ind
på et nationalt packet netværk.
En Gateway er et accesspoint mellem de enkelte landes netværk
(og altså således et accesspoint mellem de nationale packetnetværk).
Din local-box
Husk altid at betegne dig med dit eget call efterfulgt af et »a« og
call’et på din hjemme-mailbox. På denne måde sikrer du at mail
kommer hurtigst muligt rundt i systemet og du aflaster mailboxbestyrerne med at skulle reparere »headeren« i et mail.
»Headeren« er den linie der indeholder alle oplysninger om num
mer, type, status, til, via, fra, dato etc. for den enkelte mail.

/
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Redaktion: OZ1GKW, Søren Westerholm,
Bellisbakken 37, 3460 Birkerød.

Adresse ændring
15. februar 1988 flyttede redaktionen QTH til en mere frit belig
gende lokalitet. Sagt med andre ord: Vi har nu fået have med dertil
hørende muligheder for udvidet antenneopsætning.
Det må udnyttes - men ikke lige med det samme. Det gælder her,
som andre steder, om at fare med lempe. Der er ingen grund til at
skræmme de omkringboende ved fra starten at opsætte både git
termast og beam-antenner. En langsom tilvæningsproces er helt
klart at foretrække!
Det kunne være at man skulle afprøve en - eller flere af de her i
spalten beskrevne trådantenner?
Ja, ja, koldt vand i blodet - det kan jo være at alle kræfterne bliver
brugt til at slå planen og male huset!
Månedens post:
Brev fra OZ-DR 2044 som skriver:
Tja, så må det vist være min tur til at komme med lidt til spalten.
Først har jeg vedlagt en kopi af et brev Patric, The Wiking SWL
Club, da jeg før har deltaget i deres tester og også har leveret resul
tatlister til dig, så mente jeg at det var en trist historie når det går den
vej, men nu kan du selv se hvorfor tilsendingerne af resultatlister er
indstillet. Kopien kan du beholde/bruge som du har lyst til.
Du får også et eksemplar af mit sidste QSL/SWL-kort, det tog sin
tid at få det udformet som jeg ville. Det er især linien »Confirm«...
man skal lægge mærke til, den var svær, da jeg ville benytte kortet
som multikort, nemlig ved overstregning at få følgende tekster
frem: 1. confirming 2-way QSO
2. SWL rprt
3. confirming SWL rprt,
da jeg er mest aktiv som SWL, men da også som licenseret. Min in
teresse for lytteriet startede helt tilbage til 60’erne, men jeg blev
først indlemmet i EDR i 1978, mens Karsten, OZ9XM, var dr-leder,
og det var nok først da jeg kom i Søværnet i 1974 og startede med
at sejle som Gnist i inspektionsskibene at der kom blod på tanden,
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Telefondatabase i Sverige for amatører
SSA har ligesom bl.a. DARC etableret en database for amatører
med
forenings-nyt,
DX-informationer,
satellitinformationer,
computer-informationer etc.
Der er angivet følgende telefonnummer: 009 46 485 60368. Data
basen kan håntere 300/300, 75/1200, 1200/75, 1200/1200 og
2400/2400 baud med 8 bit, 1 stop bit og no-parity.
Sysop er SM7DLZ der også er sysop på mailboxen SK7SSA.
Fremtiden
Det er nu muligt at hente oplysning om en bestemt amatørs
hjemme-BBS gennem en af de amerikanske mailboxe.
Fremtiden kunne sagtens blive, at visse mailboxe specialicerer
sig i bestemte oplysningstyper. Enkelte kunne evt. være koblet op
til en større computer, hvorved større algoritmer kunne løses hurtigt
og tilbagesendes til den der ikke er forsynet med en vandkølet
»CRAY« hjemme i shacket.
Vy 73 de OZ3RC a OZ5BBS/bro

Hotelservice
Hotel Albert Sarphatipark i Amsterdam har fra februar 88 indført en
særlig service, idet man har indrettet et shack på hotellet hvorfra licenserede radioamatører kan køre på UHF, VHF og HF båndene.
Antennerne er placeret 35 m over havet, så der skulle være gode
muligheder for at komme langt omkring.
Der er også mulighed for RTTY og Packet.
Redaktionen gætter på at hoteldirektøren er radioamatør.
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hvilken drøm det var med alt det udstyr, det burde jo udnyttes og det
blev det med en forstående signalofficers hjælp. Så i de ledige stun
der blev modtagerne brugt flittigt, og der var jo udstyr nok til at
komme hele vejen rundt: CW, SSB, FM, TTY og FAX, så det koerte
på bedste beskub, indtil jeg så fik licens i juni 1983, og så blev man
jo rigtig radioaktiv. Men jeg har nok været SWL for længe, for ind i
mellem når jeg høreren god DX-station, kan jeg sidde og vente på
at han skal få et svar på sit opkald, så jeg kanfå ham logget, i stedet
for at skifte over til TX og selv give ham et svar!
Den station jeg efterhånden har fået bygget op, er noget af en
blandet landhandel men det kører skam udemærket. Da jeg jo har
været omgivet af HF-udstyr var det første jeg anskaffede, en VHFmodtager; en BSP md5 hjemmebygger, og de første par år klarede
jeg mig med en hjemmelavet indendørs gp, men da jeg i 1986 fik en
VHF-sender, var jeg nødt til at få en bedre antenne op. Hvorledes
den blev sat op kan læses i OZ da jeg har givet ideen videre til TR.
Og i dag ser min station således ud:
- HF: trcv TS120V med 400W patrin og antenne MFJ-1621
- VHF: tx md510 og med511 patrin og rx md5. Antennen er en procom cx1 2-1ea rundstråle
- UHF: trcv Kenwood TM421es og antennen en Hoffmeister rund
stråle.
For øjeblikket går jeg og tumler med ideer til en udendørs an
tenne til HF, og en rx/converter til 50 MHz er også på bedding, så
der bliver sakset både her og der for at få samlet nogle gode ideer
sammen.
Jeg har også en del interesse i QRP - som du jo nok har bemær
ket - og det synes jeg er noget af en sport, og jeg har da også over
givet en del QRP konstruktioner tilTR , men har indstillet den del af
QRP-arbejdet, da jeg fik nogle, sikkert velmenende?, breve fra
nogle af de kloge hoveder i EDR og nogle af dem var noget af en
kold spand vand, men da jeg også har fået mange velmenende og
positive breve så er det til at holde ud og så valgte jeg at stoppe med
at sende oversættelser til TR, men jeg synes netop det er noget af
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sporten ved QRV at komme i luften med et ordentlig signal for så
lavt et budget som muligt, og at fej rette og eksperimenterer med
konstruktionerne, og jeg har da også bygget en del af konstruktio
nerne selv, bl.a. en tx, en rx, en antenne, en bredbånds pream plifier og en del filtre og den slags og det kører da udemærket.
Og det var da også meningen at jeg ville have deltaget i juletesten
med en QRP-station, men jeg fik desværre forlagt krystallerne hos
mine forældre, hvor jeg holdt juleferie og havde stationen med for
at få den pudset af til testen, så jeg tog SWL-afdelingen istedet,
men det er jo krigens vilkår.
Til dagligt er jeg som før omtalt nok mest aktiv som SWL men li
censen bliver da brugt flittigt også, da jeg er ret aktiv som testdelta
ger, men der sætter MFJ-antennen dog visse begrænsninger, da
den er lidt tung at danse med ved båndskift, men det går da. Ved si
den af dette er jeg også ivrig diplomjæger og nogen stykket er det
da blevet til i tidens løb.
Så, det var alt for denne gang.
Med venlig hilsen og godt nytår, OZ-DR 2044/OZ1JSZ, Palle

spændende brev, men det mest interessante nemlig diagram og
byggebeskrivelse sendte han ikke under henvisning til at det ville
blive bragt i OZ, som også lovet i bladet.
Nu vil jeg gerne vide hvornår I påtænker at bringe fortsættelsen?
Jeg er glad for SWL-spalten som jeg læser med stor interesse
hver måned. Jeg syntes det er meget belærende med de små artik
ler du skriver om bl.a. antenner og udbredelses forhold.
Jeg kunne godt tænke mig at se nogle artikler om bl.a.:
Pre-selektore,
Afstemte pre-amps,
Aktive antenner,
Antenne afstemningsled,
og andre lignende ting for SWL’s.
Jeg kunne også godt tænke mig at du skrev mere om hvordan
man deltager i div. tests. F.eks. skal de rapporter man sender være
bekræftede med QSL-kort.
Nå, men det må være nok for denne gang, håber at høre fra dig
snart.
Vy 73 de OZ-DR 1743

Hej
Jeg är ledsen att det tagit sådan lång tid innan jag svarat.
Til Viking SWL - Contest har lagts nok tills vidare beroende på av
att av oss 3 SWL’are som gjorde tävlingen finns det bara jag kvar. De
övriga har flyttat o jag har i nte hittat nägon ersätte re. Klubben exi
sterar men det finns ingen aktivitet på grund af tidsbrist. Jag hop
pas att jag kan ta upp tävlingen någengång, men just nu hinner jag
inte själv.
När detta sker kommer jag att höra av mig.
Med vänliga hälsningar SM7-6914, Patrick Lendemar

Kommentar: Det er ikke altid lige behageligt at blive gjort opmærk
som på en forglemmelse - men det er jo nok det der skal til for at
man for fremtiden kan blive lidt mere påpasselig!
Jeg har ganske rigtigt tidligere lovet at bringe både styklisten og
diagram til COS-Verteren her i spalten. Dette skal også nok blive
gjort så snart jeg enten selv får tid til at rentegne dette eller kan få
hjælp andetsteds fra.
Max nævner i sit brev en række forskellige emner, som han - og
sikkert mange andre vil være interesserede i at høre mere om.
Det vil jeg også gerne! Lad det være sagt med det samme - jeg
opfatter ikke jobbet som spalteredaktør - som en Orakel - funktion!
Jeg prøver efter bedste evne at formidle de ideer og teorier som jeg
- og ikke mindst andre har haft fornøjelse og glæde af.
Jeg vil derfor med glæde høre fra andre amatører som måske lå
inde med gode ideer til ovennævnte emner.
Et af spørgsmålene kan jeg umiddelbart svare på: Når du indsen
der en test-log er det ikke nødvendigt at dine registrering er bekræf
tede med QSL kort!
Det var alt - midt i flytterodet
På genhør i april.
Vy 73 de OZ1GKW/OZ1SWL, Søren

DENM ARK
Palle Randlov
O stergaarden 45
263 5 Ishoj

TO RADIO .

□ O Z1JS Z

CQ 14 - itu 18
LOC. JO 65 EN
COUNTY 1

□ O Z -D R 2 0 4 4
PSE/TNX QSL VIA BUREAU

CONFIRMING 2-WAY QSO/SWL RPRT

OZ-spot
Brev fra OZ-DR 1743 som skriver:
Jeg læste i OZ-maj 87, en artikel om SM1COS »COS-VERTER«, det
var et interessant projekt der var omtalt der og jeg skrev til SM7COS
efter yderligere information, og han sendte mig da også et langt og

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

RÆVEjægeren.

Til alie landets rævejægere
Nu nærmer tiden sig, hvor vi igen skal ud i terrænet for at finde »Mik
kel«, hvis der er noget, I synes, vi skal have lavet lidt om på, så er ti
den inde til at kontakte de forskellige rævejagtsudvalgs medlem
mer, inden disse skal samles til møde i Odense først i april. Det kan
jo ikke hjælpe, man er utilfreds med noget, hvis man ikke gør noget
ved det.
Udvalgsrepræsentanterne er:
Arne Jensen OZ9VA Sjælland, øerne og Bornholm
Villy Jakobsen OZ8VM Midtvestjylland
Martin Nielsen OZ3MI Sydjylland og Fyn
Arne Lund OZ1GRL Midtøstjylland
Erik Lind Sønderjylland
På gensyn i sommerens løb.
Erik
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Ulovlig amatør-radio virksomhed
Til orientering meddeles, at en radioamatør har fået inddraget sin
amatør-radiosendetilladelse i 1 år, idet amatør-radiostationen blev
benyttet af ikke-licenserede radioamatører til ikke amatørmæssige
formål.
F.H. Kristensen/Jane Ørum

Indkaldelse til rævemøde
Herning afdelingen indkalder hermed til årets første rævemøde,
mandag den 11. april 1988, kl. 19.30 i afdelingens lokaler.
1. Uddeling af præmier for jagterne 1987
2. Valg af rævejagtsleder sæsonen 1988
3. Evt. ændring af årets jagter
4. Evt. ændring af gældende regler
5. Diverse
VY 73 de OZ5JR, Jan Lind Christensen
Egeløkkevej 39, Tjørring, 7400 Herning
Tlf. 0 7 2 6 84 68
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Redaktion: OZ8O, Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrup?

Det er godt at kunne telegrafere!
Ikke blot er det i de fleste lande nødvendigt at kunne telegrafere for
at få sendetilladelse; men man kan også få glæde af denne fæ rdig
hed på andre måder. I OZ for april 1984 (side 286) har jeg omtalt,
hvordan major Tarr sikrede sig hjælp fra den amerikanske kystvagt,
skønt modulationen på hans 27 MHz station var i uorden, fordi han
fra sin spejdertid kunne huske morsealfabetet. I de danske aviser
har man for nyligt kunne læse om en patient, som alle troede var
hjernedød, da han var totalt lammet og ikke viste tegn på, at han
kunne opfatte, hvad der skete omkring ham, indtil en sygeplejerske
opdagede, at han lå og blinkede morsetegn med øjnene, og det de
refter viste sig, at hans hjerne fungerede helt normalt. Selv har jeg
også uden for min tilværelse som radioamatør haft glæde af min te
legraferingsfæ rdighed, f.eks. når nogle FM-anlæg som anvendtes
i mit job, gav så dårlig forbindelse, at kun telegraftegn fløjtet i mikro
fonen kunne forstås, da modtageren heldigvis var uddannet som
radiotelegrafist. Allerede i skolen havde jeg glæde af at kunne te
legrafere. Vi var i klassen 5 licenserede radioamatører, som fandt
ud af, at vi under skriftlig eksamen kunne kommunikere ved at klø
os i hovedet med blyanten i morsetakt. Desværre bredte rygterne
om denne ulovlige trafik sig i løbet af det næste skoleår, så vi næste
gang måtte ty til en uofficiel Q-forkortelse, som var ret populær den
gang: QLF, »Send with your left foot now«; Vi stak diskret en fod
frem og telegraferede med den, mens eksamensvagten, som han
var instrueret om, omhyggeligt holdt øje med, at vi ikke kløede os i
hovedet med blyanten.
Sommertid
Når hele Europa nu går over til sommertid, vil W1AW til og med den
1. april sende en time senere efter vor tid, indtil også USA får som
mertid. Fra 1. april sender W1AW nyheder hver dag kl. 0000, 0300
og 2100 UTC og desuden mandag til fredag kl. 1400 UTC på 1,818,
3,58, 7,08, 14,07, 21,08, 28,08, 50,08 og 147,555 MHz og desuden
over OSCAR 10 på 145,840 MHz, når forholdene tillader det. I timen
før nyhedsudsendelserne sendes morsetræning med forskellige
hastigheder skiftevis »hurtig telegrafi« med 35, 30,25,20,15,13 og
10 ord/minut og »langsom telegrafi« med 5, 71/2 ,10,13 og 15 WPM.
Nyhederne kommer med 18 WPM, og fredag erstattes de normale
nyheder med en særlig DX bulletin. Mandag, onsdag og fredag
sendes med retningsantenne mod Europa mellem 13 og 21 UTC.
Begyndere kan få god træning med nyhedsudsendelsen ved at
optage den på bånd og afspille den med halv hastighed; de mere
trænede kan spare tid ved omvendt at afspille båndet med dobbelt
fart!
Morsetræning på kasettebånd
Jeg har en del træningsbånd i forskellige hastigheder bl.a. med op
tagelser fra amatørbåndene med realistiske forstyrrelser o.s.v. Hvis
nogen er interesseret i at låne sådanne bånd, så send mig blot en
tom kasette med en frankeret og adresseret svarkuvert, så skal du
få, hvad du har brug for. Skriv lidt om, hvilken hastighed, du kan
bruge, så prøver jeg at finde et egnet bånd.
Vil du prøve en CW QSO?
Jeg er næsten hver dag QRV på 3555 kHz kl. 1730 lokal tid. Prøv
bare at kalde mig. Jeg er klar til at bruge enhver hastighed mellem
5 og 28 ord pr. minut (25 og 140 tegn pr. minut). Hver lørdag er der
slow speed møde på 145.225 kHz med FMCW. Hvis frekvensen er
optaget, går vi op i frekvens til nærmeste ledige frekvens. Vi begyn
der kl. 17 lokal tid.
SCAG
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe er de nordiske telegrafiamatø
rers klub. SCAG’s formål er at støtte og opmuntre amatørradiote
legrafi, og med dette formål arrangeres en række aktiviteter. Prøv
f.eks. SCAG rag chew net, som kører hver eneste lørdag kl. 16 lokal
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C W hjørnet
tid på 3555 kHz, eller SCAG Hi Speed Net, der mødes på 3578 kHz
(eller lavere, hvis der er QRM) hver tirsdag kl. 2130 lokal tid.
Netkontrol i dette net er normalt DL1GBZ, Martin, som er god tii
at føre QSO på svensk.
Indmeldelse: Send blot årsafgiften, som endnu kun er 30 kr.
(svenske), på postgirokonto Stockholm 836133-9, SCAG c/o Börjes
son, S-791 53 Falun, Sverige.

