


■ 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, SPECTRA SCOPE = 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 af to 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 diskantregulering,

• 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 Noiseblankersystem 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.
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Redaktionelt

Amatørradio er og har altid været en hobby med utroligt mange facetter. Ud
over det tekniske aspekt, der gennem alle årene har været hovedhjørneste
nen i amatørradio, og gerne fortsat skal være det, er der DX-arbejde, Conte- 
ster, stævner, diplomer - ja man kan blive ved, og nye emner kommer stadig 
til.

Det nyeste er packet radio.
Udviklingen her går fantastisk hurtigt. Her er amatørerne virkelig på for

kant med udviklingen. I løbet at kort tid er opbygget et omfattende net af 
packet-stationer på VHF, og planerne om et overordnet net på 70 cm er godt 
igang med at blive realiserede.

Packet radio er - efter min opfattelse - en noget anderledes kommunikati
onsform, end de former amatøren hidtil har benyttet. Packet er ikke primært 
beregnet til QSO’er i traditionel forstand, hvor to eller flere amatører »taler 
sammen«, men til gengæld er packet helt fantastisk velegnet til udveksling af 
informationer af alle slags. Bulletiner, teknisk information, oplysninger af 
næsten enhver art kan hentes hjem via packet. Amatørerne er for alvor på 
vej ind i informationssamfundet med stormskridt, det er bare med at holde 
ørerne stive, hvis man vil følge med.

Følge med kan man bl.a. i dette blads packet spalte, og skulle det ikke 
være tilstrækkeligt, må man have fat i lokalafdelingen og få den til at arran
gere et foredrag, f.eks. med spalteredaktøren som foredragsholder. Hvad 
OZ3RC ikke ved om packet er vist ikke værd at vide. Selv undertegnede er 
begyndt at spare sammen til et packet projekt efter at have hørt Bro.

Al udvikling skal styres, og som ved alle andre grene af amatørvirksomhe
den, bør det være foreningen EDR, der leder denne styring.

Synes du måske, at det ikke altid har været tilfældet, eller at kursen ikke 
altid har været rigtig?

EDR’s HB og foreningens højeste myndighed RM bliver ikke bedre, end 
medlemmerne og dermed du gør dem.

Brug din indflydelse. Benyt den stemmeseddel, der er indsat i midten af 
dette nr.

En anden hovedhjørnesten i hobbyen amatørradio er en stærk og god fore
ning, der arbejder for medlemmerne.

Det får man kun, hvis foreningen består af aktive medlemmer, der gør 
brug af deres indflydelse. HR
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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, OZ1BGP og 
OZ1JKP
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV 
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ1HMY, OZ8CY og OZ1HJV 
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OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB 
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OZ8CY, OZ3RC, OZ4YC, OZ5NM og OZ5SB 
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, 
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1 l L— " f e / P IQ
AFDELING AF

I NTERNATIONAL AMATEUR RADIO U NI ON
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stifte t 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 385,00 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.

Yde, nyde - og byde
For ca. Vz år siden foreslog den franske radioamatør
sammenslutning, at man skulle indføre en særlig li
censklasse der skulle gøre det muligt, at arbejde på 
HF-båndene uden en morseprøve. - Forslaget blev af
vist både af IARU og af ITU. Det er med andre ord 
endnu en gang blevet fastslået internationalt, at radio
amatørservice på alle allokerede HF-amatørbånd er 
uløseligt bundet til aflæggelse af en prøve i morsetele- 
grafi.

Mange der står udenfor amatørkredse spørger ofte, 
hvorfor man fastholder en så gammeldags kommuni
kationsform som et kriterium for radioamatørservice. 
Svaret er enkelt og særdeles letforståeligt. Det skal 
være forbundet med en særlig form for stålsat ekstra 
indsats, hvis man ønsker at blive radioamatør. Det skal 
ikke være muligt, blot fordi man nu allerede har en høj 
eksamen på et eller andet teknologisk område, så kan 
man også, blot ved at udfylde et stykke papir, erhverve 
sig en radioamatørlicens. - 1 en verden fuld af smarte 
genveje og lette løsninger er der her et område, hvor de 
gamle dyder endnu gælder:

Først yde, så nyde og siden, - måske byde.
OZ5RB, Hans
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WT ALTID - hvor,
M ig når som helst - YAESU

COMPUTER AIDED
HF ALL MODE TRANSCEIVER

DANMARKS BILLIGSTE HF-STATION CO
DC
Q.
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O
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FT 747 er en meget kompakt SSB-CW-AM-FM transceiver med en udgangseffekt 
på 100 watt PEP og gennemgående modtager fra 100 kHz til 29.9999 MHz. FT 747 
er monteret med CW filter 500 Hz som standard.

Ring eller skriv efter udførlig data

PRIS KR. 8495,- INCL. MOMS.

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

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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Vi præsenterer den konstruktion der vandt 2. præmien i EDR ’s 
konkurrence om bedste begynderkonstruktion:
6 Kanal VHF FM Modtager
Af OZ9TM Ole Mastrup, Baltorpvej 257, 2750 Ballerup.

Krav
Når man som begynder eller som gammel amatør, vil 
lave en modtager, så skal det jo være alle tiders mod
tager, med fin følsomhed, skal kunne arbejde upåvir
ket selv om der er mange kraftige stationer der sen
der i nærheden. Den skal også kunne arbejde i stærk 
kulde og når solen bager på den. Den skal selvfølge
lig ikke stå og gengive lokal taxaradio, vognmænd og 
slet ikke spille FM radio, TV og ligende.

Noget der også kan genere en, er svage signaler 
på en frekvens, signaler der er der hele tiden, selv 
om man tager antennen af. Sådanne signaler, der 
kan skyldes utilsigtede blandinger, utilstrækkelig filt
rering samt andet.

Med denne konstruktion, er der forsøgt at lave en 
god modtager, uden at den bliver for besværlig og 
dyr. Med denne konstruktion er der prøvet på, at få 
alle data til at balancere så godt som muligt. Hvis der 
sættes et HF-trin foran, er det nok muligt at opnå en 
lille forbedring af følsomheden, men jeg kan love, at 
der er en hel del af de andre data, der går helt i sko
ven.

For at bygge denne modtager skal man have lidt 
håndværktøj, en god spids loddekolbe og en bore
maskine med tilhørende små bor. Der kræves ikke 
den store udvidede elektronikeksamen. Selv om 
man er nybegynder, så går det også. Forstår du ikke 
meget af diagrammerne, så gå blot i gang med at 
montere delene, lav lodningerne pæne, og lad være 
med at sætte andre dele i printet end det, der står det 
skal være. Du skal ikke ændre på nogen af kompo
nenterne, uden at du er HELT sikker på det er ok, el
lers kan du risikere at stå med noget der ikke virker 
lige med det samme. Altså, vi putter de rigtige dele i 
de rigtige huller. En god idé er at samle de dele der 
skal bruges til et print i en æske, check med kompo
nentlisten at alle delene er deri. Gå så i gang med at 
montere. Når der så ikke er flere dele i æsken, så er 
du klar med det print.

Oscillator print
Denne enhed bruges til at give det lokaloscillatorsig
nal, som modtagerprintet behøver for at blande an
tennesignalet ned til 10,7 MHz. Lokaloscillatorsigna
let bestemmer også hvor vi lytter på amatørbåndet.

Oscillatorprintet starter med et diodeskift hvor der 
er plads til 6 krystaller. I skiftet udnyttes den egen
skab at en diode der får lidt strøm igennem sig, næ
sten vil kortslutte og derved koble et krystal ind. 
Selve krystaloscillatoren er lavet som en uafstemt 
oscillator, hvor krystallet svinger imellem basis og 
emitter. Denne form for oscillator er let at arbejde 
med. Så snart et krystal kobles ind, vil den starte med 
at arbejde. På kollektoren af samme transistor tages 
den 3. harmoniske ud, nemlig ca. 45 MHz. Denne 
nye frekvens renses i 2 kredse, og signalet ledes ind 
i næste transistor. Denne tripler signalet til ca. 135 
MHz, og efter at have været renset endnu engang 
går signalet ud af printet og er klar til brug.

Når man skal beregne et krystal, skal man kende 
den frekvens man vil lytte på. Vi kan tage frekvensen 
145.700 MHz og så gøre følgende:

145.700 - 10.700 = 135.000 MHz/9=15.000 MHz. 
Når krystallerne skal bestilles, ønsker leverandøren 
nogle oplysninger, som er følgende:
Hustype: Hc25u.
Grundtone.
Parallelresonans, 30 pF.
Kalibrerings tolerance: 20 ppm.
Temperatur tolerance: 10 ppm +70 -20 grader.

Med ovenstående tolerancer er man godt kø
rende, vil man slække lidt på det, kan temperatur to
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lerancen ændres til 20 ppm, man må så forvente at 
ens frekvens kan flytte sig en del i varme og kulde, 
nemlig op til omkring 3000 Hz. Man kan selvfølgelig 
også have et andet temperaturområde.

Højttalerforstærker
Dette print er lavet ved hjælp af en lille IC, nemlig 
LM386, som er en god lille sag. Den er ydedygtig, har 
meget lille reststøj og har lille strømforbrug. Til at af
bryde for denne forstærker, sidder der en transistor, 
en BC328, som styres fra modtagerprintet. Når der 
kommer besked fra modtageren, vil der sendes ca. 
13 Volt ind på ben 7, og derved lukkes hele sagen af.

Forstærkeren er beregnet for en 8 Ohms højttaler, 
hvis du bruger en 4 Ohms er der en risiko for at 
brænde IC’en af, idet den kommer til at levere for me
get effekt. Der er en mulighed for den lidt større ef
fekt, nemlig at lave printet dobbeltsidet. Førend IC’en 
monteres, lægges lidt kølefedt på bagsiden af den. 
Når IC’en så er monteret, vil den blive mere effektivt 
kølet.

Modtager print
Modtageren starter med et HF-trin. Dette er her lavet 
med en god dobbeltgate FET transistor, nemlig 
BF981. Herefter sidder der båndfiltre for at give en 
selektivitet, der er passende for vort amatørbånd

144-146 MHz. Signalet bliver derefter ledet til en mix
er, her også med en BF981. Denne transistor blander 
signalet ned til 10,7 MHz ved hjælp af et lokaloscil
latorsignal på ca. 135 MHz, der kommer fra et andet 
print, nemlig oscillatorprintet.

Vi er nu kommet ned på 10,7 MHz, og her ledes sig
nalet gennem 2 små krystalfiltre. De giver os her en 
naboselektivitet på 30-40 dB. Signalet ledes videre 
gennem en modstandskoblet forstærker, for at give 
en tilpas mængde forstærkning. Vi går videre med 
signalet til en IC, nemlig multikunstneren MC3359P. 
Denne blander signalet ned til 455 kHz, den har ind
bygget blander og krystaloscillator. På 455 kHz går 
signalet til 2 stk. keramiske filtre; hvert filter kan give 
ca. 40 dB i naboselektivitet; men den totale selektivi
tet er ikke 30 dB+40+40, men i alt ca. 85 dB. Dette 
skyldes, at en del af et kraftigt signal vil søge uden 
om filtrene, på grund af utilstrækkelig afskærmning, 
samt overhøring i komponenterne.

Efter de keramiske filtre går signalet ind igen i 
MC3359P hvor det bliver slutforstærket og lavet om 
til lavfrekvens. MC3359P indeholder også en støjfor
stærker til squelch kredsløbet, samt et par transisto
rer til at afbryde for højttalerforstærkeren, når der 
ikke er nogle stationer at lytte på. Udenfor printet skal 
der sidde 2 potentiometre til at regulere for volumen 
samt for squelch følsomheden.
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Målesender
Dette print giver mulighed for at trimme modtageren 
op til fuld følsomhed.

Princippet er en dobbeltgate transistor der arbej
der som blander. Det ene signal kommer fra en 10,7 
MHz oscillator, og det andet kommer fra ens oscilla
tor print. Tilsammen giver de 2 signaler ens modta
gefrekvens.

10,7 MHz oscillatoren er en selvsvingende sag,

hvor der også er mulighed for at tilslutte en tonege
nerator, således at signalet er moduleret; tonegene
ratoren skal i så fald give ca. 0,5 Volt.

Efter blandingen sendes signalet gennem 2 filtre, 
for til sidst at ende i en 47 Ohms modstand. Der er et 
potentiometer i drain på blanderen; med dette kan 
udgangsspændingen reguleres fra 1 mV og ned til 
0,2 uV.
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Opbygning af print
Når du skal lave print til modtageren, så skal modta
ger, oscillator samt målesender laves på dobbeltsi
det print, 1 mm. Når selve fremstillingen af printene 
er klar, vil du have nogle print, med kobber på den 
ene side og baner på den anden side. Med en bore
maskiner og et 0,8 mm bor, bores nu alle de huller, 
der ikke har noget at gøre med stel, så vendes printet 
om, og der bores med et 3 mm bor så meget væk af 
kobberet, at der er ca. 1,5 mm frit fra centrum. Så 
vendes printet om igen, og resten af hullerne bores. 
Det sidste print, der skal laves, højttalerforstærke
ren, behøver ikke at være dobbeltsidet, men blot 
alm. enkeltsidet, se dog under Højttalerforstærker.

Spoler
Et spolesæt består af spoleform, klokkekerne, 
skærmdåse og trimmestift. Spoleformen har 2 ræk
ker ben, en med 3 ben og en med 2 ben. Man starter 
med den række der har 3 ben, læg tråden om det 
yderste ben, og læg tråden omkring spoleformen, 
højre om. Når det ønskede antal vindinger er på, vik
les tråden om det andet yderste ben. Sørg for at af
isoler tråden, i begge ender, inden du starter, ellers 
bliver det svært at lodde. Selve lodningen skal gå 
hurtigt, da spoleformen ellers smelter. Sæt nu klok
kekernen ned over spoleformen og lim klokken fast 
med lidt kontaktlim, ellers vil afstemningen ændre 
sig. Sæt skærmbægeret ned over spoleformen og 
skru trimmestiften ind, til den flugter overkanten. Så 
er spolen klar til at montere i printet.

Montering af print
Begynd med at montere alle de laveste dele, derefter 
de der er lidt højere, o.s.v. til slut de største. Når alt er 
monteret loddes alle de dele på oversiden, som har 
kontakt til stel, den ene ende af modstande og kon
densatorer, men kun der hvor kobberet ikke er boret 
væk. Skulle du lave en lodning for meget eller lave en 
kortslutning, så fjern fejlen med lidt kobberlitze, lad 
være med at bruge en tinpumpe, da den let kan øde
lægge printet. Krystallet X1 i modtagerprintet, skal 
have selve huset loddet fast til oversiden af printet. 
Dette fjerner en lille rest af kortbølgeindstråling, hvis 
printet ligger løst på bordet under afprøvning.

Indbygning
Når alle printene er monteret, kan man enten mon
tere dem i deres indbygningskasse, eller man kan 
lave en prøveopstilling på arbejdsbordet. Til at lede 
HF-signaler, altså oscillatorsignaler og antennesig
nal, benyttes tyndt koaxkabel af typen RG178. Dette 
kabel er som regel lavet af Teflon, så pas på de stum
per der bliver til o vers efter afisolering. De udvikler 
en meget giftig gas, hvis de kommer i ens tændte 
pibe!

100p AA118

T *  T OH-
I VOLTMETER

i  " i r
DIODEPROBE

Diodeprobe
Der skal under optrimning bruges en diodeprobe. 
Proben er en nem lille sag, som bruges til at om
danne HF spænding til jævnspænding. Spændin
gen kan så aflæses på et alm. universalinstrument. 
Når man skal bruge proben, tilsluttes denne til in
strumentet, jævnspænding ca. 1 Volt fuld skala. På
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proben er der i den ene ende en lille føler, denne hol
des hen på det punkt der skal måles på, og på instru
mentet kan der så aflæses den spænding der er til 
stede.

Opjustering af modtager
Modtageren er samlet, der er spænding på og der er 
koblet et krystal ind. Støj i højttaler.

Oscillator print

tilsluttet ben 10 på MC3359P, aflæses 4,2 Volt. Når 
der kommer en station ind, justeres den trimmer der 
hørertil krystallet, således at spændingen igen er 4,2 
Volt. Dette gentages for de krystaller man har.

Spændinger i modtageren
Spændingerne er målt med et rørvoltmeter. Bruger 
man universalinstrument vil de ligge lidt lavere. 
Modtagerprint.

Med et voltmeter måles der på emitteren af Q2, me Q1 Drain 7,1 Volt
dens der drejes på kernerne i L1-2 iagttages instru Source 0,75 Volt
mentet, der justeres til max. spænding. Hvis oscilla
toren ikke svinger vil der ligge ca. 1,4 Volt og når der

Gate 2 1,50 Volt

er resonans i begge kredse ca. 2,8 Volt. Sæt diode Q2 Drain 7,80 Volt
probe til midtpunkt af C31-30, juster L3-4 til max. ud
slag på instrument, ca. 0,5 Volt.

Source 0,65 Volt

Alle trimmerne C2-5-8-10-14-17 stilles i deres midt Q3 Kollektor 2,90 Volt
stilling. Så er vi klar med dette print indtil videre. Base 0,70 Volt

Modtagerprint IC 1 Ben 1 8,50 Volt
Med et voltmeter måles der på ben 10 af MC3359P. Ben 2 8,00 Volt
Drej på kernen i L7 indtil der er 4,2 Volt på instrumen Ben 3 8,20 Volt
tet. Ben 4 8,50 Volt

Tilslut målesenderen, se tegning, drej R9 på måle- Ben 5 1,10 Volt
senderprintet, helt mod uret. Drej nu langsomt i ker Ben 6 1,10 Volt
nen på 11, indtil der kommer et signal i højttaleren, på Ben 7 1,10 Volt
voltmeteret skal der være ca 4,2 Volt, støjen forsvin Ben 8 8,50 Volt
der. Drej så R9 med uret indtil der er lidt støj. Juster Ben 9 4,80 Volt
nu kernerne L2-3 på målesenderprintet, helt til min. Ben 10 4,20 Volt
støj. Hver gang der ikke er støj så drej R9 til der igen Ben 11 4,20 Volt
er støj. Juster nu L2-3-4-5 på modtagerprintet til mini Ben 12 2,60 Volt
mum støj. Til sidst justeres L1-6, den sidste er meget Ben 13 2,70 Volt
bred i sin afstemning. Justeringen gentages nogle Ben 14 0-0,70 Volt*
gange, undtagen L7. Ben 15 0 - åben 8 Volt*

Nu kan vi gå over til at lægge krystallerne på plads. Ben 16 13,0 Volt
Sæt en antenne på modtageren, det kan være en rig Ben 17 00,0 Volt
tig antenne eller 0,5 meter ledning, med et voltmeter Ben 18 2,30 Volt
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Q4 Base
Emitter
Kollektor

9,1 Volt 
8,5 Volt 

13,2 Volt

D2 Katode (ringen)

Base
Emitter

Højttaler forstærker
IC1 Ben 1

0-0,7 Volt*

Beroende på hvor Squelch potentiometer står.

Oscillator print
Q1 Kollektor 

Base 
Emitter

Q2 Kollektor

7,1 Volt 
2,9 Volt 
2,3 Volt

11,1 Volt

Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben

Q1

Ben 8
Emitter
Base
Kollektor

3,5 Volt
2.8 Volt

1.8 Volt 
0,0 Volt 
0,0 Volt 
0,0 Volt

7.0 Volt. Blokeret 1,5 Volt
13.2 Volt 

7 Volt. Blokeret 13 Volt
1.8 Volt

13.2 Volt
12,5 Volt

7.0 Volt. Blokeret 13 Volt

i\ Generalagent for
YAESU MUSEN

BETAFON
IS TED G A D E 79 • 1650 K Ø BENHAVN V. • T E L E F O N  01 31 02 73 

73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea. Telefax 01 24 19 50
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mc

4 , 0

Komponentliste for modtagerprint.
C1 ................................  33 pF Keramisk
C2-5-8-10..............  15 pF Keramisk
C3-4-6-11-14-15............................22 nF Keramisk*
C7-9..... 0,68 pF Keramisk
C12......         18 pF Keramisk
C16................................................. 69 pF Keramisk
C17-21 .............     ....47 pF Keramisk
C18-27-13........................   ......100 pF Keramisk
C28.........................     220 pF Keramisk
C19-20-22-23-30................................0,1 uF Tantal

Alle med 2,5 mm. mellem benene.
* dog med 5,0 mm. mellem benene.

R1-13-18............ ........... .........................56 kOhm.
R2..        ........270 kOhm
R3  .....    .............270 Ohm
R4-9  ..............   .........220 Ohm
R5-11-19    ...4,7 kOhm
R6  ......   .470 Ohm
R7         ........3,9 kOhm
R 8       2,2 kOhm
R10....       .470 kOhm
R12-14     ............220 kOhm
R15.         22 kOhm
R16     3,3 kOhm
R17.......       ...10kOhm

Alle modstande er Philips CR25/SFR 25

Filtre
CF1-2......................................................CFU 445 E
XF1-2..................    10M15B

Krystaller
X1 ............ 10.245 MHz, grundtone, HC25u/HC18u
30pF parallelresonans

Dioder
D1-2      ................... ......... .1N4148
D3  .......................      9,1 Volt zener

Transistorer
Q1-2     .....BF981. Philips
Q3-4      BC547. Philips
IC1 ..... ..............................MC3359P. Motorola

Spoler
L1 -2-3-4-5.........Spolesæt, spoleform, skærmdåse,

klokkekerne og trimmestift.
Neosid 7x7 mm jern F100,
3,5 vdg, 0,4 mm isoleret tråd 
tætviklet i bunden af formen.
Se tegningen

16.

17 .

.10,7 MHz MF dåse, 7x7 mm med 
indbygget kondensator.

.455 kHz MF dåse, 7x7 mm med 
indbygget kondensator.
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Andet
Printplade......... ................Dobbeltsidet, 1 mm tykt
Lodderør........ .. ........................ 7x1,4x2 mm 9 stk.