Interleave-teknik
For at gøre NMT 900 systemet mere frekvensøkonomisk har man
introduceret »interleave-teknik«. Dette betyder, at man i princippet
har 12,5 kHz afstand mellem kanalerne. De »interleavede« kanaler
skal dog være geografisk adskilte fra de ordinære kanaler, så selv
om der er 999 »interleavede« kanaler i systemet, bliver kapacitets
forøgelsen ikke på 100%, men formentlig istørrelsesordenen 50%.
Denne forøgelse af kapaciteten i systemet er sket på bekostning
af øgede tekniske krav til radioudstyret. De radiotekniske krav til ud
styret er i NMT 900 meget strengere end i noget andet offentlig mo
bilsystem. Som eksempel kan nævnes kravene til frekvensstabili
tet. For mobilstationen (MS) er den i NMT 900 sat til ± 1 kHz,hvilket
i praksis er umulig at realisere med traditionel oscillatorteknik.
Dette har betydet, at MS bruger basisstation-frekvensen som refe
rencefrekvens. På NMT 450 er kravene til frekvensstabiliteten ±2,5
kHz.
På basisstationen (BS) er det lettere at stabilisere frekvensen,
idet man her ikke har de samme krav til lille størrelse og strømfor
brug som i MS og derfor kan bruge højstabile krystaloscillatorer pla
ceret i temperaturkontrollerede ovne. Frekvenstolerancen på BSfrekvensen er i NMT 900 ± 250 Hz mod ± 1000 Hz på NMT 450.
Introduktionen af »interleave-teknik« og de meget strenge krav til
de radiotekniske parametre har gjort NMT 900 til et særdeles fre
kvensøkonomisk system. Med frekvenser som den begrænsende
ressource inden for mobilkommunikation er dette et væsentlig plus
for NMT 900 ved sammenligning med andre systemer.
Tillægsinformationer
I NMT 450 søger MS over alle de 180 kanaler, der er afsat til syste
met, når der skal laves et opkald. I NMT 900 bør MS ikke søge over
alle 1000 kanaler plus de 999 »interleaved« kanaler, da søgetiderne
så vil blive alt for lange. Kanalantallet, som MS skal søge over, må
derfor begrænses til et minimum. I NMT 900 har man valgt at sende
tillæ gsinformation ud over kaldekanalen med besked til MS om
hvilke bånd, den skal søge over. MS lytter konstant på kaldekana
len, når der ikke føres samtale. Kanalbåndinformationen, der sen
des ud over den pågældende kaldekanal, gemmes og bruges, når
MS starter søgningen efter en samtalekanal.
Båndet, som MS skal søge over, bliver i størrelsesordenen 100
kanaler (199 med »interleaved« kanaler). Herved fås samme søgeti
der, som kendes fra NMT 450.
Kanalbåndsinformationen styres fra MTX’en, og kan derfor ænd
res afhængig af trafikbelastning og antal frekvenser, der kan an
vendes i systemet.
Senere vil der blive indført accesskanaler. Når MS ønsker at lave
et opkald, opsøger den en accesskanal. På accesskanalen giver
MS besked til MTX om, at den ønsker at foretage et opkald. MTX,C
tildeler herefter MS en ledig samtalekanal, over hvilken resten af
opkoblingsproceduren sker. For hver BS skal der være 1-2 accesskanaler mod 5-6 samtalekanaler. Frekvensbåndet med accesskanaler kan derfor gøres væsentlig mindre end båndet til samtaleka
naler, hvorved søgetiderne for MS reduceres.
Fra Teleteknik 1987 nr. 4
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. / i
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Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS
OZ7HM, H. O. Mikkelsen, Kastrup

OZ7HM, eller som de fleste kalder ham, Mik, begyndte
med de korte bølger før der var noget der hed EDR eller
OZ. Kort tid efter at landsforeningen i 1927 var blevet stiftet,
blev Mik medlem nr. 68, og på den måde første »ham« på
Bornholm.
Den første sender var selvfølgelig en Hartley og røret
som blev anvendt var et ganske alm indeligt modtagerrør
med 220 volt på anoden. QTH var dengang Sømandshøj
skolen i Svendborg og den første QSO blev med en fransk
mand i Paris. Så flyttede 7HM tilbage til Nexø og fik lidt
bedre antenneforhold og husker tydeligt, at han i lang tid
havde daglig forbindelse med en station i Tunis, TUN 2.
Når han så senere fortalte sine bekendte, at han havde talt
med Nordafrika, så kunne han straks se på deres ansigter
hvad de tænkte: »Ih, hvor er du fuld af løgn«. Mange oldti
mere kan vist nikke genkendende til en lignende beret
ning.
Mik husker ligeledes en episode, da han overværede en
diskussion på højt plan mellem ED7JS (2Q) og ED7MT,
som begge fastslog nødvendigheden af en gitterafleder i
en selvsvinger. Det kunne Mik ikke forstå, for han havde da
en monteret selvsvinger på et brædt opsat på væggen og
den var ikke forsynet med nogen form for gitterafleder. Med
denne sender på 1 wat havde han forbindelse med Europa
og endda fået en lytterrapport fra Australien. Men hvem
ved, - med en gitterafleder var han måske kommet til New
Zealand!
7HM fortæller om en anden oplevelse, da han engang
var i QSO med OZ1B. Under transmissionen hørte de nød
signaler fra et norsk skib, som var ved at synke i nærheden
af Gotland. 7HM gav besked til Rønne lufthavn og bad dem
informere Malmø Radio, men de afviste at gøre noget ved
sagen, da det var radioamatører, som havde modtaget
nødsignalet! Assistenten i Rønne måtte nu fortælle Malmø,
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at radioamatøreren var lederen af Rønne luftfartsstation og
så kan det nok være, at der kom gang i sagerne og den for
nødne hjælp blev sat i sving. Alle mand blev reddet og
hændelsen blev omtalt på forsiderne af alle landets aviser,
- men OZ omtalte intet.
For mange år siden havde Mik en QSO med en englæn
der og under samtalen, spurgte Mik lidt forfængeligt:
»Hvad synes du om mit engelsk?«. Til M ik’s store forbav
selse lød svaret: »Joh, du taler engelsk ligesom dem på
Bornholm«. Tableau!
Sådan kan Mik blive ved og jeg fortsatte derfor med at
spørge, om han ville fortælle lidt om katastrofen den 7. og
8. maj 1945, da russerne bombede Bornholm og danske ra
dioamatører sørgede for kontakten med det øvrige Dan
mark.
Det var Mik nu ikke meget for at tale om og hans beske
denhed er forståelig, da jeg senere fra anden side har fået
oplyst, at Mik spillede en ret stor rolle i omtalte radioforbin
delse i de hektiske dage.
På Bornholm havde man indenfor modstandsbevægel
sen opretteten radiogruppe, som bestod af 13 mand, hvor
af 7HM, 4AD, 4BN, 4KA, 4RB og tre andre EDR medlem
mer kom fra Bornholm afdelingen. Hovedsenderen, som
bestod af en 15 W skibsradio og en Always BCL radio med
kutterområde og den blev under det russiske bombarde
ment flyttet fra Rønne til Nordskoven i nærheden af Almegårds kasernen. Her blev det imidlertid lidt for hedt og man
flyttede til Nyker præstegård, hvor 7HM som telegrafist i
det store og hele betjente stationen. I mellemtiden var al
kommunikation mellem Bornholm og det øvrige land fuld
stændig afbrudt og endelig efter mange opkald - ca. 800
ord - lykkedes det radiostationen på præstegården at
komme igennem til Lyngby Radio. Det var Mik, der sad ved
stationen og modtog det famøse telegram fra kaptajn
Schjødt-Eriksen, som på myndighedernes vegne beord
rede frihedsbevægelsens medlemmer til at tilslutte sig de
russiske tropper, såfremt de ville foretage en landgang på
øen. Telegrammet fremkaldte som bekendt uro i rækkerne
og det medførte, at flere af medlemmerne smed deres vå
ben og forlod præstegården.
Mik ser i dag tilbage til nogle dejlige år sammen med sin
kortbølgestation, som består af HF: Swan 700 cx, high gain
3 element beam (10,15 og 20 m) og VHF: Yaesu FT 480 R
med 6 element beam. I øjeblikket er Mik ikke så flittig på
HF, men til gengæld så svigter han ikke vennerne på 2 me
ter. Her kan vi tit høre ham, når han taler om de gode gamle
dage.

For 61 år siden havde M ik QSO m ed ED7YÖ, Jens Oscar
Nielsen, som senere blev professor i svagstrømselektronik
ved DTH, Danmarks Tekniske Højskole.
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EDR nyt
O B S — Kreds 1 - 2 - 4 og alle
Det meddeles hermed kredsenes EDR medlemmer, at tomrummet
efter OZ1JSN Peter nu er udfyldt.
Jeg vil gerne byde
OZ1BGP Volmer Hegvad
velkommen i EDR’s antenneudvalg og håber, I vil behandle ham or
dentlig.
Nedenstående henstilling eller opsang alt eftersom landets an
svarlige vil opfatte det, og det er vel os alle.
VY 73 de OZ3ZB Edmund

Din antenne i farezonen
Antenneudvalget vil gerne advare alle radioamatører om, at kom
munerne for tiden er i gang med revision af kommune- og lokalpla
ner. I disse optager man mange steder regler for udvendige anten
ner og parabolantenner. Vi opfordrer amatørerne over hele landet
til at være på vagt, for hvis der i lokalplanen kommer til at stå, at an
tenner på huset og master er forbudt, betyder det ganske vist, at
eksisterende antenner kan blive siddende, men at fremtidige an
tenner ikke kan opsættes.
Lokalplaner er juridisk bindende, og der er ikke appelmulighed til
overliggende myndighed, og bestemmelser heri kan kun ændres
ved æ ndring af vedkommende lokalplan. Bordet fanger med andre
ord! Antenneudvalget kan ikke føre tilsyn med samtlige kommuner
i Danmark, så vi har brug for din hjælp. Det kan blive hjælp til selv
hjælp.
Noget andet er, at hvis du skal have en antennetilladelse, så se
først i afdelingsmappen, hvad antenneudvalget har udarbejdet af
skrivelser om denne sag. Der er hjælp at hente! Om fornødent: hen
vend dig til os, inden sagen er gået i hårdknude, så kan vi sandsyn
ligvis hjælpe dig. Hvis du først har været oppe at skændes med
myndighederne, er det meget sværere for os at yde hjælp.
På antenneudvalgets vegne
OZ1BGP Volmer
Kontingentopkrævning
De af EDR’s medlemmer, der betaler deres kontingent helårligt, har
sikkert bemærket, at der på de sidst udsendte girokort står »Kontin
gent hel-året 1988«. Det skal naturligvis forstås som kontingentåret
1988, der som bekendt følger EDR’s regnskabsår. Kontingentet
dækker således perioden 1. april 1988 til 31. marts 1989.

RST
RST-gruppen har afholdt møde med EDR’s P&T udvalg. Mødet
fandt sted i Københavns afdelingen i januar måned. Formålet med
mødet var at få løst den gordiske knude, der var opstået imellem
RST-gruppen og EDR’s P&T udvalg. Mødet foregik i en god atmos
fære, og resultatet blev, at når vi har tilsagn om et samarbejde fra en
myndighed, vil vi få fuld opbakning af udvalget, så vi kan få klaret
det fornødne m.h.t. tilladelser m.m. fra Teleinspektionen.
RST-gruppen indkalder desuden til årsmøde den 17. april 1988 kl.
14.00 i Københavns afdelingens lokaler på Teklavej.
Årsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlæ gger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være
formanden i hænde mindst 8 dage før årsmødets start.
Skulle du være interesseret i nærmere oplysninger om RSTgruppen og dens arbejde, er du velkommen til at kontakte vores
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HF Bulletin: Første søndag i måneden kl, 12 10 DNT
Frekvens: 370 kHz ± QRM

Adresse: Hestkøbvesnge 4, 3460 Birkerød

kasserer Iwan Walgren, OZ5IH, Septembervej 223, 2730 Herlev,
eller kald ind på et vores net, der kører som følger:
VHF n e t
søn kl. 10.30 DNT 145.450 MHz
HF n e t ..........................................søn kl. 11.00 DNT 3.663 MHz
Alle frekvenser er + QRM. Vel mødt.
OZ1JQW
Gammel Dansk
Der har sikkert for lokalafdelingerne, der gerne på en let måde ville
vinde en flaske Gammel Dansk, været en smule spænding om ud
faldet af den konkurrence jeg sidste år startede.
Lokalafdelingerne skulle simpelthen hurtigst muligt efter deres
generalforsamling og sammensætning af bestyrelsen, indsende
Afdelingsanmeldelsen til kontoret i Odense, og efter et pointsy
stem, der var beskrevet i OZ-marts 1987, er det lykkedes af finde
vinderen. Der skal herfra lyde en særlig tak til alle, der forsøgt at
opnå points nok, men til lykke til EDR Hillerød afdelingen med re
sultatet. Kredsens hovedbestyrelsesmedlem OZ5RB, Hans, vil
overrække flasken ved nærmeste lejlighed.
73 de OZ1HMY, Mads Peter Physant, sekretæ r EDR.

OZ-spot_______ __
For synshandicappede radioamatører
Den 15. maj i år afholdtes et amatørstævne i Eckernförde i Tyskland,
hvor specielt synshandicappede radioamatører har mulighed for at
møde andre radioamatører med samme handicap og derved ud
veksle erfaringer og evt. give hinanden gode ideer om, hvordan
man bedst klarer sig med amatørradiohobbyen.
Hvis du har tid og lyst til at deltage samt råd til selv at betale rej
sen, bedes du kontakte formanden for EDR’s Handicapudvalg:
Hanne Nielsen, OZ1CID, tlf.: 01 78 44 87.

Opfriskningskursus - D-licens prøven maj 1988
Ialt 12 timer fordelt på 4 tirsdage kl. 19.00 - 21.45.
Sted: EDR Københavns afdeling, »Radioamatørernes Hus«,
Theklavej 26, 2400 København NV
Start: tirsdag den 19. april kl. 19.00
Pris: 60 kr. pr. deltager
Lærer: OZ1GKT, Viggo Skov
Tilmelding: OZ1CID, Hanne Nielsen, tlf.: 01 78 44 87.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta ts a u t e jd m g l - M D E
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HB information
Rapport fra HB-mødet 23. - 24. januar 1988
Et usædvanligt mødeforløb
Hovedbestyrelsen trådte for første gang siden repræsentantskabs
mødet sammen i weekenden 23. - 24. januar 1988. På grund af syg
dom havde OZ1CID Hanne meldt afbud, og der var også afbud fra
OZ5GF Leif. Selvom alle deltagerne havde været med til HB-møde
før, deltog OZ1DHQ Per ikke blot som direktør for ApS’et, men nu til
lige som formand for landsforeningen, ligesom OZ1DGP Axel
denne gang ikke blot var observatør, men fuldgyldigt medlem.
Det er nu ikke disse kendsgerninger, der gjorde, at mødet fik et
noget andet forløb end sædvanligt, men hvorom altid er, brugte HB
en meget stor del af lørdagen til at diskutere EDR’s fremtid. Efter
oplæg fra forretningsudvalget koncentrerede man sig om emnet
medlemstilgang, idet man tog udgangspunkt i den tidligere af
holdte brainstorming og resultatet af læser- og markedsundersøg
elsen. I den anledning var Carsten OZ3BH indbudt som sagkyndig.
Det blev en særdeles grundig og positiv debat.
EDR’s fremtid - arbejdsgruppe nedsat
OZ5RB indledte med at redegøre for PR-fremstød, der har været
gjort, og de planer, der afventer en afgørelse på, om EDR kan få lov
til at få adgang til disketterne med adresser på radioamatører i Dan
mark (QTH-listen), og så gik det ellers løs med spørgsmål til Car
sten, kommentarer og drøftelse af ideer.
Det vil næppe være formålstjenligt og i hvert tilfælde ret uover
skueligt at give en detaljeret gennemgang af denne idéfase, men
konklusionen på HB’s arbejde blev, at man nedsatte en arbejds
gruppe bestående af OZ5RB, OZ3BH, OZ1DHQ og OZ1DYI med
sidstnævnte som formand. Gruppen skal i den kommende tid udar
bejde konkrete forslag til, hvorledes vi fremover får flere medlem
mer, og hvorledes man iøvrigt skal markedsføre, modernisere og til
passe foreningen EDR.
Selvom der var mange gode ideer til, hvilke aktiviteter, EDR kan
tilbyde sine medlemmer, var alle enige om ikke at sprede kræfterne
for meget. De ressourcer, HB har til rådighed såvel arbejdsmæs
sige som økonomiske, er begrænsede, og oplægget til gruppen
var, at man skulle koncentrere sig om forholdsvis få ting, der så
skulle gennemføres med »fuld musik«. Med sig fik gruppen en liste
med en række punktertil forbedring af produktet EDR, og markeds
føring af foreningen. Gruppen har lovet så hurtigt som muligt at ori
entere læserne om, hvad man beskæftiger sig med.