Komponentliste for oscillatorprint
C1-4-7-11-13-16. .............................15 pF keramisk
C2-5-8-10-14-17. ............................. 22 pF keramisk
C3-6-9-12-15-18-19-26-28.............22 nF keramisk*
C23-29 .............. ..........................0,68 pF keramisk
C20-24..... . .............................39 pF keramisk
C25.................... .............................68 pF keramisk
C21 .................... ...........................220 pF keramisk
C22-30 .............. ....... ........ .......... 100 pF keramisk
C31................ . ............................18 pF keramisk
C32................... ................................... 1 uF Tantal
Alle er med 2,5 mm mellem benene.
* dog med 5.0 mm mellem benene.
R1-2-3-4-5-6...... ......................................4,7 kOhm
R7-8................... ...................................... 12 kOhm
R10-13-14......... ..................................... 470 Ohm
R12....................
R11.................... .................................. ....22 kOhm
R 9..................... ..................................... 1,2 kOhm

Alle modstande er Philips CR25/SFR25

Dioder.
D1-2-3-4-5-6...... ...........................................BA482
D7..................... ...............................7,1 Volt zener

Transistorer
Q1-2................... ...................... ............ .......BSX19

Spoler
L1-2....... ............ .......... Spoleforme som modtager

8,5 vdg. 0,4 mm tråd
L3-4.................... .................... 3,5 vdg. 0,4 mm tråd

Andet
Print.................. ....................... 1 mm dobbeltsidet
Lodderør............ ........................7x1,4x2 mm 9 stk.

Krysiasier
X1-2-3-4-5-6 .................. Se andet sted i artikel

Højttalerforstærker
C 1..................... ........................10 uF Tantal 35 V.
C2...................... ..........................470 pF Keramisk
C3-4...... . .... ..................0,1 uF Tantal 35 V.
C5...................... ...22 nF Keramisk 5,0 mm m. ben
C6-7................... ...... ......................... 100 uF 25 V.
R1 .................... . ...... ............................... 820 Ohm
R2...................... ....................................220 kOhm
R 3....... .............. ........................ ............. 56 kOhm
R4........................................................... 100 kOhm
Alle, modstander Philips CR25/SFR25

IC1................................................................LM386
Q1................................ ................................ BC328

Andet
Printplade.................... ...............Enkeltsidet 1 mm

Se tekst for dobbeltsidet.
Lodderør...................... .....................7x1,4x2,5 stk.

Målesender
C 1............................... ................1 uF 35 V. Tantal
0 2 ............................... .................4,7 pF Keramisk
0 3 ............................... ..................10 pF Keramisk
04-7........................ 22 nF Keramisk. 5 mm m. ben
05-6......................... . ................100 pF Keramisk
08-9............................. ......... ........15 pF Keramisk
010.......................... . ...............0,68 pF Keramisk

R1-2-3......................... ............................ 68 kOhm
R 4............................... ............................ 33 kOhm
R 5............................... ............................ 12 kOhm
R6............................................................ 220 Ohm
R7-11 .......................... .............................. 47 Ohm
R8................................................... .........470 Ohm
R 9 ............................... ...................4,7 kOhm Trim
R10.............................. ..... .....................220 kOhm
Alle modstande Philips CR25/SFR25

D1 ............................... ...................BB809 Varicap
D 2............................... ....................9,1 Volt zener

Q1............................................................... BC547
Q2............................... ................................ BF981

L1................................ ............10,7 MHz MF dåse.
med indb. kond. 
7x7 mm

L2-3......................... .

Andet

.............. Spole som i modt.
3,5 Vdg

Printplade................... .............Dobbeltsidet 1 mm
Lodderør................... . ..............7x1,4x2 mm 7 stk.

Kabinet
Kabinet...................... . ..... ..........................La1004
Omskifter.................... ..............................Lorin 2-6
Potentiometer..... ....... ....... 22 kOhm 4 mm Pot 4P
Potentiometer............. .......... .........22 kOhm 4 mm

POT4AFB LOG.
Knapper...................... ............. .....3 stk. efter eget

ønske, alle 4 mm
Dinbøsning................ ..............5 Polet 180 grader
Din s tik ................ ....... ..............5 Polet 180 grader
BNC fatning/PL258 ....... ................. for Chassis
Kondensator..... .......... .......................220 uF 16 V.
Koaxkabel.... ........... . ..... ............. RG178 1 meter
Monteringsledning .... ........................ . 4 meter
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Data for VHF modtager
De data man kan forvente af denne modtager er føl
gende:

1/ Følsomhed .0,2uV/12 dB Sinad V2 E.M.K.
2/ Nabokanalselektivitet  ............. 85 dB
3/ Intermodulation.....................................70 dB
4/ Spejldæmpning...........................   70 dB
5/ Internt spejl  ....................................85 dB
6/ Blokering.............................................. 95 dB
7/ Båndbredde   3 MHz
8/ Spurius dæmpning  ...................80 dB
9/ Støj og brum, dæmpet..........................50 dB

10/ Forvrængning, 0,5 Watt ud .......................2%
11/ Squelch åbner 0,1 uV
12/ Squelch åbner stram...........................0,3 uV
13/ Strømforsyning.................................. 10-15 V
14/ Strømforbrug, squelch lukket 22 mA
15/ Strømforbrug, max LF  180 mA
16/ LF efterbetoning............................6 dB/oktav
111 Temperaturområde, alle data <- 2 dB. -25 + 70

Forklaring på data
1/ Følsomhed, et udtryk for hvor svage signaler 

der kan modtages, og at de ved det niveau kan læ
ses. 12 dB Sinad er akkurat læseligt.

2/ Nabokanalselektivitet, modtagerens evne til at 
være upåvirket af kraftigt stationer på næste kanal, 
+ /+  25 kHz væk.
3/ Intermodulation, utilsigtet blanding i ens mod

tager. 2 signaler, ellerflere, liggende f.eks. + 25 kHz 
og 50 kHz fra ens lytterfrekvens blander sig og giver 
et nyt, på ens lytterfrekvens. En modtager med gode 
intermodulationsdata er nødvendig, såfremt man 
bor i et område med mange kraftige stationer i nær
heden.
4/ Spejl, er her en frekvens der ligger 10,7 MHz 

lavere end ens oscillatorfrekvens. Da vi ikke ønsker 
at lytte her, må denne frekvens være dæmpet så me
get som muligt.
5/ Internt spejl, er her en frekvens der ligger 910 

kHz lavere end den frekvens man lytter på. Denne 
skal også være dæmpet meget, da vi ikke ønsker at 
lytte den samme station 2 steder.
6/ Blokering, modtagerens evne til at være upå

virket af meget kraftige stationer der ligger mere end 
100 kHz væk fra ens lyttefrekvens.
7/ Båndbredde, modtagerens evne til at holde 

samme følsomhed over et vist område.
8/ Spurius dæmpning. Da en modtager indehol

der mange frekvenser fra krystaller, frekvensdob- 
lere o.s.v. er der en mulighed for at modtageren vil 
kunne lytte forskellige steder, hvor den ikke skal. 
Derfor skal denne dæmpning være så stor som mu- 
lig.
9/ Støj og brum, det totale systems evne til ikke at 

støje og brumme når man lytter till en anden station. 
Stationen skal være ren og klar.

10/ Forvrægning, hele modtagerens forvræng
ning, kan opstå i dårlig tilpasning af filtre, krystaller 
der ikke ligger på plads, og andre ting. Forvrængnin
gen bør ligge nede under 5%.
11/ Squelch, en squelch bør kunne åbne ved me
get svage signaler, således at man f.eks. kan dreje 
sin antenne og få dem læsbare.
12/ Squelch stram, der skal også være mulighed 
for at stramme så meget, at kun fuldt læsbare signa
ler åbner for radioen.
13/ Strømforsyning, det område hvor modtageren 
fungerer uden at nogen data ændrer sig. Vil man 
godkende en ændring på - 6 dB, kan modtageren gå 
ned til 6 Volt, f.eks. under start af bil, hvor spændin
gen kan gå ned til 8 Volt.
14/ Strømforbrug, der her er ca. 22 mA, denne lave 
strøm, gør det muligt at køre med et par 6 Volts batte
rier i serie.
15/ Strømforbrug max. den totale strøm modtage
ren bruger, såfremt volumekontrollen er skruet til 
max.
16/ LF efterbetoning, modtagerens evne til at give 
mindre LF ud, når tone frekvensen bliver højere. Fal
det starter ved 300 Hz og ved 3000 Hz er LF’en faldet 
20 dB.
17/ Temperaturområde, da vi også ønsker en 
modtager der kan arbejde selvom den har siddet i en 
bil i kulde eller i stærk varme, er det nødvendigt at 
den er lavet til at være delvis upåvirket af disse tem
peraturændringer.

Når du til sidst sidder med en færdigbygget modta
ger og fryder dig over resultatet, ja hvad så? Jo, man 
kan da sætte en squelch lampe på, sådan en der ly
ser hver gang der kommer en station ind. Denne la
ves sådan:

Man kan også sætte et diskriminatormeter på. Det er 
sådan et meter hvor nålen står i miderstilling, og så 
viser om en station ligger for højt eller for lavt i fre- 
kvkens. For at lave sådan et skal du gøre følgende:

Når det er monteret, stiller man ind på en tom fre
kvens. Drej på potentiometeret indtil nålen står præ
cis i midten, så er det klar til brug. Skulle udslaget 
være for stort når der kommer en station ind, så mon
teres der et potentiometer ind i den ene ledning til 
meteret. Med denne modstand kan så følsomheden 
justeres.
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Ønsker man at modtageren skal benyttes sammen 
med en sender, kan modtageren blokeres i sender 
stilling således:

)  -M 2V I SENDESTILLING

Til slut
God fornøjelse med konstruktionen, hvor lidt af kon- 
struktionen er genbrug fra tidligere konstruktioner,
29,6 MHz FM samt en 2 meter modtager der blev la
vet ti I Randers området for nogle år siden. Skulieder 
være spørgsmål i forbindelse med modtageren, så 
ring til mig 02 65 35 81 efter kl. 18.00.

Lodret 2-meter dipol i bagruden?
Af OZ7DR H. Bram Hansen, Bakkedraget 55, 3480 Fredensborg

Ved et bestyrelsesmøde i EDR Helsinge afdeling 
kom det som sædvanligt til en almen snak. Efter at 
de aktuelle problemer var diskuteret, og OZ1DQG 
Leif kom ind på relativiteter og deres teori, fik jeg an
ledning til at komme med en bemærkning om de re
ciprokke teorier, og måtte så komme med et eksem
pel som dette:

»En lodret leder i det tomme rum, er det samme 
som et vandret tomt rum i en leder«.

Eller med andre ord, man kan lige så godt bruge et 
vandret hul i karosseriet, som en lodret dipol påtaget 
af bilen. Nu er der nok ingen som prøver denne ud
vej, med mindre de har en pansret mandskabsvogn. 
Men jeg blev da taget på ordet og gik i gang med den 
første udgave af en spalte-antenne.

;X‘X'X'X'X'X'X'X'X'XX'X'X'X'
;xxxx'xxx.xx.x.x.xx;x. 
::x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
:x x xx xxxx xxxxxx .  
: x x x x x x x x x x x x x x. 
:;x;x:x.x.x.x.xxx.x;x.x.x.x. 
s?<^<<<<-X?<Xxx.xx.x;<.x.

... ... . , . .
- V  V  V  V  V  V  V  V  V  \

.. . *wIw T\7lC71
x'x'x'x'x XXX x x x x x : 
xx.x.x.xx'x'x.x.x.xxx: 
xx xxxxx xxxxx x :  
xxxx'x'x'xxxxxxx: 
xx xxxxx xxxxx x ;  
xx x xxxx xxxxxx :  
xxxxxxxxxxxxx; !

v v v v v ,v y v v v v v v v •
SPALTE-flHTEHHE FOR 2 HETER (SLOT-ANTENHA) LODRET POLARISATION f  '\gm 1

Den blev udført som en spalte i et stykke kyllinge
net, som på 2 meter godt kan betragtes som en le
dende flade. På figur 1 er der vist en tegning af anten
nen. Da der ikke var megen litteratur at finde om 
emnet - der står ikke et ord i ARRL’s håndbøger - gik 
jeg i gang med eksperimenterne. Jeg forsøgte først 
med at føde spaltens midtpunkt med et 50 ohms 
RG58/U kabel, men fik et standbølgeforhold på 1:5 
eller der omkring. I håb om, at impedansen var høj
ere end 50 ohm, tilsluttede jeg så en halvbølge ba- 
lun, også af RG58/U, og bingo! så kom standbølge
forholdet ned under 1:2 og med lidt finpudsning af 
længden på balun’en (et sted mellem 66 og 69 cm er 
passende) kom det ned under 1:1,3 i hele båndet.

Antennen blev forsøgsmæssigt monteret i en træ
ramme og anbragt i et vindue på 9. etage i et højhus 
i København, og det var da muligt at åbne Ramløse 
repeateren derfra med 2 watt.

Det kan måske være en løsning for de, som end 
ikke må anbringe en GP på altangelænderet. Ingen 
kan protestere mod et kyllingenet i vinduet eller bag 
et skab eller et skilderi!

Antennen virker fuldt så godt som en GP med 
magnetfod, og som det ses af figur 2, er der ikke 
meget at se udefra, når antennen er monteret i bag

ruden med 8 kortnåle i rudens gummiliste. Det har 
den fordel, at ingen langfingrede føler sig fristet til at 
hente hverken antenne eller transceiver. I øvrigt er 
det rart, ikke at skulle tage antennen af, når man kø
rer i vasketunnel med bilen. Indefra kan den ses, 
men generer da ikke udsynet, som man kan se på fi
gur 3.

Der er naturligvis andre måder at konstruere 
spalte-antennen på, man kan bruge et smukkere net 
end kyllingenet, men det er da billigt, ca. 12 kroner, 
og så kan man da forsøge sig frem. Det må være op 
til eksperimenterende amatører at finde andre ud
formninger og anvendelser for en spalte-antenne.
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Teknisk brevkasse
Jeg mangler 80 m på HF- på grund af antenneprob
lemer! Jeg har luret på at lægge en tråd op i tagren
den - den er af plastic. Jeg bor på 3. sal, lige neden 
under. Det kan blive til noget med 8 m til den ene side 
og et ukendt antal m til den anden side; men det kni
ber med en egnet konstruktion så det ender nok med 
en tuner. Kan du komme med en henvisning til et 
nummer af OZ med noget egnet, eventuelt ryste 
nogle guldkorn/principper ud af ærmet? Jeg er ikke 
nogen ørn, når det gælder antenner og deres prin
cipper, så jeg skal jo  »liste afsted« - sådan et par PA- 
transere hænger jo  ikke på træerne!

En 80 m dipol skulle jo normaltvære ca. 2 gange 19,5 
m, så hvis du kan få anbragt ca. 2 gange 8 m, har du 
en dipol, der er ca. 40% af en »full-size« dipol, og det 
er ganske udmærket. Tænk blot på, hvor kort en mo
bilantenne til 80 m nødvendigvis må være. Selvfølge
lig får din forkortede dipol ikke resonans på 80 m, 
men det er selvfølgelig heller ikke nødvendigt. Fød 
den gennem en trappestigefeeder eller et kort stykke 
coax og foretag afstemningen og tilpasningen nede 
ved stationen med en antennetuner, som du selv er 
inde på.

Kig i OZ, november 1980 side 591. Her er en anten
netuner, der kan afstemme næsten alt til 50 ohm! Her 
er også anført, hvor stumperne kan skaffes - det er ef
terhånden ret vigtigt for netop den slags komponen
ter - de bliver vanskeligere og vanskeligere at få fat i, 
selv om der garanteret ligger mange rullespoler og 
store senderkondensatorer med keramiske støtte-

»MORGENKLUBBEN« i 25 år
En tidlig morgenstund i maj 1963 mødtes tilfældigt nogle amatører 
på 80 m. Næste morgen igen de samme til en hyggelig snak inden 
arbejdstid, og dagen derpå blev man enige om at mødes dagligt til 
en morgensnak. Og »MORGENKLUBBEN« var startet. Flere kom 
til efterhånden, og sommeren året efter arrangeredes det første 
»Meeting«, hvor man mødte frem og tog hinanden i øjesyn. Ole 
Kuhnel mødte frem og lavede udsendelse til statsradiofonien om 
disse mennesker, der havde for skik at sludre pr. radio hver morgen. 
Der var fremmødte fra hele Danmark, fra Norge og fra Sverige.

Traditionen med dette årlige »Meeting« er fortsat gennem de 25 
år med mødested forskellige steder i landet.

»Morgenklubben’s« kendetegn gennem tiden har været den ret 
stive QSO-form. Alle har været velkommen til at være med, men 
ikke alle har ved indkald haft tålmodighed til at blive henvist til en 
plads i »Sandkassen« (ventepositionen). Dette begreb er tit blevet 
misforstået, men i al sin enkelthed betyder det, at nyankomne kan 
komme ind og tale, når man har været den indtil da værende række 
igennem. Sådan har formen altid været, og det vil den vedblive 
med.

Mange af de første deltagere gennem de 25 år er »Silent key«, 
men nye er kommet til, så »Morgenklubben« er »still going strong« 
hver morgen. Og som præsident gennem de 25 år har OZ7EM fun
geret.

OZ8BG/OZ7EM

plader og godt med luft mellem kondensatorpla
derne, samt keramiske omskiftere rundt omkring, 
gemt til side til bedre tider, for »det kunne jo være, 
man fik brug for det...« En anden mulighed er at for
søge sig med den automatiske antennetuner fra OZ 
marts 1987, men den kræver nok den store livredder- 
prøve i transmissionslinjeteori, hvis det skal lykke
des helt.

Med en antennetuner vil din tagrendedipol kunne 
anvendes på alle bånd, nårdu først har fundet de rig
tige indstillinger på tuneren. Dine PA-transere skal 
du ikke være så nervøs for: Start med at tune op med 
lav effekt, f.eks. 10% af fuld effekt, og når du har til
pasning, kan du roligt skrue op. Det kan du i øvrigt i 
langt de fleste tilfælde godt gøre med det samme, 
hvis du har en færdigkøbt station. Det har vist sig, at 
ved OZ5RM’s og mine tests er det ikke endnu lykke
des os at brænde en station af ved forkert belastning 
- uden at vi dog kan give dig en garanti for, at det ikke 
vil kunne lykkedes dig at gøre det! Alligevel bør du 
tune med så lav effekt som muligt, da du har dine 
medamatører at tage hensyn til. Det er rigelig QRM i 
forvejen!ESMSMSSH
Catalina-rettelser
Desværre har vi ikke mere OZ1ETU blandt os, for så ville rettelser 
til hans udmærkede konstruktion være kommet fra ham. Da det er 
mit indtryk, at mange er begyndt at bygge Catalinaen, vil det være 
rart, om rettelserne kommer så hurtigt som muligt. Da teknisk re
daktør ikke har fået noget fra andre, har jeg på eget initiativ påtaget 
mig at bringe videre, hvad vi i Aalborgområdet har fundet ud af. Selv 
har jeg kun bygget SSB-generatoren, men har været hjælper med 
andre print.

Side 623: Forsyningsmodstanden på 470 ohm til Zenerdioden, 
kan ændrestil etsted mellem 1000 og 1500 ohm, da forbruget til to
negeneratoren ligger under 1 mA. Basemodstanden til antitripfor- 
stærkeren kan ændres til 390 kohm, så der også spares lidt strøm 
her. Disse ændringer er ikke absolut nødvendige. Det kan køre 
uden.

Side 681: Komponentplaceringen til højre forneden: Den neder
ste BC 547 skal vendes, så den flade side vender mod venstre. 
Emitter og kollektor kommer så til at vende rigtigt. Man må altså 
bøje basebenet modsat det normale.

Side 658: SSB-generatoren: Kondensatoren mellem BF 245 og 
100 ohm skal vendes, så minusbenet kommer imod modstanden. 
Dette gælder både diagram og print. Kondensatoren på 0,22 uF 
lige over AT-terminalen på diagrammet skal også polvendes, så + 
vender mod AT. Dette gælder også placeringen på printet, men her 
er den fejlanbragt, nemlig byttet med 0,47 uF, som sidder til højre for 
AT-loddefligen. Trods denne ændring virkede det ikke godt, før jeg 
fik anbragt en arbejdsmodstand på 10 kohm mellem AT og stel. Der 
er plads til den på printet lige indenfor skruehullet i nærheden af AT.

Det viste sig, at Vox-gain ikke kunne skrues langt nok ned, eller 
med andre ord, at den følgende 741 gav alt for stor forstærkning. 
Samtidigt var mike-gain alt for svag. OZ1ETU har ikke oplyst, hvil
ken mikrofon han har anvendt. Jeg måtte lave en forforstærker. 
Dette fik mig til at spekulere på, om ikke der var byttet om på to mod
stande ved de to operationsforstærkere. Det drejer sig om tilbage

OZ MAJ 1988 263



koblingsmodstandene mellem ben 2 og 6. I den øverste er der 68 
kohm, og i den nederste er der 1 Mohm. Hvis disse byttes om, vil mi- 
keforstækningen stige fra ca. 30 til ca. 450, mens voxforstærknin
gen falder fra 300 til 20. Efter en prøve vil jeg ikke anbefale ændring 
til 1 Mohm i den øverste, da 741 ikke just er den ideelle forstærker 
til dette formål. En LM 101, -201 eller -301 er mere støjsvag, og der 
kan sikkert findes nyere mere støjsvage løsninger. Jeg ændrede 
modstanden til 27 kohm, så jeg fik mindre forstærkning, da denne 
kombination med min forforstærker gav mindre støj.

Herefter har jeg lavet en ændring, som ikke er bitter nødvendig: 
Det drejer sig om spolen mellem den balancerede modulator (de 4 
dioder) og den følgende forstærker med BC 547 øverst til højre i dia
grammet. Det er ret usædvanligt, at spolens afstemte del vender 
imod dioderne, som belaster kredsen ret kraftigt. Normalt vender 
linken med de få vindinger mod dioderne. Dette kan også laves her, 
idet man blot vender spolen 180 grader, fjerner de 82 pF og laver en 
kapacitiv spændingsdeler til basen, så denne får en rimelig impe
dans. Overføringskondensatoren til basen på 1 nF ændres til 100 
pF, og basen forbindes til stel med 390 pF. Denne sidste kondensa
tor anbringes lettest under printet. Endelig har jeg ændret emitter- 
modstanden fra 547 til PWR fra 220 til 470 ohm, da transistoren el
lers kommer til at køre alt for hårdt. (Se skitsen).

LAUTRONIC i nye omgivelser...
I begyndelsen af marts aflagde OZ et besøg i fa. LAUTRON IC’s nye 
show-room og ekspeditionslager i Birkerød for at ønske til lykke. De 
tidligere lokaliteter i Rødovre var blevet for små og knap så egnede, 
da udenlandsleverancerne nu ofte kræver brug af moderne aflæs
ningsgrej såsom lift og løftevogn.