Udvalget havde vurderet, at der i Danmarkvar plads til ca. 15 mail-boxe. Forslagene var nu videresendt til Ti, og man ventede så på
evt.udstedelse af licenser mv. Nyt møde i udvalget afholdes i slut
ningen af februar.
Under antenneudvalgets beretning refererede Hans OZ5RB en
samtale, han havde haft med en arkitekt i boligministeriet angå
ende et kommende regulativ om opsætning af parabolantenner.
Antenneudvalget havde gjort boligministeriet opmærksom på
radioamatørenes behov, og henvendelsen havde formentligt til
følge, at det nye regulativ ikke vil begrænse vore muligheder for op
sætning af paraboler. Antenneudvalget fortalte, at man havde an
modet om et møde med ministeriet for at få lejlighed til at fortælle
om amatørernes antennebehov.
OZ3ZB sagde iøvrigt, man manglede en sjællænder i udvalget.
Interesserede er meget velkomne til at henvende sig.
Lokalafdelingsudvalget, der indtil videre kun har den ene aktivi
tet at tage sig af afdelingsmappen fortalte, at man for tiden arbejder
med udsendelse af nye regler for Field-day og andre ændringer.
Udvalget er iøvrigt lydhør for nye tiltag. Således foreslog man at
samle begynderkonstruktioner i afdelingsmappen. Der var enig
hed om, at man ikke i øjeblikket havde råd til et genoptryk af begyn
derkonstruktioner fra OZ, men HR lovede at udarbejde en »ind
holdsfortegnelse« til mappen med begynderkonstruktioner fra OZ.
P&T-udvalget, der vel retteligt burde hedde Teleinspektionsudvalget, havde rettet henvendelse til Ti angående et diagram med
rør i D-prøven for november. Rørtekniker som bekendt slettet af em
nelisten i det blå hæfte. Ti havde svaret, at man har taget sagen til
efterretning, og at rør-spørgsmål ikke fremover vil optræde i prø
verne.
OZ8CY kunne berette, at man havde haft møde med RSTgruppen, og resultatet af dette møde havde været, at en del misfor
ståelser var blevet ryddet af vejen, og det var hans indtryk, at grup
pen var blevet klar over, at EDR ikke er interesseret i at lægge grup
pen hindringer i vejen.
Teknisk udvalg sluttede rækken af beretninger. Naturligvis kom
man ind på den løbende forstyrrelsesdebat, og HB noterede sig, at
man dvs. OZ8CY ville svare på kritikken i OZ. Desuden ville han
lave et indlæg til OZ om forstyrrelseskasserne. Udvalget oplyste
endvidere, at man løbende følger arbejdet med den kommende ra
diostøjlov såvel som anden lovgivning på området.

Beretninger
Nyansættelser på kontoret
Først kl. ca. 16 tog HB fat på den egentlige dagsorden, der indled
tes med en godkendelse af referatet fra mødet den 10. oktober og
en gennemgang af de punkter, der behøvede en opfølgning.
Fra de skriftlige beretninger kan nævnes, at formanden i sin be
retning nævnte, at man nu igen har slidt en forretningsfører op, idet
Inger har forladt os. Afløseren var fundet, og skulle når dette læses,
være i fuld sving på kontoret. Dagny, som den nye dame hedder,
skal primært tage sig af regnskaberne for såvel ApS som forening,
medens Conny fremover skal have ansvaret for EDR-sager. Per
omtalte iøvrigt sit arbejde i forbindelse med overtagelsen af for
mandsposten. Som noget nyt havde man i december udsendt et
nyhedsbrev til samtlige RM’ere. Svarprocenten havde været meget
lille, men man ville alligevel forsøge at sende et tilsvarende brev til
lokalafdelingsformændene.
Udvalgenes arbejde
Foreningens nye digitaludvalg meddelte i sin beretning, at man
havde holdt et indledende møde i Odense. Den store pukkel af an
søgninger var blevet behandlet og videresendt til Teleinspektio
nen. Hovedsigtet har været, at det bestående VHF-net fastfryses,
og nye digipeatere etableres på 70 cm.
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Sager til behandling
Første punkt her var et brev fra OZ8NJ, der med henvisning til tidli
gere breve udtrykte sin utilfredshed med OZ’s tekniske niveau. HB
tog brevet til efterretning.
Fra Fieldday-manageren var forslag til ændrede regler. OZ1ACB
havde, efter flere henvendelser foreslået oprettelse af en klasse for
Field-day stationer, der anvender max. 100W og trådantenner,
samt max. to stationer samtidig. Herudover var der mindre æ ndrin
ger i pointgivningen. HB vedtog efter en del debat, at man ikke øn
skede mere end en klasse og forkastede således det stillede for
slag. De mindre æ ndringer med flere point for kontakt med
DX-stationer blev vedtaget.
Fra bestyrelsen for EDR’s hjælpefond for handicappede var der
stillet forslag om at lade handicapfonden overgå til en konto i EDR’s
regnskab. Denne sag har tidligere været behandlet af HB, men da
hverken handicapudvalgets formand OZ1CID eller foreningens re
visor OZ3RC var tilstede, og da der i breve fra disse tilsyneladende
var divergerende opfattelser af sagen, besluttede HB at udskyde
beslutningen til næste møde, idet man ville bede de implicerede
parter om en enstemmig indstilling.
Et forslag fra OZ1CID om, at alle der har indsendt budgetforslag
efter RM, får tilsendt det vedtagne budget, blev vedtaget,og HB be
OZ MARTS 1988

sluttede, at reglerne om indsendelse af logs til aktivitetstesten fastholdtes uændret. Der havde været indvendinger om for kort frist.
Retningslinierne for foredrag blev justeret, og HB blev orienteret
om arbejdet med at skaffe flere foredragsholdere.
Der var stillet forslag om oprettelse af et ungdomsudvalg. Alle var
positive overfor tanken, og forretningsudvalget blev bemyndiget til
at nedsætte et sådant, idet man ønskede at koordinere udvalgets
arbejde med det som den under debatten om foreningens fremtid
nedsatte arbejdsgruppe.
Museumsudvalget fik godkendt et forslag til oprettelse af en støt
teforening for museet, på samme måde som radioamatørmuseer i
Tyskland og Sverige har.
OZ’s bu dget
Som læserne sikkert husker var det på RM vedtagne budget for OZ
ikke stort nok til at dække de nuværende udgifter. HR var derfor ble
vet pålagt at indhente tilbud på trykning andre steder end hos vort
nuværende trykkeri. Det havde vist sig, at der i sidste øjeblik var
indkommet et par tilbud, der var væsentligt billigere end Dafolos.
HR havde derfor genforhandlet Dafolos tilbud, og det var derved
lykkedes at få en konkurrencedygtig pris herfra også.
Efter at HB havde fået en redegørelse, indstillede HR, at man bi
beholdt Dafolo som OZ’s, hvilket HB til redaktørens tilfredshed ved
tog. Det ser altså nu ud til, at budgettet hænger sammen, og læ
serne kan se frem til »et sædvanligt OZ« også i det kommende
budgetår.
Foreningsredaktøren havde fremsendt en korrespondance med
en afdeling, der var utilfreds med den beskæring stoffet fik i afde
lingsspalten i OZ. HB bakkede Ellen Sofies linie op. Afdelingsspal
ten er til meddelelser fra afdelingen, hvorimod polemik om EDR el
ler OZ hører hjemme andre steder.

Om Lyngby Radio
Det areal, stationsbygningen ligger på, er historisk hvad angår radi
oteknikkens udvikling, idet buesenderens opfinder Valdemar Poul
sen sammen med P. O. Pedersen allerede i året 1905 oprettede og
ledede en forsøgsradiostation på arealet.
Det var også her, man udførte de meget omtalte forsøg med radi
otelefoni, selv om stationens formål, i hvert fald oprindeligt, var ud
viklingen af stabile og langtrækkende radiotelegrafsystemer.
Skønt området ligger ved Bagsværd sø, opstod navnet Lyngby
Radio meget tidligt.
Forklaringen er den simple, at man kørte med jernbane for at
komme derud, og nærmeste jernbanestation var Lyngby.
Udbruddet af den første verdenskrig ændrede helt vilkårenen for
forsøgsstationen, og i foråret 1917 overtog telegrafvæsenet Lyngby
Radio.
Fra 1917 var Lyngby Radio først kombineret sende- og modtage
station, senere alene sendestation. Bl.a. som følge af, at sendere i
Lyngby generede radiofonimodtagningen i de nærliggende tætbe
folkede områder, flyttedes senderne i 1930/31 til Skamlebæk ved
Sejrøbugten.
Radiomodtagningen kunne derefter koncentreres på Lyngby
Radio.

Tekniske prøver i Thule?
En kreds af amatører på Thule basen har planer om igen at etablere
en EDR-afdeling, og man ønskede i den forbindelse, at det blev mu
ligt at afholde tekniske prøver i Thule. HB vil gennem P&T udvalget
rette henvendelse til Ti med forslag om, at man kunne åbne m ulig
hed herfor evt. i samarbejde med en af Ti godkendt myndighed.
Som sæ dvanligt sluttede mødet med beretning af kredsene.

HR
Så mange var ordene fra HR. Et komplet referat fra dette møde vil
som sæ dvanligt kunne rekvireres fra kontoret, når det er godkendt.
M eddelelse kommer i OZ.

EDR - din forening

QSL fra Lyngby Radio
Forleden dumpede et officielt udseende brev fra Lyngby Radio ind
af døren hos HR. Med let rystende hånd - havde man forstyrret på
HF? - åbnedes brevet, der indeholdt ikke blot et QSL-kort fra
OZ1OXZ, men også et prospekt med oplysning om Lyngby Radio.
QSL-kortet varen bekræftelse p å en forbindelse i juletesten. Jeg
kan endnu huske, at det var med noget tvivl, jeg noterede callet
OZ1OXZ, i loggen - et sådant call fandtes vist ikke.
Det gør det »OXZ« er Lyngby Radios kaldesignal, og stationen
OZ1OXZ er en amatørklubstation, oprettet og betjent af amatører
på Lyngby Radio.
HR
Medlemmer af OZ1OXZ:
OZ1IDL, OZ1JNR, OZ2DH, OZ2MY, OZ4RS, OZ4XX, OZ5DL,
OZ5UR og OZ8AE.
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Stationen var i denne periode Danmarks modtagestation for fa
ste radiotelegraf- og telefonforbindelser til mange lande og var den
kyststation, hvor Post- og Telegrafvæsenet havde samlet al sin
modtagning og ekspedition pr. kortbølgeradio at telegrammer og
radiobreve fra skibe på alle have.
Endvidere fungerede stationen med visse indskrænkninger og
undtagelser som en sædvanlig kyststation med dækning af mere
lokal natur; dog var sendere altid placeret andetsteds end i Lyngby.
Indtil satiilitalderen forgik al transmission af oversøiske radiofo
niudsendelser via Lyngby Radio til Danmarks radio. Modtagningen
skete på særlige modtagere i Lyngby og transmissionen videre
foregik på kabel til radiohuset.
Allerede i 1950 begyndte Post- og Telegrafvæsenet at overveje
en flytning af radiomodtagerstationen i Lyngby, idet den tiltagende
private bebyggelse i nærheden efterhånden havde lukket for en
hver udvidelse af antennearealet og desuden havde fremkaldt en
mærkbar forringelse af modtageforholdene.
Ved oprettelsen af Reersø modtagerstation i 1964 blev der skabt
mulighed for at forbedre forholdene for Lyngby Radio specielt ved
forbindelserne over store afstande ved indførelse af fjernbetjente
modtagere.
Ved disse anlæg er den egentlige radiomodtager opstillet i Re
ersø, men er ved telefonlinier i forbindelse med et betjeningspanel
i Lyngby, således at ekspedienten kan overføre frekvensindstillin
ger og følsomhedsindstillinger m.m. til Reersø medens der i mod
sat retning overføres information om modtagerens frekvens og om
den tilsluttede antenne (retning).
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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.

AMAGER - OZ7AMG

Generalforsamlingen er forlængst afviklet, og medlemmerne har
fået tilsendt referat fra den.
Samtlige af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer
blev vedtaget, og en forespørgsel til generalforsamlingen, om vi
skal søge om tilladelse til forlængelse af antennemasten med 2
sektioner, blev besvaret positivt.
Som afløser for kassereren OZ1GWK, der ønskede at trække sig
tilbage, blev OZ1AEU Erik valgt.
Nyt bestyrelsesmedlem blev OZ1TV Jan, mens de øvrige med
lemmer af bestyrelsen, der var på valg - blev genvalgt!

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.
Det går stadig fint for Amagers radioamatører. Både arrangemen
ter og klubaftener får flere og flere deltagere. Vi forsøger også at
skaffe medlemmerne så mange tilbud som muligt. Sidst har vi fået
tilbud om at købe et komplet printfremstillingsudstyr inkl. reproka
mera til en yderst attraktiv pris. Forhåbentligt får vi det snart instal
leret. Alle øens radioamatører er naturligvis velkomne til at drage
nytte at vore tilbud. Velkommen i Amager afdelingen.
Program
24. marts: Kl. 20.00 OZ1ADW holder foredrag og demonstration om
computerstyret SSTV.
4. april: Kl. 19.00 (2. påskedag!) deltager vi i 1296 MHz aktivitetste
sten, såfremt der er interesse herfor. Nærmere på klubmøderne.
7. april: Ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtæg
terne.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

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.

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

HVIDOVRE - OZ7HVI
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.

Program
22.3.88: Værkstedsaften.
29.3.88: Besøg af landsforeningens formand: OZ1DHQ Per Wellin. Alle interesserede er velkomne til at komme og hilse på Per i
Hvidovre afdelingen!
05.4.88: Klubaften - Medlemsmeddelelser.
12.4.88: Se Medlemsmeddelelser.
19.4.88: Se Medlemsmeddelelser.
Vy 73 de OZ5ÖI Esther

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.
Siden sidst
Februar måned startede med filmaften, OZ5IH Ivan stillede op med
udstyr, og et par gode interessante film, der bl.a. omhandlede EDB
i hverdagen, herunder også dets rolle i kommunikation.
Den 15. havde Københavns SSTV gruppe med OZ9AU Allan i
spidsen stillet sig til rådighed med foredrag og demonstration af
SSTV af i dag. Det var en meget instruktiv og interessant aften der
virkelig viste, at der ved denne specielle gren af vor hobby stadig er
store muligheder for dem der har interesse i selvbyggeprojekter.
Sæsonen er nu virkelig i gang med laboratorieaftener hver onsdag
hvor OZ6I, OZ2VB, OZ6MK beredvilligt stiller sig til rådighed med
hjælp til selvhjælp.
Program
Man. d. 21.3.: Besøg af EDR Haslev afdeling.
Man. d. 28.3.: Klubaften og CW gruppemøde.
Man. d. 11.4.: Foredragsaften v. OZ1AWJ. Bygning og problemer
ved strømforsyninger.
Man. d. 18.4.: Klubaften.
Man. d. 25.4.: Temaaften. Packet Radio Mail-Box.
Tors. d. 5.5.: OLD-TIMER aften, for alle med i licens i minimum 20 år.
Reserver allerede nu denne aften i kaldenderen. OZ1FMU, Carl

Kreds 2
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ5RB, Hans Bonnesen,
Birkebakken 25, 3460 Birkerød,
tlf. 02 81 23 69.
Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeateren 145,725 MHz.

158

Kreds 2
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.
Program næste side.
OZ MARTS 1988

I skrivende stund er generalforsamlingen forhåbentlig veloverstået, og vi skal til at tage fat på et nyt »foreningsår«. Det er bestyrel
sens håb at der i aktivitetsudbudet også er noget der kan interes
sere dig. Har du andre/bedre/nye forslag til aktivitetsplanen, - så
tøv ikke med at kontakte et medlem fra bestyrelsen. Er du igang
med en konstruktion, et selvbyggerprojekt etc, - tag den/det med en
TORSDAG aften og »vis frem«. OZ5BIR er blevet smukt placeret i
aktivitetstesterne i 1987, taktil OZ9VA, Arne. Jeg skal opfordre til, at
også andre medlemmer deltager i aktivitetstesten samt contest, cg klubhus diplommanager OZ1HJV, Erik har masser af plads på
klubbens nymalede vægge til nye diplomer.
Aktivitetsplan
Tors. d. 17/3: DOS-Operativsystemet. Foredrag for dem, der ønsker
en dybere indsigt i PC’ens funktion og muligheder. Skal vi iøvrigt
oprette en PC-gruppe i klubben? Foredragsholder OZ1GAP, Jens.
Tors. d. 24/3: Kursus i stationsbetjening, båndplaner og båndkultur.
OZ1GKW, redaktør af OZ’s SWL-spalte.
Tors. d. 31/3: Skærtorsdag. Klubben lukket.
Tors. d. 7/4: Slow-scan TV - efter de nyeste principper. Gennem
gang af lidt teori samt demonstration af udstyr. OZ9AU, Ailan fra
Hvidovre afdeling.
Tors. d. 14/4: Almindelig klubaften.
Tors. d. 21/4: Direction-finder. Hvad, hvordan og hvorfor? OZ1ZR,
Thor, vil demonstrere sit byggeprojekt og beskrive lidt teori.
Tors. d. 28/4: Satellitter og radioamatørerne. I dag kan alle med en
VHF- og HF-transceiver benytte disse højtflyvende »repeatere« endda med alm. antenner. Teori og praksis ved OZ6BL.
Tors. d. 5/5: Almindelig klubaften.
Tors. d. 12/5: Antenner og udbredelsesforhold, herunder begreber
som fading, skipdistance, jordbølge, polarisation etc.
Desuden er der kursus/ham-træf hver mandag, hvor nogle klub
medlemm er genopfrisker/udvider deres viden omkring mere
grundlæ ggende radioteknik og begreber. Dette sker under
0 Z 2 0 F ’s kyndige ledelse. Interesserede bedes kontakte Ole for
mere info.
Som nævnt under d. 17/3 oprettes evt. en PC-klub. Hvis du er in
teresseret, så mød op denne dag og lad os afstikke retningslinier
for gruppens virke.
Vy 73 de OZ6SX Søren

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.

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.
23. mar.: Alm. mødeaften.
28. mar.: FORÅRSAUKTION. Dem der var med sidste gang, kan
fortæ lle hvilke gode effekter der var under hammeren. Vi kan godt
love, at effekterne denne gang er mindst lige så gode. Derfor, kom
og byd med. Du vil helt sikkert kunne bruge nogle af de ting, der
kommer under hammeren denne gang.
4. apr.: Lukket p.g.a. påsken.
5. apr.: VHF test.
11. apr.: Foredrag v/OZ5RB, Hans, der vil orientere om EDRog radi
oamatører i almindelighed. Denne aften vil afdelingen inviterer alle
elever på D-licens kurset, så de kan få en lille orientering om EDR
og amatørradio.
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18. apr.: Alm. mødeaften.
25. apr.: GENERALFORSAMLING!!! Der skal vælges nye medlem
mer til bestyrelsen, og på valg i år er: formand OZ1DPP, Finn. Sek
retær OZ1DPX, Steen. Bestyrelsesmedlem OZ1HWL, Jan. 2 sup
pleanter OZ1DQG, Leif og OZ1FXR, Arne. Revisor Gitte Dohn og
revisorsuppleant OZ1KPU, Gunnar. Husk at medbringe kvittering
for indbetalt kontingent for 1988, dette er nødvendigt for at få stem
meret.
2. maj: Alm. mødeaften.
3. maj: VHF test.
9.
maj: FIRMABESØG: denne aften vil vi forsøge at få et besøg i
stand hos Celwave i Hillerød (tidligere HMP antennefabrik). Mere
om dette senere.
16. maj: Alm. mødeaften.
23. maj: Lukket p.g.a. pinse.
30. maj: Alm. mødeaften.
6.
jun.: FIRMABESØG: denne gang vil vi ta’ en tur i skoven, nær
mere bestemt til Rude Skov ved Birkerød, hvor vi vil besøge meteo
rologistationen, der nedtager satellitbilleder om vejret. Mere om
dette senere.
Vy 73 de OZ1DPX, Steen

HELSINGØR - OZ8ERA
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.

HILLERØD - OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tlf. 02 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3000 Hillerød.
Program
22. mar.: Planlægning af fieldday.
29. mar.: RTTY på computer.
5. apr.: Alm. aften/2 m test.
12. apr.: Teknisk aften.
Den 19. april kommer EDR’s landsformand OZ1DHQ Per og sva
rer på alle spørgsmål og er lydhør over for vore ideer og forslag. Alle
interesserede er velkomne.
Så er det igen tid til en kort orientering om månedens program.
Den 22. marts har vi et indledende fieldday møde, dette er omtalt i
sidste nummer. Den 29. marts vil der blive demonstreret RTTY på
klubbens ABC-80 computer, denne vil nok indenfor en overskuelig
fremtid afløse afdelingens gamle støjsender, der når den er i aktion
gør enhver »intern« kommunikation medlemmerne imellem til lidt af
en udfordring, så hvis du kunne tænke dig at prøve så kig ned. Den
5. april er der alm. aften/2 m test, og den 12. april har vi den måned
lige tekniske aften, der i skrivende stund ikke helt ligger fast hvad
programmet angår, så hvis du har nogle ideer er de velkomne (dette
er de iøvrigt altid). Fielddayen har igen fået en aften den 19. april,
men denne aftens program må afhænge af udfaldet af mødet den
22. marts. Dette var vist alt for denne gang.
Vy 73 de OZ1JMY, Peter

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

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.
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Hovedbestyrelsesmediem:
OZ1DGP, Axel Jacobsen,
Brovangen 46, 3700 Rønne,
tlf. 03 95 05 07.
Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.

Jubilæum

EDR Østbornholm i Østermarie fylder 25 år
den 29. marts 1988. I den anledning er klub
ben vært ved en forfriskning og afholder
reception
Torsdag den 31. marts kl. 10.00-14.00

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.
Program:
Klubaften hver tirsdag kl. 19.30.
Vi fortsætter med de igangværende projekter med bygning af
diverse udstyr under ledelse af OZ4YP i klubhusets værksted.
Hver tirsdag foregår træ ning i klubhuset kl. 19.00.
Hver søndag benyttes 2 meter - nemlig 145.500. Det er vort håb
at de, der deltager om søndagen stadig vil checke ind, sådan at
OZ4CF, Søren, har en fornemmelse af hvor mange der lytter med.
Hver tirsdag udleveres til de interesserede, en udskrift af de ud
sendte lektioner, således at man har mulighed for selv at afkontrol
lere sit resultat.
Kurset er målrettet mod såvel begyndere, som de der ønsker at
genopfriske deres telegrafifærdigheder.
Husk iøvrigt amatørnyt hver søndag kl. 11.00 over Bornholms repeateren.

Hermed indkalder EDR Bornholms afdeling til ordinær ge
neralforsamling tirsdag den 12. april 1988 kl. 19.00 i klub
huset Nørrekås Rønne.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Vy 73 de OZ4DZ, Rose

ØSTBORNHOLM- QZ4HAM
Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.
Alle arrangementer i CQ er kl. 19.30.
23. mar.: COMPUTERAFTEN: OZ2JZ viser på vores C-64 hvordan
man nemmest og hurtigst kobler sig op mod OZ3BBS (mailboxen)
i Nexø. Desuden vil OZ1DXQ komme med et oplæg til byggeaktivi
teten i april måned.
30. mar.: Rengøring i og omkring CQ i anledning af jubilæ et og re
ceptionen dagen efter, den 31. marts. PSE mød op og hjælp til!!!
Torsdag d. 31. mar.: RECEPTION i anledning af klubbens 25 års
fødselsdag.
6. apr.: Byggeaften ved OZ1DXQ, Arne.
13. apr.: Rundvisning på P&T’s sendestation i Aarsballe v/OZ8TV,
Frede.
13. apr.: Klubaften, nærmere info i repeaternyt.
20. apr.: COMPUTERAFTEN: OZ1AZQ, Carsten fortæller om hvad
man skal se efter når man ønsker at erhverve sig en kompitabel PC.
27. apr.: Klubaften, nærmere info i repeaternyt.
4.
maj: GENERALFORSAMLING i CQ kl. 19.30. Nærmere i næste
OZ og i den skriftlige orientering.
LYT MED PÅ REPEATERNYT HVER SØNDAG KL 11.00
73 de OZ2JZ/John

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

HASLEV - QZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

Der indkaldes her med til den årlige
GENERALFORSAMLING
den 19. april 1988 i klubben på Svalebækskolen
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Kmds 4
Der er kommet to forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
1) § 5 ændres til:
Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær, i kas
serer samt en suppleant. Der ud over vælges en revisor. Medlem
skab af EDR er en forudsætning for valgbarhed til bestyrelsen.
Endvidere skal formanden være licenceret radioamatør.
2) § 5 ændres til:
Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 næstformand, 1 sekretær,
1 kasserer samt en suppleant. Der ud over vælges en revisor. Med
lemskab af EDR er en forudsætning for valgbarhed til bestyrelsen.
Program
15. marts: Byggeaften.
21. marts: Besøg i Københavns afd. NB. Det er en mandag.
29. marts: Byggeaften.
5. april: Klubaften.
12. april: Byggeaften.
19. april: GENERALFORSAMLING.
25. april: Byggeaften
Vy 73 de OZ1AHVFinn.
OZ MARTS 1988

H O L B Æ K -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.
Onsdag d. 27. jan. afholdte vi en packet-radio foredragsaften i Tuse
Hallen, med OZ1EUI Ole og OZ6WQ Egon som foredragsholder,
som vi endnu en gang siger mange tak til.
Kalundborg, Nykøbing og Roskilde afdelingerne var også ind
budte. Vi var dermed samlet 32 personer, hvor vi måske godt kunne
havde være nogle flere fra et par af afdelingerne. Men sådan er det
vel, når der afholdes et eller andet, så kan man altid ønske sig nogle
flere fremmødte.
Onsdag d. 10. feb. afholdte vi, som tidligere oplyst, generalfor
samling i Holbæk afd. Vi drøftede diverse problemer vedr. klubloka
let. Man vedtog ligeledes, at sænke kontingentet til det halve. Dette
er bl.a. til oplysning for dem, der endnu ikke har indbetalt kontin
gent, hvor nedsættelsen gælder fra januar 1988.
Det kan ligeledes oplyses, at den bestyrelse stort set ser ud som
inden generalforsamlingen med OZ1HSO Søren som formand.
OZ1LKL Flemming som sekretær. OZ1CSW Søren som kasserer og
OZ1FXB Erik som best.medl. Revisor er OZ1FHU Preben.
Husk vi har klubaften den 2. og 4. onsdag i måneden og ellers er
vi jo på 145.475 MHz lokalen.
Vy 73 de OZ1LKL, Flemming, Tlf. 03 43 73 78.

KALUNDBORG-OZ1KLB
Mødelokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg.
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, Elledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

Program:
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30: Klubmøde.
Tirsdag den 5. april kl. 20.00: VHF-contest.
Tirsdag den 12. april kl. 19.30: Generalforsamling. Dagsorden vil
tilgå medlemmerne skriftligt. Vi håber mange vil møde op og del
tage i diskussionen om det fremtidige arbejde i klubben.
Vy 73 de OZ9WW, Erik

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: Vordingborg vej 38, 4600 Køge.
Husk vor ugentlige nyhedsbulletin på 145.475 MHz hver søndag kl.
19.00 på 145.475.

GENERALFORSAMLING
EDR - Køge afd. indkalder hermed til den årlige
ordinære generalforsamling, onsdag d. 30. marts 1988
kl. 19.30 i klublokalerne.

OZ MARTS 1988

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Valg i henhold til vedtægter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Vi håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen, for kun ved
at deltage aktivt her kan du få indflydelse på, hvad de næste par år
skal byde på i vor lille afdeling. (Desuden er det ikke helt utænkeligt
af formanden, traditionen tro, giver en lille een!).
Kig ned til os på en klubaften, det foregår 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 OZ4BBS - 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.

Program:
Torsdag den 24. marts kl. 19.30.
Vi viser en film af Werner Haas »Oscar 10 AM SAT PH ASE 3B«. Fra
tegnebordet og helt ud i rummet.
Torsdag den 7. april kl. 19.30. Tips & Triks - Vi udveksler erfaringer.
Torsdag den 21. april kl. 19.30. Ordinær generalforsamling. Dagsor
den iflg. lovene, beretning - regnskab - valg - m.m. Forslag til be
handling på generalforsamlingen modtages skriftlig indtil 8 dage
før generalforsamlingen.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger

LQLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: »Kikko-Grill«, Lindholmcenteret, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.
Afdelingsmøde i marts:
Mandag den 21. marts kl. 19.30 på »Kikko-Grill«, Lindholmcenteret.
Nykøbing F.
OZ1ASL og OZ3ZW holder foredrag om EME(Moonbounce), Satellittfc, Aurora, VH F/U HF tfc. Mød op til en interessant aften i din lo
kalafdeling.
Endvidere er planlagt følgende møder:
Mandag d. 25. april: Klubmøde. Nærmere i OZ.
Søndag den 29. maj: Aktivitetsdag. Nærmere i OZ.
Mandag den 20. juni: Generalforsamling.
73 de OZ1CMC, Erik

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.
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ODSHERRED - OZ1OHR

SORØ - OZ8SOR

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.

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.
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 1988,
kl. 19.30. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. april.
73 de OZ3FC, Finn

ROSKILDE - OZ9EDR

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA

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.

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.

Program
17. marts: Klubaften, udvidet CW
24.
marts: Klubaften, udvidet CW
07.
14.
21.
28.

april: HF-stations måleaften, udvidet CW
april: HF-stations måleaften, udvidet CW
april: Klubaften, samt (vel nok) high speed CW.
april: Så er det atter hvedeaften, husk at tage familien med.
Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

Program:
17.3.88: Klubaften
24.3.88: XYL og YL aften
31.3.88: Lukket (Skærtorsdag)
07.3.88: RX - Konvertere (OZ6BU)
14.4.88: Klubaften
På foreningens vegne OZ6BU

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
Mødelokale: Strandvejen 53, 4200 Slagelse
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HLF, Sven Nielsen, Parkvej 7, st.,
4220 Korsør.

Kreds 5

OZ5FYN

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.

NORDVESTFYN - OZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IYK, Kjeld Hansen, Kæret 20, Skåstrup,
5400 Bogense, tlf. 09 44 13 18.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand OZ1IYK, Kjeld
Kasserer OZ1LPW, Carsten
Sekretær OZ1IYJ, Britt
1. Best. medl. OZ1YP, René
2. Best. medl. OZ1HRH, Svend
Program for 1. halvår ’88:
22. mar.: Alm. klubmøde.
5. apr.: Ingen klubmøde.
19. apr.: EDR FOREDRAG V/OZ7HI om fieldday og contest.
3. maj: Klubmøde.
17. maj: Klubmøde.
31. maj: Afslutning.
Vy 73 de OZ1IYJ, B ritt
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Kreds 5

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.

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.

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1HFO, Jan Krogså, Møllergade 118,
5700 Svendborg, telefon 09 21 29 40.
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.
Program næste side.
OZ MARTS 1988

Siden sidst
Svendborg afd. bliver gjort endnu mere tyverisikret, i løbet af kort
tid. Der er isat en ekstra dør til lokalet og ved vinduerne bliver der
opsat gitter, alarmsystemet bliver trådløs, mener herom når det er
installeret.
Den nye kalender er kommet og der vil blive plads til æ ndringer
på datoerne hvis der er behov herfor, jeg kan godt røbe at engang
efter maj måned er der udflugt for hele familien til Odense med to
get, mæ rkeligt men vi besøger Jernbanemuseet, spiser den med
bragte madpakke i Odense afd. lokaler, der vil blive udsendt tilm el
ding ud af hensyn til togbilletterne.
Opfordring igen
Trods adskillige opfordringer tidligere, kom og giv jeres forslag til at
skabe mere aktivitet på klubmøderne. Sørg evt. for at få flere med
lemmer til at møde op i afd. Skab noget mere hygge, og vær med til
at styrke samarbejdet med andre. Det kalder jeg RADIOAMATØR.
Kalender,
16. mar.:
Lør. d. 19.
23. mar.:
30. mar.:

marts
Klubaften, film.
mar.: AGCW VHF/UHF Radiorummet, Porthusvej 58A.
Klubaften.
Klubaften.