Men hvem er det nu LAUTRONIC er?? Som ved så mange fir
maer er det ikke det egentlige firmanavn man hæfter sig ved, men 
snarere produktnavnene som vækker genklang. Hvem kan ikke i 
hukommelsen genkende navnet »Fix-print« - et af de første produk
ter Lautronic sendte på markedet. Denne lille fikse holder til printet, 
der skal arbejdes med, kan igen fås hos forhandlerne af Lautronic’s 
produkter. Men endnu kraftigere står den kendte S E N 0 100 serie til 
fremstilling af trykte kredsløb og forplader i erindringen. Dette mil
jøvenlige og omfattende program er hovedsagelig beregnet til pro
fessionel fremstilling af prototyper og mindre serier, men også sko
ler, hobby-folk og amatører vil have stor glæde af at arbejde med 
produkterne, når der skal fremstilles print.

OZ1ETU må have haft en kasse med usædvanlige modstand
sværdier, som han skulle have brugt. F.eks. 430,780 og 20000 ohm. 
Jeg kan ikke se, at brugen af nærmeste alm. værdi ændrer noget, 
så jeg har brugt 390,470,820 of 22000 ohm. I den balancerede mo
dulator kan man evt. lave potmetret om til 100 ohm for at lette indstil
lingen af bærebølgeundertrykkelsen. De to tilsluttede modstande 
kan så ændres til 470 eller 560 ohm. Dette forudsætter naturligvis, 
at dioderne og spolen giver så god symmetri, at nulstillingen kom
mer inden for de 100 ohm.

Side 688: Det lyder utroligt, men der findes to udgaver af OZ dec. 
1987! Jeg fik en lang, lang diskussion på 2 m med et par amatører, 
som ikke kunne finde den printfejl, jeg påstod, der var på det lille T- 
R-skifteprint nederst til højre på side 688. Find prikken, der antyder 
venstre fastspændingshul. Den lodrette hvide linie til højre derfor 
skal gå helt op til plusbanen. Denne fejl findes kun i nogle udgaver 
af OZ.

Find Mute-terminalen, som sidder forneden 15 mm fra højre kant. 
Den bane, som går lodret op og derefter drejer til højre, skal afbry
des 6 mm oppe. En skarp kniv gør underværker. 4 mm til venstre fra 
samme banes top finder man en vandret bane med 3 huller. Denne 
skal forbindes til Mute med en lus. Fra den nu afbrudte banes top 
finder man til højre en lille vinkelbane med 2 huller og en spids 
næse. Her mangler et hul til basen på den ene BC 547. Det skal bo
res tæt ved næsen.

De 2 transistorer BC 301 og 303 er ret sjældne. Mange andre kan 
anvendes, blot de kan tåle en strøm på op til 500 mA. Jeg foreslår 
BC328og BC 338, men også større transistorer som B D 135 og 136 
kan bruges.

Bortset fra ændringerne omkring den balancerede modulator 
passer komponentskitserne på de omtalte print. Jeg var så heldig 
atfåen QSOmed OZ1ETU inden hans indlæggelse. HansCatalina 
lød godt. Desværre havde jeg på dette tidlige tidspunkt ikke opda
get de skønhedspletter, som næsten altid findes i større artikler, 
men jeg fik da lejlighed til at rose ham for det fine arbejde hans Ca- 
talinaer, og det glæder jeg mig over, at jeg nåede. Jeg ønsker held 
med det for de mange, som går i kast med denne udmærkede sta
tion. OZ2BB, Chris

Travlhed i ekspeditionen ...

Af nytilkomne, men måske knap så kendte serier kan nævnes 
MEGA-udstyret. Denne gruppe omfatter proces-tanke til fremkald- 
ning, ætsning, fortinning m.m. Men også til belysning findes et stort 
udvalg af UV-enheder. Der kan fås små enhedertil det enkle formål, 
men også til de krævende opgaver findes den rette enhed. Plade
saks og hjørnerunder indgår også i serien.

Ved rundgangen i firmaet bemærkede vi også, at de kendte VO- 
GELS stilbare ophæng til TV-apparaterne og højttalere fortsat lever 
i bedste velgående - så ønsker man sit fjernsyn hængt op på væg
gen i soveværelset - så findes der et VOGEL-ophæng, der kan klare 
situationen. Herudover omfatter Lautrovic’s varesortiment indbyg
ningskasser (TEL-box) samt diverse værktøjer m.m.

Alt i alt må man sige, at fra at have været en mindre leverandør af 
hobbymaterialer, er firmaet Lautronic i dag vokset til at være en stor 
virksomhed med et virkeligt professionelt sortiment - der dog abso
lut også kan bruges af den mindre professionelle hobbist. Godt 
værktøj og udstyr er det halve arbejde. Vil man kigge nærmere på 
tingene, kan dette lade sig gøre på den kommende Elektronik ud
stilling i Bella Centret fra den 31/5 til den 4/6 på stand B06-014.

trebh...

Medlemskab af EDR - 12 nr. OZ om året 
samt indflydelse og medlemsfordele 

kun 385 kr. pr. år.
Henvendelse EDR, tlf. 09 13 77 OO
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Strejftog gennem 40 år på 2 m-båndet
af OZ8T, Børge Otzen og OZ8SL, Svend-Erik Lindberg

Den 19. april 1948 sendte Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet en skrivelse til EDR, vedrø
rende ændring i bestemmelserne for amatørradio
stationer, hvori det bl.a. hed:

»Man skal herved meddele, at udover de hidtil 
åbne frekvensbånd vil frekvensområdet 

144,0-146,0 MHz 
fra den 1. maj 1948 blive frigivet for samtlige amatør
sendestationer (med sendetilladelse A og B) til såvel 
telegrafi som telefoni.

Det vil på dette bånd være tilladt at benytte fre
kvensmodulation med et maksimalt frekvenssving 
på + /- 30 kHz. Ligeledes kan det ved benyttelsen af 
dette frekvensområde tillades at anvende transpor
table sendere underforudsætning af, at den sende
rens udgangstrin tilførte anodeeffekt ikke overstiger 
5 watt.«

De første år
Inden vi begynder på at berette om de første 40 år på 
144 -146 MHz i vort land, er det værd at minde om, at 
Heinrich Hertz’ resonator og Marconis praktiske an
vendelser af den arbejdede omkring 150 MHz. Og 
hvis vi tror, at de beam’er, vi bruger, er af nyere dato, 
erindres vi om den kendsgerning, at Hertz anvendte 
en rudimentær form afYagi i 1888, og Marconi brugte 
en parabolsk reflektor for at øge rækkevidden af sit 
udstyr inden århundredskiftet.

For at få et billede af starten på 40 års spændende 
arbejde på2 m, må vi et lille stykke tilbage i årene før 
åbningen af båndet den 1. maj 1948. Efter forbudet 
mod at benytte vore radiosendestationer den 1. okto
ber 1939 lagde EDR hurtigt sine retningslinier fast 
for indholdet af »OZ« i tiden indtil amatøraktiviteten 
atter kunne genoptages. Der bringes et forbløffende 
antal stærkt varierede teoretiske og praktiske artikler 
på et fint niveau med det resultat, at OZ-amatørerne 
er i stand til at give 10 og 5 m båndene en flyvende 
start den 15. januar 1946. På antenneområdet må 
især OZ7G’s og OZ7N’s mange artikler fremhæves.

Allerede i december 1940 behandles »Frekvens
modulation« indgående af civilingeniør Gunnar Pe
dersen, P&T’s senere generaldirektør, og da forsøgs
udsendelserne påbegyndes den 1. september 1941 
på 41,2 MHz, er amatørerne i god tid varskoet og har 
mulighed for at gøre sig fortrolige med modtagelse af 
FM.

At det gjaldt om at komme hurtigt op af starthul
lerne den 15. januar 1946 vidner den kendsgerning, 
at man genoptog den kendte teknik: Superregenera
tiv modtager - helst med et HF-trin af hensyn til føl
somhed og undgåelse af udstråling, og senderne 
blev forsynet med styretrin. Fabriksfremstillet ama

tørgrej var et ukendt begreb, men en del tysk værne
magtsmateriel var let tilgængeligt, og en ombygget 
version af FuG 16 (superheterodynmodtageren i tysk 
militær RX/TX) til stor nytte for mange.

Starten
Da vi så skulle i gang på 2 m i 1948 byggede vi i stor 
udstrækning på den fra 5 m kendte teknik, indtil det 
blev muligt at få fat i mere specialiserede komponen
ter og rør.

Struer Afdelingen (OZ3EDR) var i de første fielddays 
på 2 meter QRV fra et tårn på Ryde Bavnehøj, ca. 15 
km sydøst for Struer. Den halsbrækkende tur til tår
nets top foregik via diverse stiger. Herses stationens 
3 element beam fil 5 meter og dens 4 element beam 
til 2 meter. Foto OZ3LM

»Struer Afdelingen har efterhånden skaffet sig ry 
for at være en af Landets mest energiske og initiativ
rige« hedder det i en overskrift i »OZ« i 1948. OZ3LM, 
Ove Bildsøe var dengang formand, OZ2IZ, Kai H. 
Behrendtz sekretær, og OZ2RI, Helge Randsbæk, 
som gik bort i maj 1949 i en alder af ca. 28 år, beteg
nes som Primus Motor i arbejdet på 2 m. Andre calls 
fra Struer-kanten dengang var OZ2WJ og OZ7TS.
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OZ3EDR’s fieldday-team på Ryde Bavnehøj. Fra 
venstre Jens Kibsgaard (senere OZ7JK), OZ2RI 
(bagest), unavngiven person, OZ7TS, OZ2WJ og 
OZ2IZ. Foto  OZ3LM

Et stort UKB-stævne fandt sted i B&O’s biograf 
den 23. april 1948 og det havde samlet 280 delta
gere! Her holdt bl.a. 2RI foredrag om UKB-antenner.

2RI helligede sig mobil-grejet: 4-rørs »superreg« 
med HF-trin og 1-rørs anodemoduleret selvsvinger 
og 4 element wide-spaced beam og var sammen 
med 2IZ »den bevægelig del« af de tidlige »DX«- 
forsøg, bl.a. den 29. maj 1948.

3LM stod for det »faste« grej: 8-rørs super og i sen
deren styretrin + anode- og skærmgittermoduleret 
PA med 815 og ligeledes 4 element wide-spaced 
beam.

Struer afdelingen var QRV med call OZ3EDR og 
havde som oftest Ryde Bavnehøj som QTH. Den 
øverste platform på tårnet måler ca. 1 å 1,2 m på hver 
led og kunne kun nås ved hjælp af diverse stiger.

Den første Field Day fandt sted den 22. - 23. maj 
1948 med deltagere 2RI, 2WJ og 3EDR m.fl. på 
Struer-kanten, 3EP, 5EO, 7EP, 7EU og 7G i Køben
havn og omegn, 4AJ og 4KA på Bornholm og 2KM i 
Aarhus.

Trods ihærdige anstrengelser er det ikke lykkedes 
at tidsfæste den første QSO på 2 m, men sandsyn
ligst er det mellem 2IZ, 2RI og 3LM i Struer, at den 
skal søges, og den må have fundet sted engang i de 
første måneder af 1948, idet 2IZ og 3LM - og forment
lig også 2RI - havde søgt og fået speciel tilladelse til 
at arbejde på 2 m båndet inden dets officielle åbning 
den 1. maj 1948.

Samtaler med flere old timers indikerer dog, at der 
tilsyneladende var en livlig illegal amatørtrafik i fre
kvensområdet i nogen tid før 2 meter båndet blev offi
cielt frigivet i Danmark.

I »OZ« fortsætter artiklerne om tekniske fremskridt 
og landvindinger. Allerede i 1948 hører vi om smal
båndsfrekvensmodulation, NFM og dette system 
analyserer OZ8O. OZ7T skriver om enkeltside
båndstransmission, SSB, og OZ7G beskriver Quad 
beams for 2 m på grundlag af sine QSO’er med 
W8RLT.