April
Tir. d. 05. apr.: Aktivitetstest Radiorummet, Porthusvej 58A.
06. apr.: Klubaften
13. apr.: Klubaften.
Vy 73 de OZ1IOW, Per

VESTFYN - OZ7ASO
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.
Indvielse
Flytning af afdelingens aktiviteter til den nye adresse, Linien 2 i
Hårby er nu en realitet og lørdag den 26. marts 1988 holdes officiel
indvielse fra kl. 10.00-14.00 for alle, som er interesserede i vor
hobby.
Vi vil være QRV på 145.350, om nogen har problemer med at
finde vej.
Afdelingen vil være vært ved en bid mad - kaffe og drikkevarer
kan købes til rimelige priser.

Programmet for april og maj vil være:
13. apr.: Foredrag om støjtalsmåling ved OZ9EZ.
11. maj: Foredrag om vejrsatellitter ved OZ1FMQ.
25. maj: Ordinær generalforsamling. Nærmere herom følger i næ
ste OZ.
Vy 73 de OZ9EZ, Erik

Kreds 6

Kreds 6

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1HMY, Mads Peter Physant,
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted,
tlf. 04 55 21 30.

oz

Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 pro. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønsker optaget, bedes meddelt OZ7HT, tlf. 04 77 17 20.

EDR’s

EA

M allorca-rejse -1 9 6 9
En varm impuls i vinterens kulde

Under denne overskrift, arrangerede de Sønderjyske afdelinger i 1969, et 8 dages rejsearrangement for
Radioamatører til Mallorca. Alle deltagere, uanset årgang, køn, ungkarl, med eller uden XYL/YL var
enige om at arrangementet var vellykket! Prisen var 570 kr. pr. person, alt incl.!!! med undtagelse af drik
kevarer hvor behovene jo er meget individuelle.
Dette er nu 20 år siden og en meget passende afstand til atter at stable et lignende arrangement på be
nene! Altså venner over det ganske land, lad os pakke kufferten, tage XYL/YL under armen og rejse
8 dage til sydens sol:

Q2

Tenerife-rejse -1 9 8 9

|=j^

Som det fremgår, har vi valgt den spanske ø Tenerife, og tidspunktet er lagt midt i den danske vinter,
nemlig sidste uge i januar 1989. Prisniveauet vil, afhængigt af deltagerantal, hotel m.v. være omkring
3000 kr. pr. deltager.
Det nøjagtige tidspunkt for rejsen, prisen m.v. vil ikke kunne fastlægges på nuværende tidspunkt: MEN
• reserver 8 dages ferie • påbegynd opsparingen • start forventningens glæde.
For at alle interesserede kan »følge slagets gang«, vil vi løbende orientere her i OZ, og via amatørnyt på
Knivsbjerg repeateren.
Direkte info.:

OZ5WK, Kalle (deltager fra 1969, Hl), tlf. 04 62 13 11.
OZ6IQ, Preben (formand i OZ6ARC), tlf. 04 62 64 90.

OZ MARTS 1988
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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.
Vi har nu brugt det meste af vinterprogrammet. Det blev til aftener
med mange gode ting. Fra QUADantenner, små byggeforslag og
diskussioner om kommende fieldday aktivitet.
Det tekniske kursus med Anker går støt fremad.
Der har indsneget sig en fejl i sidste OZ. Der er blevet byttet om
på den 20. april og 4. maj.
Så til generalforsamlingen ser programmet således ud:
23. mar.: Fieldday antenner
6. apr.: Bygge-hygge aften
20. apr.: Fieldday planlægning
4. maj: GENERALFORSAMLING
73 de OZ5PG

LØGUMKLOSTER • OZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.
OZ5LKO afholder ordinær generalforsamling mandag den 11. april
1988 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
a. 1 bestyrelsesmedlem (på valg er OZ4KO)
b. 2 suppleanter (på valg er OZ1ILA samt OZ1LZH)
6. Valg af revisor for 1 årig periode (på valg er OZ1KFN)
7. Nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt
Vi håber at så mange som muligt vil komme denne aften, sådan at
vi kan få en god generalforsamling.
Den 4. april er klubhuset lukket p.g.a. påsken.
Den 18. april er der et meget interessant foredrag i klubhuset, da
kommer Hans, OZ4FA, fra Haderslev og fortæller noget om QUAD
antenner.
Den 9. maj kommer Erik OZ1LZH, og fortæller noget om, hvordan
man bruger packet radio, og det skal nok blive spændende at se.
Det er ikke et foredrag om teknikken, men en demonstration af hvad
packet kan.
Det var det hele for denne gang, vi ses i klubhuset.
Vy 73 de OZ1KFW, Hans

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

Program
Tor. 17. mar. kl. 19.30: Alm. møde.
Lør. 19. mar. kl. 09.00: CW-kursus v/OZ1KVF, Hans.
Tor. 24. mar. kl. 19.30: Hvordan betjener du børnenes computer?
v/OZIALF, Kresten.
Lør. 26. mar. kl. 09.00: CW-kursus v/OZ1KVF, Hans.
Tor. 31. mar.: Skærtorsdag, og da holder vi fri.
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Lør. 02. apr.: Påskelørdag, og da holder vi fri.
Søn. 03. apr. kl. 09.45: HF-aktivitetstest på 80 meter.
Tir. 05. apr. kl. 20.00: VHF-aktivitetstest.
Tor. 07. apr. kl. 19.30: HF-fieldday diskuteres - Skal vi deltage i år?.
Lør. 09. apr. kl. 09.00: CW-kursus v/OZ1 KVF, Hans.
Tor. 14. apr. kl. 19.30: Alm. møde.
Lør. 16. apr. kl. 09.00: CW-kursus v/OZ1 KVF, Hans.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR
Nordals afdeling den 21. april 1988 kl. 19.30 i afdelingens
lokaler i Guderup.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde se
nest 7 dage før)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Bestyrelsen
Nye borde i afdelingen
Afdelingen har nu investeret i nye borde - ialt 6 stk. - og de er blevet
slebet af og fint lakeret, så det hele skulle herefter være i orden. Vi
havde jo problemer med de gamle borde, da disse var skoleborde,
som jo i og for sig var gode nok, men når man kom til at skubbe lidt
til et bord, så væltede kaffen ud over det hele.
Generalforsamling i afdelingen
Som det fremgår af vort program, har vi generalforsamling den 21.
april 1988, og dagsordenen fremgår også her i OZ. Vi går ud fra, at
vi denne dato får et vældig stort fremmøde fra vore medlemmer, for
det plejer der jo at være.
Det bliver så spændende at se, om vi i år skal have »årets diskus
sion« om kontingentets størrelse. Diskussionen stod »i gamle
dage« mellem OZ9QQ Kjeld, og OZ4ER Erik, og det var en hel fest
forestilling at overvære.
I forbindelse med vor generalforsamling har vi en lukket auktion,
som kun er for afdelingens medlemmer, og på denne auktion plejer
der at være virkelig fine ting og sager imellem - men husk - man skal
være i besiddelse af gyldigt medlemsbevis til Nordals afdelingen
for at kunne deltage i denne auktion.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans

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

Generalforsamling
Tirsdag den 29. marts kl. 19.30
OZ1SDB indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
vores lokaler på Elholm.

Tirsdag den 12. april kl. 19.30
auktion i OZ1SDB
Auktionen vil blive afholdt i vores lokaler på Elholm. Der er
bl.a. tv apparater af nyere dato, diverse 2 meter grej og
meget mere. Så mød op og lad os høre dit bud. Alle er vel
komne.
Vy 73 de OZ1KVB, Erik
OZ MARTS 1988

TØNDER - OZ5TDR

ÅBENRÅ - OZ6ARC

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

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.

Generalforsamling:
Der indkaldes hermed til ordinæ rgeneralforsamling i følge
vedtægterne.
Onsdag den 20. april kl. 19.30
på Tønder flyveplads (der har vi stadigvæk klublokale).
Indkomne forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 10
dage før.
MØD OP! DET ER OGSÅ DIN »KLUB«.
Vy 73 de OZ1IKY, Kenneth

Program
17. mar.: Filmaften (EDR Sommerlejr).
24. mar.: Firmabesøg hos Storno Lundsbjerg.
31. mar.: Skærtorsdag (afdelingen er lukket).
7. apr.: Alm. klubaften.
14. apr.: Filmaften (space - lab.).
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

Kreds 7

Kreds 7
Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1DYI, Svend Larsen,
Skrænten 31, st.tv., 6700 Esbjerg,
tlf. 05 12 80 48.

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96.
Mors - OZ1EEG, Arne Søndergaard, tlf. 07 74 44 03 m.b.
Thisted - OZ1EEE, Erling Simonsen, tlf. 07 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Mødelokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 6840 Oksbøl
Postadresse: Postbox 94, 6701 Esbjerg.
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften
Onsdage kl. 19.00: Morsekursus
Onsdage kl. 19.30: Klubaften
Onsdag d. 16. marts kl. 20.00: Orientering om opstillingsmødet i
Herning.
Onsdag d. 23. marts kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 29. marts: EDR Esbjerg afdeling 51 å r-i går var det sidste
chance for at køre Esbjerg Diplomet.
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30: Klubaften.
Søndag d. 3. april: HF-aktivitetscontest.
Tirsdag d. 5. april: VHF-aktivitetscontest.
Onsdag d. 6. april: Klubaften med indledende Field Day forberedel
ser.
Onsdag d. 13. april kl. 19.30: Klubaften.
KØKKENTJANS: Marts: OZ1EMY. April: Birgit.
Siden sidst:
OZ1DXX Grethe: Foredrag om diplomer. Tak for’et Grethe. General
forsamling med 26 deltagere. OZ1ANV genvalgt som formand,
OZ1HXQ genvalgt som bestyrelsesmedlem, OZ1IOC, bestyrelses
suppleant, OZ1EMY revisor for 2 år, OZ1IJP, revisor 1 år, OZ1CBQ,
revisorsuppleant. God og livlig debat. GF sluttede kl. 23.55.
Vi ses i afdelingen.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend
OZ MARTS 1988

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.

Af referatet fra den ordinære generalforsamling den 2. februar 1988
er her kun medtaget pkt. 5. Det komplette godkendte referat ligger
til gennemsyn i afdelingen.
Pkt. 5. Det blev et roligt valg og de fremmødte bestyrelsesmed
lemmer tilkendegav - måske efter lidt overtalelse, at de var villige til
genvalg. Der skulle derefter vælges et nyt bestyrelsesmedlem
samt en ny suppleant og en ny revisorsuppleant.
Valgresultatet blev herefter således: Formanden OZ6KH, Villy genvalg. Sekretær OZ1FMB, Georg - genvalg. Kasserer OZ7TF,
Harly - genvalg. Best.medl. OZ1BJT, Poul - genvalg. Best.medl.
OZ3HI, Hans - nyvalg. Som revisor genvalgtes OZ1FKP, Hans. Og
som suppleant til bestyrelsen valgtes OZ1LUM, Christian. Som re
visorsuppleant valgtes OZ1BWP, Harry. Alle valg var enstemmige.
Mød op til klubaftenerne, der sker faktisk en hel del spændende.
Man bliver bl.a. delagtiggjort i de andres projekter og kan selv få lyst
til at gå igang med et eller andet eller der er måske et lille problem
man kan hjælpe en medamatør med. I øjeblikket arbejdes der bl.a.
på SWR-meter til HF.
73 de OZ1FMB, Georg

HERNING ■OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Program
16. marts: Almindelig klubaften.
22. marts: Virksomhedsbesøg. Vi besøger Centrallaboratoriet på
sygehuset.
30. marts: Almindelig klubaften.
6. april: Almindelig klubaften.
11. april: Rævejagtsmøde.
13. april: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
20. april: Almindelig klubaften.
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Som lovet i sidste OZ - stedet for virksomhedsbesøget. Det bliver på
Centrallaboratoriet på Herning Sygehus. Vi mødes ved indgangen
på Viborgvej kl. 19.30.
BEMÆRK: Arrangementet er TIRSDAG DEN 22. 3.88.
Den 11.4. er der rævejagtsmøde i OZ8H. Vi håber, at se alle ræv
ejægere og rævejagtsinteresserede denne aften. Dagsordenen
står under rævespalten andet sted i bladet.
Den 13.4. kl. 20.00: Der indkaldes herved til afdelingens ordinære
generalforsamling i afdelingens lokaler den 13.4.88 kl. 20.00.
Dagsorden i følge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest den 5.4.1988.
Vi håber at se mange denne aften.
På gensyn i 8H.
73 de OZ1GX Gunnar

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, G riegsvej 178, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.
Program:
24.3.: Afstandsberegning v/Johannes, 7 L.
31.3.: Skærtorsdag lukket.
07.4: Teleinspektionens arbejde v/ én af medarbejderne ved TI.
14.4: Alm. klubaften.
21.4: Afstandsberegning (fortsat) v/ Johannes, 7 L.
28.4: Alm. klubaften.
Efter generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud:
Fmd.: Villy, 1LDS.
Kasserer: Henning, 1JLX.
Sekretær: Finn, 1LJL.
QSL ud/ind: Johannes, 7 L.
Øvrigt medl.: Per, 1LMR.
Revisor: Ryan, 1BUR.
Suppleant: Per, 1HAS.
Bestyrelsen har på sit første møde diskuteret flere forslag til aktivi
teter i den kommende tid. Når de falder på plads, vil de blive annon
ceret i OZ og på lokalfrekvensen mandag aften.
Et ligger dog fast ud over det nævnte. Vi skal igang med at bygge
antenner til VHF-field day og det skal foregå i klubben. Vi satser på
4 stk. 6-9 elm. så der er mange rør, der skal skæres. Kom og vær
med så vi sam tidigt kan få snakket om, hvordan vi får afviklet field
day (første week-end i juli). Jo flere vi er med des sjovere bliver det
og des større er chancen for, at vi kan forsvare vores flotte 3. plads
fra i fjord.
Ve/ mødt. OZ1LJL, Finn.

HURUP - QZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 95 21 27.
EDR Hurup afdelingen, Generalforsamling den 11. feb. 1988.
Dagsorden:
Formanden byder velkommen. Valg af dirigent, OZ1ABI, Martin.
Formandens beretning. Kassereren OZ1IIS Fritz oplæser regnska
bet. Blev enstemmigt godkendt. Indkomne forslag. Forslag fra Kas
sereren om at o pratte en Jubilæums Konto til 25 årsjubilæ um , som
blev nedstemt, men blev enige om et andet forslag fra bestyrelsen
skal arbejde videre med. Punkt 5 valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,
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OZ1JVX, Arne og OZ1IIG, Johannes genvalgt, OZ6YJ, Jørgen øn
skede ikke genvalg i hans sted OZLMW, Hilmar. OZ1MD, Knud gen
valgt som suppleant. OZ1BTK som revisor og OZ1ABI Martin supp
leant.
Under eventuelt:
Der blev opfordret til at få nogen til at justere klubbens 20m, Beam.
Der er kommet forslag fra kommunen om at bytte lokaler med
»Trånt«, så vi kommer op på 1. sal, hvor vi får meget mere plads. Vi
skal selv lave det i orden, de leverer malingen så skal vi selv gøre
arbejdet. OZ1MD Knud kom med forslag til VHF Field day, der var
ikke den store tilslutning til det. Der var 17 medlemmer mødt op. Af
tenen sluttede med kaffebord, hvor afdelingen var vært.
Vy 73 de OZ1HG, Johannes.

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

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

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - QZ7SVR
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.
Program:
22. marts Alm klubaften.
29. marts Indkøbstur til OZ1BWP ved Billund afgang klubben 18.45
Skjern 19.00.
5. apr. Printfremstilling.
12 apr. Alm. klubaften.
Siden sidst
Den 19 jan. havde vi generalforsamling, på valg var formanden
OZ1DLA. Han blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem OZ1DRE var på
valg. Ny valg gik til OZ1FVT. Revisor var OZ1EJS og han blev ge
nvalgt. Der var mødt ca. 50% af klubbens medlemmer op.
Den 2. feb. havde vi besøg af OZ6CF og OZ1AKD de fortalte om
transformatorer og strømforsyninger.
Vy 73 de OZ1UP Conny.

STRUER - QZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.
OZ MARTS 1988

THISTED - OZ7TOM

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO

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.

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.

Siden sidst
På et medlemsmøde i januar besluttedes det at investere i udstyr til
packet-radio samt en bedre 2-meter station.
Herved fik vi brugt størstedelen af de midler, afdelingen gennem
årene har sparet op - men samtidig bliver afdelingen et mere
spændende sted at komme.
9.
feb. havde vi generalforsamling. OZ1LEL og OZ1JZI var på
genvalg - og OZ1IIL ønskede at trække sig tilbage fra bestyrelsen.
De to førstnævnte blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev OZ1AIJH
Henrik. OZ1GMI Preben blev valgt til revisor.
Kontingentet blev - efter debat fastholdt på 100 kr. det næste år.
Kommende aktiviteter
22. marts AUKTION. Afdelingen løber i øjeblikket ind i spændende
ting og sager. Lån i juniors sparebøsse - og mød op i afdelingen kl.
20 . 00 .

14. april EDR-fordrag
OZ5KG fortæller om HF-teknik.
Vy 73 de OZ1KQP, Per.

VARDE - OZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag 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.

Generalforsamling
Den 6. april. Dagsorden jvf. vedtægterne
Vy 73 de OZ1LEE, Ole

Program:
17. marts Byggeaften.
24. marts Klubaften.
31. marts Fri - Skærtorsdag.
7. april Byggeaften.
14. april Klubaften.
21. april Byggeaften.
28. april EDR-fordrag om packet-radio, ved OZ3TQ, Nick Plutte. Alle
er velkomne.
5. maj Ordinær generalforsamling.
Siden sidst
Den 28. januar benyttede vi aftenen til kontrollere vore 2-meter sta
tioner efter en frekvenstæller. Det blev konstateret at de fleste lå
meget fint på den ønskede frekvens, og kun et enkelt krystal lå for
langt fra den ønskede frekvens. Vi benyttede lejligheden til at få
trimmet lidt i stationen, så nu er der ikke nogen undskyldning for at
ligge skævt på frekvensen længere.
Vi er også godt igang med klub-byggeprojektet, som jo bl.a. er et
CW-filter. Den 11. februar var vi nået så langt at de første målinger
og test kunne finde sted. Der var denne aften medbragt adskilligt
måleudstyr, og de forskellige målinger forløb da også med et godt
resultat. Da der nu også var medbragt et par oscilloskoper, kontrol
lerede vi ligeledes de 5 og 10 amperes strømforsyninger vi byggede
sidste vinter. Også her kunne vi konstatere at vi havde opnået et
godt resultat, for da vi sammenlignede med fabriksfremstillede
strømforsyninger, kunne vi ikke måle nogen som helst forskel.
Vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at vi den 28. april har et
EDR-foredrag om packet-radio. Det er OZ3TQ, Nick Plutte, som vil
fortælle om de muligheder der i dag ligger i packet-radio. Mød op
denne aften, alle er velkomne.
Vel mødt næste torsdag.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes.

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.

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

Kreds 8
★ Arrangementer markeret med ★ er fælles arrangementer for
Fredericia, Give, Hornsyld, Horsens, Vejen, Kolding og Vejle af
delinger.

Vandrepokal
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.
OZ MARTS 1988

Vindere:
HF-CW: OZ7GI
HF-fone: OZ7GI
VHF-fone: OZ1FKZ
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FREDERICIA - OZ1FRD

ROSENHOLM - OZ2ROS

Mødelokale: Frlggsvej 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.

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 Fredericia afdeling indkalder hermed til
ordinær generalforsamling
torsdag den 7. april 1988 kl. 19.30.
Dagsorden: ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i
hænde 8 dage før.
Vy 73 de OZ1BIX, Leo

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, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.
Program
15. mar.: Klubaften.
22. mar.: Klubaften.
29. mar.: Foredrag ved OZ8CY.
5. apr.: Klubaften.
12. apr.: Generalforsamling ifølge lovene. Forslag til et af bestyrel
sesmed. inden 5. april.
26. apr.: Aktion (ryd op i skuffer og skabe. Smid det ud der ikke dur
73 OZ8KU
og tag resten med).

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.

HORSENS - OZ6HR
Mødelokale: Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 68 24 98.
Giro: 5 08 28 62.

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, 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.

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
22. mar.:Klubaften (drøftelse af forslag til generalforsamlingen).
29. mar.: Klubaften (debat om lokaleproblemerne).
5. apr.: Ordinær generalforsamling.
12. apr.: Klubaften (drøftelse af problemerne omkring flytningen).
19. apr.: Byggeaktivitet (- og så var det rart at se byggerne!!!).
Fremtidige aktiviteter
Ordinær generalforsamling.
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær general
forsamling i EDR Silkeborg afdeling tirsdag den 5. april 1988 kl.
20.00 så vidt muligt i lokalerne i Lunde. Er dette ikke muligt, vil alle
medlemmer blive skriftligt underrettet om ændringen et par dage
før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden
i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer opfordres til at møde op til generalforsamlingen
og give deres mening om det forgangne år til kende. Det er uhyre
vigtigt for den nye bestyrelse, at et stort antal af medlemmerne er
med til at debatere og fastlægge rammerne for det fremtidige klub
arbejde.
Det kommende år vil byde på endnu flere problemer end hidtil,
idet vi er blevet opsagt i Lunden og skal flytte til nye, måske mindre
egnede lokaler i løbet af foråret. Vi var i sin tid blevet lovet mindst et
års opsigelse af kommunen, men faktisk fik vi besked i november,
at vi skulle være ude pr. den 1. marts, hvilket jo ikke ligner et år ret
meget. Der har været to møder mellem repræsentanter for EDR og
kommunen.
Vi er blevet tilbudt et klasseværelse på Nørrevangsskolen til er
statning, hvilket betyder, at vi i hvert fald må opgive vor printfremstil
ling i klublokalerne, men derom mere ved generalforsamlingen og
på klubafterne.
Vy 73 OZ6EDR

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.

RANDERS - OZ7RD

VIBORG ■OZ4VBG

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.

Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ3MS, Martin Mortensen
Igelsøvej 104, 7800 Skive, tlf. 07 54 53 81.
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Tirsdag den 22. marts kl. 20.00.
OZ MARTS 1988

Medlemsmøde
Tirsdag den 29. marts. Klubvært OZ1KHB, Willy.
Rævejagt 1988
Onsdag den 6. april kort Viborg
Onsdag den 20. april kort Dollerup
Onsdag den 4. maj kort Viborg
Onsdag den 18. maj kort Dollerup
Onsdag den 1. juni kort Viborg
Onsdag den 15. juni kort Dollerup
Onsdag den 29. juni kort Viborg
Onsdag den 10. august kort Dollerup
Onsdag den 24. august kort Viborg
Onsdag den 7. september kort Dollerup
Onsdag den 21. september kort Viborg 1 ræv i 1 time.
Jagterne begynder kl. 19.30. Udsendelse hver 10. min. Rævene
skal placeres efter gæ ldende regler, max. ca. 100 m fra farbar vej
hvor kørsel er tilladt.
Afstand mellem rævene max. ca. 3 km.
Jagten varer normalt 11/2 time med 2 ræve.
Afslutning i klubhuset.
Startkort for 1988 kr. 25,- fås hos OZ5LD.
DIN stik til automatræv - fås hos OZ8VG.
Kort 1215 IV SØ Viborg.
Kort 1215 III NØ Dollerup.
Point beregnes som gennemsnit af 6 bedste jagter.
OZ5LD, Leo

ÅRHUS - QZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ1GVO, Jens Jørgen Kaa, Røgeskov Høvej 131,
8260 Viby J, tlf. 06 28 28 32.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
Program
17. mar.: Start på byggeprojekt packet modem.
24.
mar.: VHF aften.
31. mar.: Intet møde.
7. apr.: Computeraften.

Der indkaldes herved til
Generalforsamling
Torsdag den 14. april 1988 kl. 20.00 i afdelingens lokaler
Gunnar Clausensvej 11, Viby J.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3. Beretning fra udvalgene.
4. Regnskab.
5. Budget for 1988, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen. Der skal i år vælges formand,
sekretær, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter..
8. Valg af 1 revisor og 2 suppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest den 6. april 1988..
p b v OZ1LGK, Kai

ÅRHUS-NORP - QZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elsted vej 156, 8520 Lystrup.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.
Program
16. mar.: Pakke banko spil.
23. mar.: Bygge/klubaften.
30. mar.: Mini auktion.
6. apr.: Bygge/klubaften.
13. apr.: Bygge/klubaften.

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

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

Vy 73 de OZ1KKB, Torben.

Kreds 9
Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tlf. 08 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.
Program
5. april Klubmøde
26. april Generalforsamling. Forslag skal være formanden i hænde
senest en uge før.
Vy 73 de OZ1IPR, Steen Martin.

HOBRO - OZ4HQB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

HJØRRING - OZ3EVA
SKAGEN - OZ9EVA
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.
OZ MARTS 1988

Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.
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VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GGR, Bjørn Lauersen, Boulevarden 37 3tv.
9000 Aalborg.
Giro: 5 44 47 99.
Siden sidst
Vi har fået ny formand. OZ1GGR, Bjørn, har overtaget efter
OZ2XM, som har trukket sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har
vedtaget ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men
at fortsætte med nuværende bemanding for at få arbejdsro.
Onsdag den 20. januar var der foredrag om satellit-tv og modtagere ved OZ6AI. Foredraget var spændende, og gav en god
indsigt i hvor mange satelliter der flyver rundt om ørene på os, og i
de videre perspektiver for emnet (såvel politisk som teknisk). Taktil
Asbjørn for et godt foredrag.
Attenuatoren i vores Phillips målesender (sweepgenerator) har
været udsat for en svær overbelastning, måske har en eller anden
sendt ind i den (det kan den altså ikke holde til). Bestyrelsen vil ger
ne, når man laver den slags numre, at man fortæ ller det, så appara
turet kan blive repareret, og det ikke først er den næste bruger der
skal opdage det.
Og noget helt andet: Toilettet er snart færdigt, og det skal blive en
nydelse af prøve det af.
Rævejagterne er nu startet, og foregår indtil maj lørdag eftermid
dage kl. 14.00.

Program
16. marts Kredsmøde. Opstilling til RM, alle medlemmer af landsfo
reningen er velkomne.
17. marts CW-kursus.
19. marts Rævejagt kl. 14.00.
23. marts Klubaften.
24. marts CW-kursus.
26. marts Rævejagt kl. 14.00.
30. marts Klubaften.
31. marts CW-kursus.
2. april Rævejagt kl. 14.00.
6. april Klubaften.
7. april CW-kursus.
9. april Auktion.
13. april Klubaften.
14. april CW-kursus.
16. april Rævejagt kl. 14.00.
Og HUSK repeaternyt på 145.650 HVER mandag aften kl. 19.00.
Vy 73 de OZ1GMG, Kim.

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: En gang om måneden.
Fmd.: OX3LX, Bo Geronne Christensen,
Maj avej - bygn. 6, lej I. 8, tlf. 38 903.
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.

På grund af påsken skal stof til OZ nr. 4
være fremme senest d. 18. marts

Silen t Key
OZ1KGC
Det er med sorg, vi erfarer, at have mistet OZ1GKC Arne Liingaard
Kristensen, der er død efter længere tids sygdom. OZ1GKC har i
flere år været medlem af Viborg afdelingen og kendt som en god og
hjælpsom kammerat.
Viborg Afdelingen

Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.
Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende
nummer.

OZ1ETU
Den 23. februar fik redaktionen underretning om at OZ1ETU Alf Ag
gersbøl, efter nogen tids sygdom, var død. Alf fik licens i en moden
alder. Han blev kendt i OZ’s spalter med sin konstruktion »Projekt
Catalina«. Navnettil denne 5 bånds HF-transceiver havde han hen
tet fra flyvemaskinen, som han havde fløjet på Grønland.
Æret være OZIETU’s minde.
HR

Kære Hanne/OZ1CID og strukturudvalget!
Det er rigtigt, hvad du skriver i din leder Hanne, hvad er mon hold
ningen i repræsentantskabet? Det fremgik ikke af RM 87: Der ser
veres »en varm kartoffel«, og så man da være yderst forsigtig!!
Hele debatten handler om, hvordan EDR er og fremover skal
være »skruet sammen«. Sagen går tilbage til RM 85.
Må jeg i den anledning opfordre udvalget til at offentliggøre alle
facts, også de der kan udledes af oplægget fra afdelingerne.
Med andre ord: Hvor mange slutter op om EDR? Hvor mange om
en afdeling, evt. begge dele? Hvor mange klarer sig med OZ alene?
osv. osv. der må kunne udledes meget af de tal!
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Mange medlemm er beklager sig over det stadig stigende kontin
gent, dvs økonomien i EDR, og så den i afdelingerne.
Lad os først få klare linjer - så en debat - og derefter en løsning
på sagen.
Vy 73 de OZ7JQ/Jørgen
Strukturudvalget
I artikel side 3 i OZ nr. 1-1988 skriver OZ1CID meget smukt om en
»lunken kop the‘, hos mig har artiklen fået theen på kogepunktet,
det er faktisk noget af en tikkende bombe, der her bliver lagt under
lokalforeningernes eksistens!
Jeg er af den opfattelse, at strukturudvalget er et godt arbej
dende udvalg, men vil det arbejde videre med forslaget om, at kun
medlemmer af EDR’s landsforening kan optages i lokalforenin
gerne, må man nok tage sin opfattelse op til revision.
Kære OZ1CID Hanne, er du da ikke klar over, at hvis dette forslag
skulle blive indført, vil det mindst halvere medlemstallet i lokalfore
ningerne, ellertror du, man kan tvinge flere medlemmer ind i EDR’s
landsforening. Jeg er selv medlem af EDR’s landsforening og me
ner medlemsskabet skal være frivilligt, men dette lugter faktisk af
diktatur på lokalforeningernes bekostning.
Med venlig hilsen
OZ1KGY Bent + mange, mange lokalmedlemmer
RST og amatørradio?
Efter at have læst OZ1JQW, Michaels indlæg i OZ nr. 2/88 om sam
fundet, RST og amatørradio, synes jeg, at jeg må komme med et
par bemærkninger.
Jeg er helt enig i den betragtning, at vi må gøre opmærksom på
vores hobby. Men herefter må jeg pointere, at jeg mener, at det er
en forkert metode, Michael foreslår. Først og fremmest, fordi det
strider mod bestemmelserne om amatørradio - jf bekendtgørelse
om Amatørradiostationer af 4. december 1985 paragraf 6.
Her står klart, at amatør-radiokorrespondance skal begrænses
til meddelelser af teknisk art, der vedrører amatør-radioforsøg, og
til bemærkninger af så ringe betydning, at det ikke ville være natur
ligt at bruge de offentlige teletjenester (stk. 1). Der stør endvidere,
at udsendelse af musik, underholdnings, oplysnings-, reklame- og
propagandastof og lignende er forbudt (stk. 4). Endelig står der i
stk. 5: Amatør-radiostationer må ikke benyttestil befordring af med
delelser fra eller til tredjemand.
Det er da rigtigt, at vi hermed kunne hjælpe andre, men på den
anden side kan vi også hjælpe andre ved at befordre meddelelser
for venner og bekendte, hvilket som bekendt er forbudt. - OK - der
er da forskel, men hvor går grænsen?
Jeg spekulerer på, om Michael mener, at vi skal arbejde på at få
ændret bestemmelserne, så de af ham foreslåede meddelelser
bliver tilladt. Det kan imidlertid gå hen og blive en ganske dårlig idé;
hvis vi skal have sådanne »tjenester« indført, skal de for at fungere
have prioritet frem for anden korrespondance - sådan vil det helt
sikkert hurtigt gå - og hermed har vi ved egen hjælp indskrænket de
i forvejen stærkt belastede amatørfrekvenser, som radioamatører
tidligere med stort besvær har kæmpet for.
Det er for mig at se helt i orden, at nogle amatører træner i at ud
veksle radiogrammer o.Jign., så de er beredt, hvis det en dag går
helt galt. I så tilfæ lde vil der foreligge en nødsituation, hvor alle til
rådighed stående midler kan/må/skal anvendes, men det kan ikke
være meningen, at amatørradiofrekvenser hver dag skal belastes
med meddelelser til tredjemand, som naturligt kunne videregives
fra en telefonboks, når man alligevel sidder fast i en trafikprop. Des
uden har politiet en udmærket og forhåbentligt velfungerende
radiotjeneste, hvor sådanne meddelelser hører hjemme i forvejen.