OZ7G’s forsøgsopstilling med QUAD-beam på 144 
MHz. Beskrevet i VHF-rubrikken i »OZ« fra november 
1948.

OZ4V konstruerer en frekvensmåler/monitor og 
OZ8T bruger denne ved kalibreringen af et 2 m gitter- 
dykmeter. Modtagere og sendere for 2 m beskrives 
naturligvis, og efterhånden er det klart, at uden en 
fast VHF-rubrik i »OZ« »går’en ikke«, og i august 48 
starter så denne under OZ7G’s og OZ9ROS’ kyndige 
hænder.

OZ5AB’s seriefremstillede Betafon-converter. Fra 
annonce i »OZ«.

Jo, 1948 var så sandelig et begivenhedsrigt år! 
For at lette en start på 2 m beskrev OZ8T en simpel 

converter med HF-trin; oscillatoren arbejdede på 130
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MHz, så en 20 m modtager kunne bruges som bag
sats, - og OZ5AB starter i 1954 en seriemæssig frem
stilling af den af ham konstruerede converter med 
ECC84 i kaskodeopstilling.

Modulation
Den altdominerende modulationsart var fra starten 
AM, og selv om flere artikler i »OZ«, bl.a. af OZ9ROS 
i 1951, beskrev og fremhævede FM, fortsatte AM 
med at være dominerende indtil midten af 60’erne. 
Herefter begyndte FM eller PM (fasemodulation) at 
blive mere og mere almindelig dels fordi mange ved 
at bruge disse modulationsarter undgik de gene
rende problemer med LF-forstyrrelser i naboens 
radio-, TV- eller HiFi-anlæg dels p.g.a., at gamle ud
rangerede taxa-anlæg med beskedne ændringer 
begyndte at finde anvendelse som 2 m stationer. FM 
og PM’s andre fortrin overfor AM spillede naturligvis 
også en rolle ved den enkelte amatørs valg af modu
lationsart.

Hvad angår SSB skulle der imidlertid gå 8-9 år ef
ter, at OZ7T skrev om SSB i »OZ«, inden OZ7BR i 
1957 byggede en krystalstyret converter til sin HF 
SSB-station og begyndte at sende med SSB på 2 m. 
Trods mange QSO’er, hvor modparten kørte med CW 
eller AM, skulle der gå endnu 2 år, før den første to
vejs SSB-QSO blev opnået den 25. maj 1959 mellem 
OZ7BR og PAØATC.

11964 bragtes OZ7BR’s konstruktionsartikel »ESB 
på 2 meter« og OZ9OR beskrev i samme »OZ« sin ba
lancerede blander for SSB på 2 meter. I den sidste 
halvdel af 60’erne steg interessen for denne modula
tionsart p.g.a. dens indlysende fordele ved DX- 
arbejdet og i testerne på VHF. Inden længe var AM 
fuldstændigt ude af billedet, og uden at overdrive 
kan man roligt påstå, at SSB sammen med CW i dag 
er totalt dominerende i DX-trafikken og i contester. Til 
telefoni-lokaltrafik og trafik via repeatere anvendes 
derimod næsten udelukkende FM og PM.

Fra rør til transistorer
Da de første skridt blev taget på 5 m i begyndelsen af 
30’erne, havde vi almindelige rør til batteridrift til vo
res rådighed. De havde bakelitsokler, og rørholderne 
var ligeledes af bakelit, og vort kendskab til dielektri
ske tab var ikke stort. Vi havde endnu ikke, f.eks. i 
»QST«, læst os til, at sokler kunne fjernes og rørene 
hænges op i tilledningerne. I begyndelsen af 1934 
kunne vi så læse i »OZ« om fremkomsten i USA af 
helglasrør - »agern-rørene« - med en diameter på et 
par cm, og tilledningerne ført ud af siderne. Billedet 
viser bl.a. en pentode (type 956), der kan arbejde op 
til 750 MHz. Der var dengang ikke fri import af radio
rør, så vi måtte bruge de almindelige radiorør. Først 
omkring 1938 blev importen givet fri, og så kom bl.a. 
»door-knob«-røret WE316 hertil i enkelte eksempla
rer. Et par Siemens-rør, der også kom i 1938, viste sig

at ligne de tyske militære rør, der kunne arbejde på
VHF.

Dobbeltrør i helglas udførelse til senderbrug fand
tes i slutningen af 30’erne i USA. De kunne arbejde 
op til 1700 MHz, og i 1940 omtales RCA-rørene 828 
(HF) og 829 (VHF), hvoraf vi dog først så 829 sidst i 
40’erne.

Det blev imidlertid de tyske militære rør - herunder 
senderpentoderne RL12P35 og LS50, der var let til
gængelige efter maj 1945 - og de ombyggede FuG 
16-modtagere, der kom til at præge aktiviteten.

De »gamle« rør med bakelitsokler afløstes af hel
glasrørene, og navnlig på senderrørenes område 
stræbtes mod mindre dimensioner for bl.a. at 
komme op i frekvens. 11953 fremkom en række (bl.a. 
Philips og Mullard) rør, hvoraf især dobbelttetroden 
QQE06/40 stadig er populær blandt radioamatø
rerne. De europæiske rør havde intern neutrodynsta- 
bilisering, og de er således taknemmelige at arbejde 
med. De amerikanske derimod krævede udvendig 
stabilisering, bl.a. 832A og 815.

Nogle stadier i rørenes udvikling. Fra venstre dob- 
beltpentoden 832A, agernrøret956, dobbelttetroden 
QQE06/40, Telefunkens pentode RV12P2000 og 
glas/metal højeffekt-tetroden 4x150A. Foran 
QQE06/40: nuvistoren 6CW4.

Hovedvægten i den tids rør blev lagt på høj virk
ningsgrad ved FM og CW, og først senere har den ud
strakte kommercielle anvendelse af SSB, hvor frem
for alt linearitet i klasse AB1 PA-trin er af betydning, 
givet stødet til udvikling af mere lineære rør såsom 
dobbelttetroden Y L1070 (5894) og tetroden QEL150 
(4x150A).

De stedse mindre glaskolber vanskeliggjorde var- 
mebortledningen, ikke blot den fra anode- og 
skærmgittertab og glødetrådseffekt, men også de di
elektriske tab omkring anodegennemføringerne, der 
jo vokser med frekvensen. En ekstra luftstrøm rettet 
mod de særligt udsatte steder var et tidligt anvendt 
middel til bortledning af varmen. Næste skridt var 
kombinationen af glas og metal i kolben, hvor metal
let udgjorde rørets anode, og udenom denne anbrag
tes radiært kølefinner. Kombinationen blev anbragt i
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en »skorsten« og en kraftig luftstrøm blev så sendt 
igennem denne.
Da man nu beherskede teknikken, blev glasset er
stattet af keramik, der jo kan klare højere temperatu
rer uden at deformere!

Hvorfor så alle disse anstrengelser på rørområ
det? Jo, endnu er rør i PA-trin transistorerne over
legne på VHF, når det drejer sig om større effekter, og 
priserne forekommer rimelige; men transistorerne 
vinder også her terræn, så det bliver spændende at 
iagttage udviklingen.

Selvom den første transistor så dagens lys d. 23. 
december 1947, altså for godt 40 år siden, varede det 
længe, inden rørene i modtagerne og laveffekttri- 
nene i senderne faldt for transistorerne. Omkring 
1960 skete der endnu en sidste udvikling indenfor 
modtagerrørene, nemlig da nu vistoren kom til. 
Denne var et meget lille rør i metalkappe og med ke
ramisk bund. Dets gode støjegenskaber på VHF 
gjorde, at det hurtigt fandt anvendelse i modtager
nes indgangstrin. Røret var så lille, at det måtte forsy
nes med køleribber af simpel konstruktion.

Da mange radioamatører med deres baggrund i 
rørteknik imidlertid havde lettere ved at arbejde med 
rør end med transistorer, har man stadig kunnet se 2 
m konstruktionsartikler med rør, dog også i kombina
tion med transistorer, hvor disse sidste blev brugt 
f.eks. i transverteres modtagerkredsløb og rørene i 
senderdelen.

Halvlederteknikken stiftede vi bekendtskab med 
gennem OZ7BO’s beskrivelse af »krystaldioder« af 
germanium i forskellige kredsløb. Det var i 1951, og 
der bragtes data for 19 forskellige typer!
Udviklingen på diodeområdet er jo også gået stærkt, 
og anvendelserne er blevet uhyre omfattende bl.a. 
efter tilkomsten af siliciumdioder og zenerdioder.

På trods af at transistoren, som nævnt foran, er 
lige så gammel som vort 2 meter bånd, varede det 
adskillige år førend fabrikanterne blev i stand til at til
byde typer, der kunne anvendes på VHF. Først i star
ten af 60’erne begyndte amatørerne at anvende tran
sistorer i indgangstrinene på deres 2 meter 
modtagere. De første anvendelige typer var germa
niumtransistorer, som f.eks. OC171, AF102, AF106, 
AF139, AF239, 2N1742 m.fl., og de bedste af dem 
kunne præstere et rimeligt støjtal på 144 MHz; men 
de var dog hvad storsignalegenskaber angik rørene 
langt underlegne.

Da field effect transistoren i VHF-udgave kom på 
markedet omkring midten af 60’erne begyndte halv
lederne for alvor at blive konkurrenter til rørene i 
VHF-modtagerne. Det var især junction FET’erne 
TIS34, TIS88 og 2N3823 fra Texas Instruments samt 
MOS-FET-typerne 3N140, 3N159, 40673 m.fl. fra 
RCA, der i starten fik stor udbredelse blandt VHF- 
amatørerne p.g.a. deres lave støjtal og gode storsig
nalegenskaber i sammenligning med almindelige

transistorer. Den seneste udvikling indenfor transis
torteknikken har givet os galium-arsenid field effect 
transistoren (GaAs-FET), der gør modtagersyste
merne så støjsvage, at det er svært at forestille sig, at 
det på 2 meter kan betale sig at gøre sig yderligere 
anstrengelser hvad dette angår.

På sendersiden tog det lidt længere tid førend 
halvlederne vandt indpas, i hvert tilfælde i PA- 
trinene. Effekttransistorer til VHF havde lille effekt
forstærkning og var svære at få til at køre stabilt samt 
havde en kedelig tendens til at »brænde af«, hvis 
man ikke passede på. Endvidere var »prisen pr. watt« 
stor i sammenligning med rør.

Den første konstruktion af et 2 meter PA-trin med 
transistorer findes i OZ9MO’s artikel i september 69 
»OZ«, hvori en lineær forstærker med 2N3632 i ud
gangen beskrives. Forstærkeren kunne præstere 
ca. 10 watt output. I april 73 beskriver OZ4HZ bl.a. et 
25 watt PA-trin med transistorerne BLY89A og 
2N5591, og i oktober 76 bringes en artikel af OZ1AM 
omhandlende Motorolas integrerede VHF- og UHF- 
forstærkermoduler i serien MHW. V.h.a. disse kan 
man opnå udgangseffekter på op til 20 watt. Andre 
typer man finder i konstruktioner i »OZ« er BLX66, 
BLY87, 2N6081 og 2N6083.

Selvom der i dag findes effekttransistorer, der kan 
give endnu større udgangseffekter på VHF, har der 
aldrig været konstruktionsartikler i »OZ« med disse, 
og det er vort indtryk at hovedparten af VHF- 
amatørerne stadig anvender rør i udgangen af PA- 
trinene, når større udgangseffekter er påkrævet. De 
gode gamle kendinge QQE06/40 og 4CX250B giver 
stadig effektvaluta for pengene i hhv. mellemstore og 
store PA-trin hos mange amatører.

2 meter trafikkens udvikling
Som allerede omtalt startede mange i de første år ef
ter 2 meter båndets frigivelse med selvsvingende 
sendere og superregenerative modtagere - båndet 
var jo bredt - hele 2 MHz-og aktiviteten var ikke sær
lig stor, så der var ikke speciel grund til at gøre noget 
ud af f re k ve n sstab i I i tete n og modtagerselektiviteten. 
Det varede dog ikke længe førend de første artikler 
om styrede sendere og superheterodyne modtagere 
fremkom i »OZ«. Bl.a. kan nævnes OZ3LM’s beskri
velse af hans egen 2 meter super med pentoden 
6AK5 i indgangen, støjbegrænser og S-meter i de
cember 48 »OZ«, 8T’s 2 meter converter med EF54 i 
indgangen (jan. 49) og 7EU’s styrede sender med 
832 i udgangen (nov. 48).

Men øjensynligt gik udviklingen alligevel for trægt, 
for i en »OZ«-leder jan. 50 giver OZ3LM sine med
amatører en mindre opsang og påpeger at mange 
måske griber tingene forkert an. Han mener, at især 
modtagere og antenner hos mange 2 meter amatø
rer er ømme punkter og slår til lyd for at selvsvin
gende sendere og superregger bør erstattes af sty
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rede sendere, allerhelst x-talstyrede og superheto- 
dyne modtagere.

OZ9R ’s berømte - og meget kopierede - 2 meter mod
tager fra 1953, - med ECC84 i indgangen, krystalsty
ret 1. oscillator, frekvensskala bestående af et centi
metermål, stor selektivitet og følsomhed, - og sidst 
men ikke mindst: et meget fint støj-signal forhold.

I løbet af begyndelsen af 50’erne bedrede tingene 
sig dog, og aktiviteten steg støt. De fleste kørte nu 
med x-talstyrede sendere og variable modtagere, of
test bestående af en x-talstyret converter foran en 
god kortbølgesuper. Når man kørte med krystalstyret

sender var det naturligvis praktisk, at hver amatør så 
vidt muligt havde sin egen frekvens på båndet, og 
der bragtes med jævne mellemrum i »OZ« oversigter 
over hvilke frekvenser, de aktive VHF-amatører 
sendte på. QSO etableredes normalt ved, at man 
kaldte CQ på sin egen frekvens, og ved afslutningen 
af opkaldet meddelte, at man lyttede båndet over fra 
den lave ende eller den høje ende efter eventuelle 
svar. En metode, der for nutidens amatører nok vil 
virke lidt besværlig. Ikke desto mindre foregik trafik
afviklingen på denne måde indtil slutningen af tres
serne, hvor dels VFO-styrede SSB-sendere dels 
gamle bilradiotelefoner med faste kanaler begyndte 
at vinde indpas på VHF. Brugen af sidstnævnte, ofte 
»frekvensuøkonomiske« bredbåndsanlæg, gav an
ledning til bekymring i det stadig mere og mere be
nyttede 2 meter bånd. I januar 67 påpeger »OZ«’s 
tekniske redaktør OZ7AQ nødvendigheden af, at ud
rangerede FM-modulerede taxaanlæg, beregnet for 
50 kHz kanalafstand, der er taget i anvendelse til 
amatørbrug på 2 meter, modificeres, så både fre
kvenssvinget begrænses og modtagerselektiviteten 
forbedres.
Fortsættes i næste nr. af OZ.

J A Y B E A M

UOVERTRUFFEN KVALITET

8XY/2M
9.5 dBd 
2,8 m
4.7 kg

Q4/2M
9.5 dBd
1.5 m
2.7 kg

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

NORAD

ANTENNER 2  ID
70 cm

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

EKSTRA GODSTYKKELSE PÅ BOM OG ELEMENTER

PBM18 / 70cm
14,0 dBd 
2,8 m 
3,4 kg

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

Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08-96 01 88

OZ MAJ 1988 269



Contest-kalender og inform ationer
Contest-kalenderen vil altid fortælle dig om de kommende testak
tiviteter, men ikke alle vil blive beskrevet med udførlige data. Af hen
syn til spalte-pladsen vil jeg begrænse mig til at beskrive de tester 
der er størst interesse for.

Ønsker du imidlertid informationer om de øvrige tester nævnt i 
kalenderen, vil jeg være behjælpelig med det. Kontakt mig venligst 
pr. brev eller kald op på 3560 kHz en torsdag aften. Det vil på læn
gere sigt give mig mulighed for at finde ud af hvilke internationale 
tester der opsøges af danske radioamatører.

28.-29. maj 2400 CW UBA - SWL CW TROPHY
Denne SWL contest følger CQ WW og holdes som følge deraf hver 
år i marts (SSB) og maj (CW) måned. Loggen skal indeholde: DATO, 
TID (UTC), den hørte stations kaldesignal og naturligvis QSO- 
partner kaldesignal, den hørte stations kaldesignal må forekomme 
1 gang pr. bånd og QSO-partners 10 gange.

Din egen RST skal fremgå af loggen (gælder for begge statio
ner).

Der må kun lyttes/logges 3 timer lørdag og 3 timer søndag. 
Multiplier er de forskellige prefix og der gives 1 point for stationer 

i eget continent og 2 point for øvrige. Loggen sendes til:
Marc Domen, ONL 6945,
Gebr. Blommesstraat 14,
B-2200 Antwerpen,
Belgium

4.-5. jun i 1988 RSGB National Field Day 1988
Danske radioamatører inviteres til at afgive rapport i RSGB NFD 
der starter lørdag kl. 1500 UTC og slutter søndag kl. 1500 UTC. Der 
er mulighed for diplom, da der udstedes et diplom pr. kontinent til 
den der har opnået flest kontakter med de forskellige field-day- 
stationer.

Loggen skal indeholde: DATO, TID (UTC), KALDESIGNAL, FRE
KVENS og RAPPORT. LOG til: RSGB HF Contest Committee, P.O. 
Box 73, Lichfield Staffs., WS13 6UJ, England.

11.-12. jun i 1988 WWSA World wide South America CW Con
test
Tid UTC:
Mode:

11/6 1500 UTC - 12/6 1500 UTC. 
CW.

Alle licenserede radioamatører og SWL.
At kontakte flest mulige lande, med hovedvægt på 
de sydamerikanske lande.
Single operatør, enkelt eller alle bånd.
Single operatør, QRP, alle bånd.
Multi operatør, single TX, alle bånd.
SWL’s.
CQ SA TEST.
RST og nummer startende med nr. 001.
Eget land giver ikke point, men tæller som multip
lier. QSO med samme kontinent giver 2 point, an
dre kontinenter 4 point.
QSO MED SYDAMERIKANSKE STATIONER GI
VER 8 POINT.
Lande i.h.t. DXCC-LIST og forskellige sydameri
kanske prefix (f.eks. PY1, PY2, PY3).
Det totale antal QSO-POINT gange TOTALE AN
TAL MULTIPLIER.
Brug separat log for hvert bånd og sammentæl
lingsblad med total oversigt indeholdende oplys
ninger om QSO-antal og MULTIPLIER pr. bånd. 
HUSK UNDERSKRIFT, KALDESIGNAL og 
ADRESSE.
LOG SKAL VÆRE AFSENDT SENEST DEN 31. 
AUGUST 1988 til følgende postadresse:
WWSA Contest Committee, P.O. BOX 18003 
20772 Rio de Janeiro, RJ - Brazil, S.A. 

Redaktionens bemærkninger: Denne CONTEST er arrangeret 
af »GACW«, Argentine CW Group og »PPC« Pica-Pau Carioca 
Group i samarbejde med andre kendte sydamerikanske amatørra
diosammenslutninger.

Testen er sponsoreret af »Antenna-Eletronica Popular«, det æld
ste brasilianske amatør-radio magasin.

Resultater NR AU CONTEST 1988
Danmark SSB

Deltagere:
Formål:

Kategorier:

Opkald: 
QSO-Kode: 
QSO point:

Multiplier:

Resultat:

Log info:

Frekvenser: 1 .8 -3 .5 -7 -1 4 -2 1 -2 8  MHz.
Kryds-bånds QSO’er er ikke tilladt.

Call QSOPTS MULTPL TOTAL
1. OZ7YY 519 82 42558
2. OZ8NJ 342 76 25992
3. OZ5JR 268 66 17688
4. OZ8TU 216 59 12744
5. OZ1LDM 162 36 5832
6. OZ3DK 123 44 5412
7. OZ8T 27 10 240
8. OZ4QX 22 10 220

Dato
Fra

Tid (UTC)
Til

CONTEST KALENDER

Mode Contest
OZ
Md.-år

21. maj 1600 22. maj 1600 CW/SSB ARI ITALIAN 4/88
21. maj 0000 22. maj 2400 CW/SSB LABRE WORLD TELECOMM
28. maj 0000 29. maj 2400 CW »CQ« WW WPX CW CONTEST 3/88
28. maj 0000 29. maj 2400 CW UBA — SWL CW TROPHY 5/88
04. jun 1500 05. jun 1500 CW RSGB — FIELD DAY 5/88
05. jun 0745 05. jun 0845 CW EDR MÅNEDLIG AKTIVITET 1/88
05. jun 0900 05. jun 1000 SSB EDR MÅNEDLIG AKTIVITET 1/88
11. jun 1500 12. jun 1500 CW GACW/PPC WW SOUTH AMERICA 5/88
18. jun 0000 19. jun 2400 SSB JARL ALLASIA 6/88
01. jul 0000 01.jul 2400 CW/SSB CARF — CANADA DAY
27. au g 0000 28. aug 2400 CW JARL ALLASIA 6/88

Bemærk ven ligst tiderne er UTC



Danmark CW 
Call 

1. OZ7YY
QSOPTS

356
MULTPL

72
TOTAL
25632

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

2. OZ7GI
3. OZ1FGS
4. OZ4FA

330
330
304

66
63
57

21780
20790
17328

FONE
Call QSO Multi Total

5. OZ8NJ 281 61 17141 1 OZ4NA 92 40 7360
6. OZ4UN 246 52 12792 2 OZ8DK 86 40 6880
7. OZ1CBW 229 52 11908 3 OZ1GX 86 39 6708
8. OZ8TU 187 35 6545 4 OZ3MC 90 37 6660
9. OZ5KU 157 40 6280 5 OZ1LDM 86 38 6536

10. OZ1KVB 22 16 352 6 OZ7UO 86 37 6364
11. OZ8E 14 5 70 7 OZ7XE 77 39 6006
12. OZ4QX 4 16 64 8 OZ8IE 71 40 5680
Check: OZ3Q.