Åbningstider:
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00
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Slutteligt synes je g , det er meget forkert, aten artikel, som figure
rer under EDR-nyt, og hvis indhold kan tolkes som en opfordring til
overskridelse af licensbestemmelserne, bringes uden en kommen
tar fra redaktionens side. Dette skal ikke forstås således, at artiklen
ikke skal bringes i bladet, for det er da et oplagt debatemne, men
hvis den står alene, vil amatører, som har »glemt« de omtalte be
stemmelser let i den gode sags tjeneste komme til at overtræde be
stemmelserne. Dette vil i hvert fald ikke være den rette måde at
vise, hvilken hobby amatørradio er.
Vy 73 de OZ5XC, Steen Nielsen
Indlæggene fra RST er placeret under EDR-nyt, fordi det er en ak
tivitet, der foregår i foreningen. Som du sikkert ved, er RST en
gruppe radioamatører, der arbejder på at etablere en nødtjeneste i
Danmark. Arbejdet sket gennem EDR, men det er ikke ensbety
dende med, at EDR har godkendt eller nedsat denne arbejds
gruppe.
HR
Efterskrift
Vedr. Packet på »HF«
Tak for de mange positive reaktioner på mit lille indlæ g.... både »i
luften« og direkte. På en eller anden måde må jeg have rørt ved et
eller andet, der har fanget interesse.
Indtil nu har der ikke været noget negativt til mig d ire kte ,.. bare
gode råd, og packet-radio-amatører har blandt andet sagt, at pro
blemet vel kunne løses, om packet-radio-udsendelser blev fulgt op
af en cw-identifikation, som det i princippet er på RTTY,... selv om
nogle glemmer det undervejs.
For ikke en sjæl kan »på øret« læse, hvem der tramper løs lige
oven i en QSO, hvis det er RTTY, Packet eller lignende.
Det er jo ikke noget problem at lægge sit call i CW ind i ethvert
program, .. og så vil alle, gentager alle kunne identificere både
RTTY-signaler og Packet-radio-signaler. Det må også være en let
telse for »P&T«.
På 3.593 MHZ har vi således fået en commerciel station med Pac
ket og Packetligenende signaler (FSB). Det passer egentlig ikke
RTTY-folket rigtigt, men den sender pænt sit call ud med jævne
mellemrum i CW speed 60. Sådan skal det være. For om vi kan lide
ham eller ej, så må vi konstatere, at han har forret. Ikke noget at
gøre ved det!
Tak for hjælpen. Jeg synes, jeres forslag er godt! (Hvad mener
andre???)
VY 73 DE (EDR.4720) OZ1IF/lb på Bornholm

A t t e r i å r....
kan vi tilbyde dig ferielejlighed. To-værelses lejlighed
med elkøkken på bondegård i drift, udlejes for kortere
eller længere tidsrum for kr. 110,- pr. døgn i skoleferien.
Afstand til fin badestrand 4 km, Hjørring 15, Hirtshals 12
og Skagen 40 km.
Bestil venligst i god tid på tlf. 08 97 50 31 eller pr. brev.
Venlig hilsen

Karen og Søren Bastholm, OZ6 JM
Skeen Møllegaard, Uggerby, 9800 Hjørring

I D ) (0 > C ^ - I L i ^ x . c O I S
OZ1CJY John • Hovedgaden 29 ■3330 Gørløse • 02 27 88 <
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S ’føli er jeg på vej til...

PROGRAM

FORÅRSMARKED

10.00 Åbning

Lørdag den 9. april 1988

10.30 Briefing
RPO

Lyngtofte Kro i G enner

11.30 Foredrag
13.30 Start af:
registrering effekter
til auktionen.
15.00 Starter auktionen.

LODSFREKVENS: 145.500
samt 145.725
Ved middagstid har kroen tilbud på:
Kotelet eller hakkebøf samt is, pris kr. 58,00.
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Prisfald:
Vi har igen fået en sending bøger hjem til lavere priser end tidligere.
All About Cubical Quad ....................................................................................................................
Beam Antenna H andbook.....................................................
Simple, Low-Cost Wire A n te n n a s ..................................
All About Vertical Antennas .................
VHF Handbook For Radio Amateurs
..............
Interference Handbook
............
Solid State Design ..........
Get Connected to Packet Radio af K 9 E I.........................
AX25 Amateur Packet-Radio Protokol ............

Kr. 74 .00
Kr. 91 .00
Kr. 91 .00
Kr. 79,.00
Kr. 91,.00
Kr. 91 .00
Kr. 112,.00
Kr. 132,.00
Kr. 70,.00

En del af disse bøger er nyheder og var således ikke med i lageroversigten i februar OZ, men komplet prisliste
over de artikler, som normalt lagerføres, kan bestilles på kontoret.
Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00.
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.
Ved forudbetaling skal tillægges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 5,00 pr. ordre.
Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 s i, Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
172
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATQRANNONC
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: ICOM 211E, 2 meter allmode transceiver, incl. ma
nual, pæn og velholdt. Kr. 4000,-. OZ 1938-75 kr. 1400,-.
OZ1HXT, Brian, tlf. 05 33 24 82 efter 19.00.
Sælges: Strømforsyning 5V 3.5A, 16V 2A, 24V 2A, -24V
0.35A, kr. 150,-. Strømforsyning switched 5V 20A, kr. 150,-.
NCR memory upgrade 64 K-RAM dynamisk 2 stk. kr. 40,-.
Store stepmotorer 1.8 grader step, kr. 125,-. Solid State relay
4-16V DC/220V AC 3A 5 stk. kr. 50,-. Spectra Physics He-Ne
Laser 40mW, kr. 300,- afhentet.
Købes: Dele til Centronics printer 737.2. Teknisk manual til
Apple printer. Kommunikationsprogram x-modem ell. Ker mit
til Apple CP/M.
OZ6LD, tlf. 02 95 27 02.
SÆLGES! - RØVERKØB! - SIDSTE CHANCE!
Splinternye Trafo’er i 2 str.
1) FAST TRAFO: 220/110 1120 va kr. - 250.00
2) AUTO TRAFO: 220/110-127-215-225 200 va kr. -150.00
FAST PRIS LEVERET PR. POSTOPKR.
OZ1GLN Anne Grete Eriksen
TLF: 06341230 kl. 18-20

Sælges: Kenwood TS940S med automatisk antennetuner kun
brugt få timer, kr. 18000,-.
OZ1HWF, Carl, tlf. 02 26 56 07.
Købes: Kenwood VHF mobil eller håndstation med DCS.
Sælges: Kenwood TH21E 2m minihåndstation med Akku.,
12VDC pack, lader og voxstyret headphoneset HMC-1, kr.
1500,-. AP 2000 VHF ombygget med repeaterspacing og re
verse, 5/25W, mobilbeslag m. stik, mic og højttaler, kr. 2300,-.
Switcmode powersupply open frame TDK 5V6A, + - 12V1A,
24V0,2A, ny kr. 250,-. BLY 87C 88C 89C sæt kr. 250,-. Bly 88A
og 2N5646, kr. 50,-. »Combi-modul« akkumulatorlader ud
14,4V 10A ved 10-15V ind, god til campingvogn m.m. Sennheiser talkback mikrofon MD420-2 med 40 cm svanehals, kr.
250,-. Nødbelysningsconverter til indbygning i lysstofrøramatur 14-65W, kr. 200,-. Mobiltelefonrør sorte med færdselssikker rågummi overflade nypris 1100 kr. Kr. 250,- stk. Honda ge
nerator EX650E 650W meget støjsvag 52dB. Kørt få timer
med værkstedsmanualer, som ny kr. 4000,-.
OZ1CML, Lars Schultz, tlf. 01 69 99 99.
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Sælges: Modtager: R-390/URR, ændret til SSB med højttaler,
kr. 2400,-. Rør- prøver/tester, radiometer RA1 samt 500 rør, kr.
1100,-. Elektrolyt 200^F/385V, kr. 12,- stk.
OZ9HV, tlf. 07 86 15 13.
Sælges: Commodore grej. C-64 m/dk tegnsæt, 1541 diskdrev
m/speeddos, 4023 printer m/grafikrom, Phillips 80 tegn monocrom monitor, AM7910 packet radio modem (AX.25 V2),
Mark 5S RTTY-CW-ASCII modem. Desuden medfølger der
manualer, COMAL-80 modul, og 60 disketter med program
mer, kr. 5000,-. AP-780RC ombygget 70CM, kr. 700,-.
OZ1DCR, Tommy, tlf. 02 15 24 36.
NY LEVERAND ØR 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!

n -—,r

Tlf. 02 - 23 55 55
efter kl. 16.00

DAM ATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de Oz1lSK, Dan

Sælges: Antennetuner Kenwood AT 230, aldrig brugt. Priside
1200 kr. manual medfølger.
OZ1LYD, Roland, tlf. 09 61 05 42.
Sælges: Komplet DRAKE B-Line bestående af Pwr-supply
MS4 (kraftig udgave) m. speaker, modtager R-4B, sender
T4XB begge med 160-80-40-20-15 og 10 meter CW og SSB og
RTTY samt nye udgangsrør, kr. 4800,-.
OZ1TL, tlf. 02 98 25 10.
Slutsalg: Dantong FL2 LF-filter, kr. 750,-. 8*9elm OZ5HF
2meter antenner med fasekabler (tykt kabel), elevations sy
stem med bl.a. SKB lejer tandhjul alu. ankerplade og masser
af rør, kr. 1500,-. Alt sælges samlet for kr. 2000,- eller byttes
med god 2meter FM-station og god rundstråler.
OZ1IUK, Bent, tlf. 02 30 30 58 eller 049-44732.
Sælges: 13 årgange af OZ fra 1975-87 sælges samlet for
kr. 600,-.
OZ1EGK, tlf. 02 81 45 17.
Sælges/evt. Byttes: Kenwood TR-2600E 2m PA-trin HF Heathkit SB-220 (mangler PA-rør), men jeg kan anskaffe nye for
2500,-/par (3-500Z). PA-rør 3-500Z, kr. 1000,-. 2 stk. PA-rør
4-250A. PA-rør QB4/1100, kr. 700,-. PA-rør QB3/300, kr. 300,-.
Alle rør O.K. og incl. sokler. Evt. byttes mod HF-station.
Købes: Drejekondensator: 300 pf 5kV min., 1500 pf 5kV min.,
gerne vaccumtype.
Skriv til: OZ1LLS, Maths Pederson, Fristedet 13,
5270 Odense N. Så ringer jeg tilbage.
Sælges: Kenwood AT230 antennetuner, nypris kr. 2100,-. Kun
brugt få timer derfor som ny. Sælges nu for kr. 1300,-.
OZ1AZR, Arne Winther, tlf. 06 84 60 55.
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RETTELSER OG NYHEDER Til 1987/88 kataloget
Sidetal henviser til kataloget.
Side 7-10.
/
II
Varenr.
Quad tristate buffer .
7.50
6.00
*74LS125
7.90
6.30
8-bit shift register ..
*74LS165
Display driver ........
18.90
15.70
*40110
Dagspris
*uPD 70108 8/16-bit H-P proc.
144.00
Real time clock
*ICM 7170
79.50
63.60
ICM 7206A Prisfald ..................
97.80
79.70
*ICM 7207A Time base gener
Udgået brug PC 829
ISD74
18.90
15.95
Dual op. amp............
*LM 833N
15.80
12.65
Optodarl.lC ..........
*PC 829
Dagspris
= uPD 70108 ........
*Z 20
På side 11 står SN 74188 = XR 1488, skal være: SN 75188 = XR 1488!
Side 12-15
Betegnelse
/
Varenr.
skal stå 2N 4901 . .
36.00
2 N 4904
2N 5321
Udgår snart.
80v/5A 87watt NPN
36.00
*2N 5069
2N 5459
Nu ........................
8.90
2N 5969
AAZ17
Udgået.
400v/25Amp bro
35.50
*CM 2504
ø5mm grøn blink
11.90
*LD 600
M5 GUL-100
Blink IC, f/lysdioder .
10.50
*U 176
NYT! Thyristorer og dioder på 100 & 250 Amp
lagerføres NU i Vejle i mindre antal. Forhør venligst.

1CM7207/A
CMOS Timebase Generator.
General Description
The ICM7207/A consist of a high stability o scillator and frequency divider providing 4 control out
put suitable for frequency counter tim ebases. Specifically, when used as a frequency counter ti
mebase in conjunction with the ICM7208 frequency counter, the four o utputs provide the gating
s ig n a lsfo rth e co u n tw in d o w , s torefunction, resetfunction and m ultiplexfrequency reference. Additionally, the duration of the count window may be changed by a factor of 10 to provide a 2 decade
range counting system.
The normal operating voltage of the ICM7207/A is 5 volts. The typical power dissipation is less
than 2mW when using an oscillator frequency of 6.5536MHz with th e 7207 and 5.24288 MHz with
the 7207A.
In the 7207/A the GATING OUTput, ReSeT, and the MULTIPLEX output provide both pull up and
pull down, elim inating the need for 3 external resistors; although, buffering must be provided if interfacing with TTL is required.

27.80
7.50
28.40
9.50
8.50

Side 28
II
/
Varenr.
Betegnelse
22.80
20.50
4 stk. indsatse f/R 14 .
*289394
4 stk. indsatse f/R20 .
25.80
23.20
*289396
128.00
88.00
Nic. oplader f/4 stk. . .
*289398
Dagspris.
6v/3 Ah bly accumal. .
*289630
Dagspris.
6v/6 Ah bly accumul. .
*289660
Dagspris.
*289720
7.2v/1.2 Ah sæt m/stik
198.00
158.00
Nic. oplader f/8 slags
*289798
ø22*40mm m/flige 1.2v
48.50
39.90
5373
29.85
* Batcheck: Folie tester f/bat.........
14.80
12.40
R20 1.5A
Nu ............................
19.85
U rbatteri....................
*LR 43
19.85
U rbatteri....................
*LR 44
19.85
U rbatteri....................
*V 357
19.85
U rbatteri....................
*V 377
5.50
4.40
CAS 1*R6 Nu ............................
Prisfald 10
Tavle instrumenter . .
KM
Prisgruppe I = 1-9 stk. (ens). Prisgruppe II = 10-24 stk. (ens).
Ret til ændringer forbeholdes, uden forgående medelelse.
Priserae er incl. 22% moms. Rabat v/10-25-100 stk. ens.
Betegnelse
BNC han)phono hun .:
Udgået.
N han)BNC han conn. :
2mm chas. bøsning . .:
8 pol. DIN metal stik . :
8 pol. DIN chassis
Udgår snart.
Nu m/custan overflade.

Side 18-19
Varenr.
Betegnelse
I
*SIKR PF09 Print holder ............. :
9.75
*SIKR PF10 Print holder ....................
9.75
*SIKR1580 Plast printholder . . . . :
3.00
10MD15
Udgået.
Vedr. Anglosid, bestil venligst kernen efter frekvens,
da F nr. er blevet ændret!
Side 30-35
Varenr.
*300165

m-i

Side 39-41
Varenr.
*65175
65280
*65040
*66023
*67680
*67780
68370
68530

/
24.50

II
19.60

49.50
3.00
18.50
8.80

39.60
2.40
14.80
7.50

Betegnelse
65 x 65 x 120mm ABS ks.
...................................... :
NY model nu KUN
375175
Netledn. m/jord grå . . .:
*3x0.75
75 ohm antenne kabel .:
*RG 59
*25 LEDERS Grå 0.14mm2 m/skærm :
pr. m: 48.00, v/3m: 39.90, v/10m: 31.90

39.80
6.50
9.30
- 7.50

II
31.80
4.90
7.40
5.95

T f

&

%

R.C. ELEKTRONIK

Priserne e rin c l. 2 2 % moms. Ret til æ ndringer forbehol
des, uden fo ru dg åen de m eddelelse.
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, inde hold er p ris e r på
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, m odstande, kas
ser, tilb e h ø r m .m .m . R ekvirer et eksemplar.
Vy 73 OZ1CSN, Leon

a p s .

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
ODENSE AFD.: fr e d e r ik s g a d e 15 . t l f . 0 9 13 90 39

174

1

II
7.80
7.80
2.40

Side 37-38
Varenr.
Weller Loddekolber.
Weller 50W ............
814.00
Weller WC100 ........
553.00
WellerWECP-20 . . .
1131.00
TIN500G
Multic. 0.91mm KUN .:
138.
Varenr.
/
Boremaskiner, nu nye modeller, fra Maxicraft.
450-400 = nr. 20000 . KUN:
148.00
450-600 = nr. 30000 .......
258.00
450-800 = nr. 50100 ....... :
398.00
450-510 = nr. 20400 . KUN:
128.00
450-512 = nr. 50700 ......... :

Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under
60,- kr. tillæ gges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb for over 375,- kr. betaler
forud, sender vi varerne po rtofrit i Danm ark (ikke Grøn
land og Fæ røerne).

v e jle

nr. 1

■
I

IftC l

■]
I
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ERATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCE
Sælges: TRIO oscilloscop CO 1303-A transistoriseret, 75
mm. billedror, Vert. sens. 20mV/cm. Via dir. indg. kan ses sig
naler op til 150 MHz. H: 14, B: 18, D: 29 cm. Incl. org. manual,
kr. 800,-.
OZ8KN, Knud, tlf. 03 65 30 35.
Sælges: 23 årgange af OZ 1965-87 sælges samlet kr. 500,-.
Helge Skovgaard Hansen, Ellegaardsvej 16D, 2750 Ballerup,
Tlf. 02 97 26 36.
Sælges: HF-tranceiver KW2000A SSB-CW160-80-40-20-1510m bånd CW-filter er indbygget. Mike og manual medfølger.
PA-rør er 2 stk. 6146. Pris kr. 1000,-.
OZ6SJ, Svend Age, tlf. 03 47 14 60.

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: Folketrancieveren SHIMIZU SS105S incl. 100W PA,
kr. 4800,-. Hjemmebygget 1kW PA, kr. 800,-. Mosley
10-15-20m 3 element beam, kr. 1000,-. HAM 4 rotor, kr. 1500,-.
G-WHIP 10-160m mobil antenne, kr. 850. CQP 512 med
»VEJRHØJ« 145.475, 144.600 incl. 2 akku., kr. 650,-. 2 stk.
STORNO VIKING med 3 kontrolboxe og x-taller, kr. 550,-. Kab
ler og manualer medfølger.
OZ4UA, Per, tlf. 03 46 63 03.
Sælges: Fra dødsbo sælges et brugt HY-Gain HFantennetårn. Pris 1500,-. Antennen skal afhentes i afdelingen.
Skriftlig eller telefonisk henvendelse onsdage mellem 20.00
og 21.30 til:
EDR Aalborg afdelingen, Forchhammervej 11, 9000 Aalborg,
tlf. 08 13 95 35.
Sælges: Morsenøgle + morsekursus på kassettebånd incl.
instruktionsbog, begge dele er nyt og aldrig været i brug, kr.
600,- + forsendelse.
OZ1CDT, Erik, tlf. 03 41 82 48 efter kl. 18.00.
Sælges: Fra OZIFEFs dødsbo. Kenwood TS-770 2m-70cm all
mode transc. kr. 6500,-. Kenwood TM-201A 2m FM 25W mobiltransc. se OZ 8/87 kr. 2400,-. Yaesu FT480R 2m all mode
30W pep m. mobilbeslag kr. 4000,-. Icom IC202A2m portabel
SSB transc. 3W kr. 1400,-. Yaesu FRG7700 Com. receiver
150kHz-30Mhz, kr. 3500,-. Alle stationer er i tip top stand og
med manual. ESF lin. 2m PA 10/50W, kr. 650,-. ESF lin. 2m PA
1/1OW (ny), kr. 300,-. 2 stk. PA 23cm m. 2C39, drejet MS cavity a’ kr. 350,-. OZ 65-87 pr. årgang kr. 30,-. EDRs håndbog
1960 indb. kr. 75,-. RSGB VHF-UHF manual 3. udgave kr. 75,-.
OZ9SW, tlf. 07 46 49 41 efter kl. 19.00.
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Sælges: Storno CQF 662-6.433 MHz/6W hovedstation for repeater, kr. 1600,-. CQF 662-12 (W), kr. 2000,-. 1296/28 MHz
transverter 1W brugt, kr. 1400,-. 1296/28 MHztranverter 1W,
ny kr. 2000,-. 1296/144 MHz converter, ny kr. 500,-. 144/28
MHz converter, ny kr. 400,-. Tonna 20655, 55EL. 1296 MHz
YAGT, ny kr. 550,-. CUE DEE 14 MHz-4EL. YAGT model 414, ej
udpakket, kr. 2300,-.
Købes: TS700 og IC751.
OZ1KTE/OZ7IS, Ivan, dag: 02 92 26 11 lokal 329,
aften: 02 52 33 14.
Sælges: Marconi signal-generator TF 995/A/1,1,5-220 MHz,
AM/FM, 50+75 ohm udgang, fin stand kr. 1850,-. UHF mobil
station FDK-FD407 FM-7W, m/håndmic. strømkabel og diag
rammer. 12 kanaler, heraf 3 monteret, kr. 450,-. Akai spolebån
doptager DS 4000 Mk.ll, meget fin stand, incl. 8 bånd,
kr. 650,-.
OZ1ICQ, Tommy, tlf. 09 17 97 05.
Sælges: 2 stk. Yaesu FT209R håndapparater 0,5/5 Watt. Kun
brugt få gange, kr. 3200,- pr. stk. Yeasu YH-2 hovedtlf/mic til
FT 209R brugt få gange, kr. 300,-. Yeasu NC-15 oplader til
FT209R brugt få gange, kr. 500,-. Sælges samlet for kr. 7000,-.
OZ1KUB, Per, tlf. 06 24 57 61 mellem 17.00 og 18.00.
Sælges: Håndstation: Kenwood TH215E m. garanti + mikro
fon SMC-30, kr. 2500,-. Packet modem for do. til Commodore
64 m. AM7911. 650 kr. Ombygget Storno COM 763-70cm +
HB9CV ant. 800 kr. Uombygget Storno CQL 612. 2m. 400 kr.
OZ1LKI, tlf. 06 15 01 47 efter kl. 15.00.

QSL - KORT
Mangler du QSL-kort, så kontakt os. Vi har
standard kort, men laver også kort efter din
egen idé. HUSK, vi trykker også kuverter,
laver faktura-sæt, blokke m.m. til billige pri
ser. Ring og hør nærmere.

HS

TRYK
R inggade 187
6400 S ønderborg
T lf.: 04 42 07 03

Sælges: Drake MN2000 antennetuner, kr. 1850,-. Lubeke
Trafo 6.3V-4A, kr. 25.2 stk. stereo højttalere Phillips, kr. 100,-.
2 stk. strømforsyning 15V-170mA, pr. stk. kr. 15,- incl Trafo.
Elektrolux blæsermotor, kr. 35,-. Stor køleribbe 20 kr.
OZ7VG, Verner, tlf. 03 53 01 48.
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Vedrørende kataloget:

Supertilbud CP/M

Prisændringer:
Incl. moms Samtlige mæ ngdepriser er excl. moms
v/1 stk.
v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk. v/100 stk.
Gruppe 1:
SN 74LS08N
SN 74LS13N
SN 74LS30N
SN 74LS47AN
SN 74LS63N
SN 74LS93N
SN 74LS125AN
SN 74S134N
SN 74LS157N
SN 74LS163AN
SN 74LS373N
SN 74LS378N
SN 75189AN
4050B
4060B
4514B
4572UB
TL 431 CLp
L 200
LM 324N
LM 348N
MB 81256-12
NE 556
TL 494CN

5.64
6.89
5.64
11.29
15.95
4.85
8.54
15.98
9.67
10.61
17.14
8.11
17.29
7.81
10.16
23.27
8.94
11.68
24.61
8.45
13.45
76.07
16.87
55.72

4.63
5.65
4.63
9.25
13.08
3.98
7.00
13.10
7.93
8.70
14.05
6.65
14.18
6.40
8.33
19.08
7.33
9.58
20.18
6.93
11.03
62.35
13.83
45.68

3.47
4.24
3.47
6.94
9.81
2.98
5.25
9.83
5.94
6.53
10.54
4.99
10.63
4.80
6.24
14.31
5.49
7.18
15.13
5.19
8.27
46.76
10.37
34.26

2.91
3.56
2.91
5.83
8.24
2.50
4.41
8.25
4.99
5.48
8.85
4.19
8.93
4.03
5.24
12.02
4.61
6.03
12.71
4.36
6.95
39.28
8.71
28.78

2.78
3.39
2.78
5.55
7.85
2.39
4.20
7.86
4.76
5.22
8.43
3.99
8.51
3.84
5.00
11.45
4.40
5.75
12.11
4.16
6.62
37.41
8.30
27.41

5.37
7.58
2.31
4.06
7.60
4.60
5.05
8.15
3.86
8.22
3.71
4.83
11.06
4.25
5.55
11.70
4.02
6.39
36.16
8.02
26.49

Gruppe 2:
BC 141
BU 208
S 1210NH
TIP 32C
TIP 42C
2N 2219A
2SC 536
2SC 1945
BYW 56
BZX79C3V6

9.06
32.15
23.64
7.26
8.88
6.13
3.48
72.47
4.39
2.20

7.43
26.35
19.38
5.95
7.28
5.03
2.85
59.40
3.60
1.80

5.57
19.76
14.53
4.46
5.46
3.77
2.14
44.55
2.70
1.35

4.68
16.60
12.21
3.75
4.58
3.17
1.80
37.42
2.27
1.13

4.46
15.81
11.63
3.57
4.37
3.02
1.71
35.64
2.16
1.08

4.31
15.28
11.24
3.45
4.22
2.91
1.65
34.45
2.09
1.04

Gruppe 3:
32018
FCTF15S
46100.0
4710023

4.67
44.35
6.71
4.12

3.83
36.35
5.50
3.38

2.87
27.26
4.13
2.53

2.41
22.90
3.47
2.13

2.30
21.81
3.30
2.03

2.22
21.08
3.19
1.96

185.72

152.23

Gruppe 14:
VRT1

2.68
3.28

2.68

Sælges grundet ændring af produktion:
Bundkort m. 2xZ 80B, 2795/7 flpctrl, 6845 video,
parr. port.
Netdel m. indbygget lader til ACCU. 18Vac. ind-5/12
VDC ud.
Trafo 18 vac/1.5 A.
Tastatur: Honeywell m. talblok prima kvalitet. 83 ta
ster. CP/M 2.2 operativsystem.
Diagram og justeringsvejledning. BIOS listing.
Parallel printerkabel, floppykabel, diverse fittings.
Mangler kun drev, skærm og kasse.
Der kan være defekte iblandt.
I alt incl. moms kun kr.

2495,-

De første 20 kunder får medleveret en Turbo Pascal
2 .0 .

CP/M og Pascal kan leveres på vilkårlig 3,5” -800 K.
ell. 5,25” 800/400/200 K.
Komplette køreklare anlæg brugt t. demo 2x800 K.
3.5”, 12” skærm.
I alt incl. moms kun kr.

5950,-

Udgåede typer:
Gruppe 1:
TBA 750C, typen er foræ ldet, kan ikke skaffes mere, uPD 780C, brug Z 8400AB1
uPD 5101LC. 2532, typen overgået til skaffevarer.
Gruppe 2:
AC 126, typen foræ ldet. AF 279, brug AF 279S. BC 183C, brug BC 547B.
E 300, typen foræ ldet. MPS A55, brug MPS A56. TAG662-400, brug S 1210NH.
2N 2222, brug 2N 2222AA. 2N 5550, typen skaffevare, 2N 5944, typen skaffe
vare 2N 5946, typen skaffevare. 2SC 496. 2SC 1173. 2SD 1376. 1N 3493R.
Nyheder på programmet:
Gruppe 1:
Pream plifier for taperecorders
MB 3106
23.67
19.40
14.55
TM S27C 512 512k EPROM CMOS 250 nS
112.18
182.48
149.58
XR-T5992CP Pulse dialer
32.79
26.88
20.16
Z80 CPU 4 MHz
Z 8400AB1
36.08
29.58
22.18
Gruppe 2:
Z0410M F
2SA 748

12.22
94.23
16.93
18.63

Triac 600V 4A Vgt 2V lgt/lh 25mA
12.78
10.48
7.86
6.60
Si.PNP Switch/LF Power 70V 2A 15W
8.98
7.54
14.61
11.98

8pin SiL
11.25
28pin DiL
89.75
86.75
18pin DiL
15.59
16.13
40pin DiL
17.75
17.15
11.64

case 28bb
6.08
case 28
7.19
6.95

6.29

Gruppe 4:
SERL GRØN Digitast im pulstryk grå knap 12 mm bred med grøn lysdiode.
45.35
37.18
27.88
23.42
22.31
21.56
SERL GUL
Digitast im pulstryk grå knap 12 mm bred med gul lysdiode.
45.35
37.18
27.88
23.42
22.31
21.56
SERL RØD
Digitast im pulstryk grå knap 12 mm bred med rød lysdiode
39.74
32.58
24.43
20.52
19.55
18.89
Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører, servicevæ rksteder og industrivirksom 
heder inden for elektronikbranchen.
r —n
Åbningstider:
JpJL
Alle dage åbnes kl. 8.00
U I ---------------------M andag til og med fredag lukkes kl. 16.30
Lørdag lukket
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R-5000
Pris
kr. 9500,2 0

ars
gratis
s e r v ic e

Helt ny modtagerkonstruktion 30 kHz-30 MHz, 2 LPF + 8 BPF i indgangen, efterfulgt af
cascadekoblet for-forstærker. For at give et højt interceptpunkt går signalet fra den
balancerede blander via en jordet gate push-pull forstærker.
1 MHz 58.1125 MHz, dobbelt MCF filter 20 kHz/-6 db. 1 MF arbejder med forsinket
AGC ~ fuld forstærkning op til input ca. 100 /*V. Herefter træder AGC’en ind. D.v.s. den
begrænser inputet på 2 blander, således at signaler S9 + 60 db er uforvrænget.
I 2 MF 8.83 MHz er det muligt at indsætte filtre på 1,8 k samt 0,5 k. Filtrene indskydes
serielt. Se tegning.

DATA: Dobbelt 10 Hz step VFO, direkte frekvensindtastning, 100 memory - memory
scroll - memory scan - programmerbar scan - indbygget ur med timer - memory
back-up batteri - notch filter virker som peak filter i CW - omskrifning til 4 MF
filtre - IF skift - noice blanker 1 og 2 - 2 AGC stillinger - RF ATT 10 db step - ant.
omskifter på front - indbygning af converter 108-174 MHz (ikke OZ). Ekstra:
VS1 talesyntese - styring fra computer -1 2 V DC ledn. - YK88A-1 (6 kHz AM) YK88SN (1,8 kHz) - YK88C (500 Hz).
DATA: IM dynamic range 102 db - støjgulv (138 dbm) - intercep punkt (+15 dbm).
Målt ved 50 kHz afstand 500 Hz båndbredde - største følsomhed 0,25
(S +
N/N = 10 db).

Handelsfinans kontantlån og FINAX konto.

WERNER RADIO
8Z8BW
5450 OTTERUP, tlf. (09) 82 33 33

Vi ses til
SØNDERJYDSK FORÅRSMARKED
Lørdag den 9. april, kl. 10-16 på
LYNGTOFTE KRO, Genner

9029

9001. 6

EDR F R E D E R I C I A AFD
C/0
LEO H E I N O
NØRREBROLADE 9 0
7000
FREDERI Cl A

ICOM

- det professionelle
kvalitetsmærke

IC-781
Verdens mest avancerede HF-tranceiver gennem tiderne er nu en realitet!
• IC-781 er spækket med finesser og nye detaljer, blandt andet • CRT display, der viser Mode, Hukommelsesfrekvenser med detailoplysninger, Filterbåndbredde,
VFO A/B frekvenser, 2 Menu-billeder, SPECTRASCOPE = spectrum analyser med visning af 50,100
eller 200kHz af båndet med 50dB dynamik! Ur, dags-og ugetimere, samt 15 operationelle billeder.
Skærmen kan endvidere anvendes som sub-display for Packet, Amtor o.s.v.
• DUAL-WATCH,d.v.s. modtagning afto frekvenser i båndet SAMTIDIG! Balance-knap bestemmer styr
keforholdet mellem de to signaler. En fantastisk facilitet, der muliggør effektiv overvågning af begge
frekvenser.
• TWIN PBT, et nyudviklet dobbelt passbandtuningssystem. 2 Vælgere styrer via en computer LO for
2. og 3. MF. Endvidere separat bas-og diskantreguiering.
• ICOM patenteret DDS (Direct Digital Synthesizer) betyder skiftetider langt bedre end professionel
standard. Ideel i forbindelse med datakommunikation.
• Indbygget automatisk antennetuner og netdel, indbygget tastatur, indbygget elbug og full break-in,
variabel CW Pitch.
• Nyudviklet Noisebiankersystem med Delay-control for variabel blankingtid.
• Indbygget Cl-V serielt LAN bussystem (CSMA/CD standard) for direkte fjernstyring af IC-781 via PC.
• HF data helt i top: RX dynamik bedre end 105dB, intercept + 23dBm, TX output 150W kontinuert.
SSB, CW, FM, AM, RTTY.
IC-781 ventes på lager i marts. Pris ca. kr. 55000,- incl. moms.

NORAD
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