Danmark MIXED 
Cafl CW SSB TOTAL

9 OZ4FA
10 OZ4QX
11 OZ1BMA
12 OZ1IVQ

66
66
58
61

39
39
38
34

5148
4514
4408
4148

1. OZ7YY 25632 42558 68190 13 OZ8TE 60 32 3840
2. OZ8NJ 17141 25992 43133 14 OZ1HSJ 55 33 3630
3. OZ8TU 6545 12744 19289 15 OZ1HLR 47 34 3196
4. OZ4QX 64 220 284 16 OZ1HNY 47 34 3196

Top ti Norden / SSB 
Call 

1. OZ7YY
MLTPL

519
QSOPTS

82
TOTAL
42558

17 OZ1JZX

FONE-KLUB
1 OZ3FYN

146

100

31

42

2852

8400
2. SM5IMO 444 79 35076 2 OZ5ESB 99 42 8316
3. SM5KNV 388 77 29876 3 OZ1SDB 96 42 8064
4. SK5EU (SM5GLC) 408 72 29376 4 OZ5BIR 96 40 7680
5. LA3WAA 404 71 28684 5 OZ1ALS 82 42 6888
6. OHOAM (OH1NX) 326 86 28036 6 OZ2NYB 75 36 5400
7. OH1AA (OH6DO) 341 80 27280 7 OZ6ARC 71 37 5254
8. OH3UU 332 80 26560 8 OZ8ERA 70 32 4480
9. SMODJZ 340 78 26520 9 OZ7TOM 51 32 3264

10. LA1VFA 373 71 26483 10 OZ5EDR 21 8 336

Top Ti Norden / CW 
Call QSOPTS MLTPL

i

TOTAL

CW
1 OZ3MC
2 OZ7XE

44
31

23
22

2024
1364

1. OZ7YY 356 72 25632 3 OZ1DPW 35 19 1330
2. OZ7GI 330 66 21780 4 OZ4FA 31 20 1240
3. OZ1FGS 330 63 20790 5 OZ1BMA 30 20 1200
4. OH8PF 248 80 19840 6 OZ4QX 27 19 1026
5. LA3WAA 271 70 18970 7 OZ1EII 23 16 736
6. OZ4FA 304 57 17328 8 OZ8E 20 18 720
7. OZ8NJ 281 61 17141 9 OZ1IVA 19 16 608
8. OH1AF (OH1NOA)
9. OH7XI (OH4NRC) 

10. SMOCXM

220
225
250

61
74
64

16720
16650 CW-KLUB 
16000 1 OZ1ALS 35 18 1260

Top Ti Norden / Mixed 
Call CW SSB TOTAL

2 OZ1SDB
3 OZ2NYB
4 OZ3FYN

45
29
44

22
15
20

1980
870

1760
1. OZ7YY 25632 42558 68190 5 OZ5BIR 44 24 2112
2. SM51MO 15104 35076 50180 6 OZ5EDR 33 23 1518
3. LA3WAA 18970 28684 47654 7 OZ5ESB 44 22 1936
4. OH8PF 19840 26228 46068 8 OZ8ERA 15 11 330
5. SK5EU (SM5GLC)
6. OZ8NJ
7. OH3UU

14152
17141
15120

29376
25992
26560

43528
42905 SWL-FONE 
41680 DR-2044 62 12 1488

8. OH6EI
9. OH7XI (OH4NRC) 

10. SMODJZ

15400
16650
11742

25920
22032
26520

41320
38682 SWL-CW 
38262 DR-2044 47 8 752

Landskampens resultat
1. Finland 387.198 point
2. Sverige 346.723 point
3. Danmark 251.234 point
4. Norge 212.999 point

Tillykke til vinderne - alle har forhåbentlig modtaget diplom, af
sendt herfra den 14. april.

God contest - husk båndplanerne.
l/y 73, OZ1IGT, Eigil

Det var alt for denne gang. De OZ1BJT
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R edaktion : OZ1DXX, Grethe Heiberg, 
S nedkerve j 24, Box 3025,
6710 E sbjerg  V. Tlf. 05 15 08 98

750 YEAR JUBILEE BERLIN AWARD
Reglerne for dette diplom er omtalt i OZ marts 1987. På grund af den 
store efterspørgsel og af hensyn til de mange stationer der arbejder 
på dette diplom, er tidsfristen forlænget, således at QSO’er til og 
med den 31. december 1988 gælder.

Spanish Painters Award
Hispania CW Clud (H.C.C.) udgiver en serie diplomer. Der er forelø
big kommet to, 3 andre er under udarbejdelse.

Det første diplom er med Picassos Guernica, hertil tæller QSO’er 
efter 1. januar 1983.

Diplom nr. 2 er med Goyas Den nøgne Maja, hertil tæller QSO’er 
efter 1. januar 1985.

Diplomerne er fantastisk flotte udført i laktryk. De aktuelle regler 
er følgende:

Diplomerne udstedes kun for CW-QSO’er. Man skal have 120 
QSO’er, (60 for DX-stationer) med medlemmer af H.C.C. Max. 5 
QSO’er med samme station (max. 4 på samme bånd), mindst 24 ti
mers interval med kontakt til samme station. 9EA distrikt er obliga
torisk.

Medlemmer af H.C.C.:
Distrikt 1: EA1ARB, AUI, AUR, AWO, AWR, AYO, CNV, DOC, EF, GC, 
JO, NZ, PV, VM, XC, AHA.
Distrikt 2: EA2AEK, AJG, BDG, BLH, CND, CIF, DA, DY ID, LL, OP, 
PL.
Distrikt 3:EA3AUX, BHA, CUU, DEZ, DKN, DMA, DOK, DOS, DPB; 
DTH, DXF, DZI; EAM, EGH, EJX, FER, Hl, PA, PI.
Distrikt 4: EA4APT, ARH, AUS, AYJ, BPN, BWN, CKN, CKT, DAS, 
DGG, DGQ, DND, DON, DOS, DQK, DTD, DWD, DZD, DZT, EAF, 
EBL, EFV, EFK, EFJ, El, MS, NV, RJ, VA, EFF, EC4COW.
Distrikt 5: EA5AIO, AM; AUB; AVF, BEH, BQ, BTT, BZM, CF, CS, LA, 
VD, VV, YU.
Distrikt 6: EA6BD, CL, DO, EA, EJ, KC, KZ, SC, SN.
Distrikt 7: EA7AZA, BAW, BK, BTS, BVQ, BVV, BWT, CEL, CEZ, 
CWV, DAV, DRK, DS, DUF, DX, ETI, EVD, FGE, FHL, JZ, KU, OH, 
QN, YV G4PKB/EA7.
Distrikt 8: EA8BF, BRG, EX, RL, SR, UH, VI, ZJ. 
distrikt 9: EA9FT, JS, KD.

Diploment søges med logafskrift underskrevet af 2 licenserede 
radioamatører eller via EDR hos:

EA3DOS, Hispania CW Club, Av. Roma 10, 08015 Barcelona, 
Spain.

»CJC« Captain James Cook Award«
OZ3FC har som den første OZ modtaget ovennævnte diplom. Dip
loment udgives af NZART, New Zealand for at hylde mindet om den 
verdensberømte navigatør og sømand James Cook. Diplomet ud
gives i 3 klasser.

1. Basis-diplomet, »Sailor-Class« fordrer kontakter med -G i York- 
shire: F06, ZL2, VK2 og KH6.

2. Officer- Class. Samme kontakter som for »Sailor-Class« + en 
Antartic station.

3. »Command-Class«. Samme som til »Officer-Class« + 5 (fem) 
af de følgende: VE2, VO, VR5, YJ8, CE8, KL7.

Søges med GCR-liste, der indsendes sammen med 3 IRC’s eller 
60 cent i frimærker til:

Awards Manager Jock White, ZL2GX, 152 Ly tto n Road, Gis- 
borne, New Zealand.

The 88 award
The Dutch YL-Club udsteder dette diplom for kontakter efter 9. maj 
1981 med YL stationer i Holland. Der kræves 88 point til diplomet.

Kontakt med et medlem af DYLC giver 8 point, kontakter med an
dre YL-stationer i Holland giver 4 point.

Prisen er 8 IRC’s, diplomet kan søges med GCR liste hos awards- 
manager PA3BLA, Hoge Maasdijk 2, 4285 XB-Woudrichem, Hol
land.

The 8-8-88 award
Fra den hollandske YL-club DYLC er modtaget følgende: Hermed 
anmodes alle YL-stationer om at være QRV så ofte som muligt i au
gust måned for at fremme interessen for 8-8-88 award.

Reglerne er følgende: Man skal have kontakt med 8 YL-stationer 
fordelt over 8 hollandske distrikter eller 8 lande, eller man skal have 
88 point i henhold til 88 awardet.

Kontakter fra 1-8-88 til 31-8-88 tæller.
Diplomer udgives i 2 klasser: 1. VHF - UHF og 2. HF.
QSO’er den 8. august 1988 fra 00.00 til 24.00 UTC tæller dobbelt. 
PI4YLC er en Jokerstation og tæller for et distrikt eller et land. 
Diplomet koster 2 IRC’s og søges med logafskrift underskrevet af 

2 licenserede radioamatører hos: PA3BLA, Hoge Maasdijk 2, XB- 
Woudrichem, Holland.

« r « u  ^
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WGLC Worked German Large Cities
Dette diplom udgives af DIG, alle kontakter efter 1. januar 1962 tæ l
ler. Der er ingen bånd eller modebegrænsning.

Diplomet udgives i 2 kategorier, enten ren CW eller mixed og i 3 
klasser:

Klasse 1 - 60 forskellige byer 
Klasse 2 - 40 forskellige byer 
Klasse 3 - 20 forskellige byer 

Følgende byer tæller: Aachen, Augsburg, Bergish-Gladbach, 
Berling, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bre
men, Bremerhaven, Darmstadt, Dortmund, Dusseldorf, Duisburg, 
Erlangen, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Furth, Gelsenkirchen, 
Göttingen, Hagen, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, He- 
ilbronn, Herne, Hildesheim, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel,
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Kiel, Koblen, Köln, Krefeld, Laverkusen, Ludwigshafen, Lubeck, 
Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mulheim/Ruhr, Munchen, 
Munster, Neuss, Nurnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, 
Osnabrusck, Paderborn, Pforzheim, Recklingshausen, Regens
burg, Remscheid, Rheydt, Saarbrucken, Salzgitter, Siegen, Solin
gen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wann-Eickel, Wiesbaden, Wilhelmsha- 
ven, Witten, Wolfsburg, Wurzburg og Wuppertal.

Grønlandsdiplomet
Fra OZ3PE/OX3AB har jeg modtaget meddelelse om, at han ikke 
så tit kommer til Grønland mere, hvorfor pkt. 8 »I Grønland kan 
0X3AB bekræfte listen« udgår.

WGLC - VHP Worked German Large Cities on VHP
Til dette diplom tæller alle kontakter efter 1. januar 1962 og alle 
byer, der er nævnt ovenfor i WGLC gælder også her.

Hver kontakt på 144 MHz tæller 1 point, hvorimod kontakter på 
435 MHz giver 3 point.
Diplomet udstedes i 3 klasser:

Klasse 1: 40 byer eller 40 point 
Klasse 2: 30 byer eller 30 point 
Klasse 3: 20 byer eller 20 point 

Disse 2 diplomer koster 7 DM eller 10 IRC pr. stk. og kan søges 
gennem EDR eller som GCR-liste direkte hos: Bernd Muller, 
DK7ZT, Weitershåuser Str. 11, 3550 Marburg, West-Germany.

MF-Plakette
Foreningen af stadig telegraferende tidligere marinetelegrafister 
giver for kontakt med MF-medlemmer i MF-kredsen efter 1. januar 
1982 denne særlige udmærkelse til alle licenserede radioamatører 
og SWL’s.

Udmærkelsen er en træplade med anker og lyn, laurbær og gra
veret kaldesignal (bronze, sølv eller guld). Trofæet er en klokke af 
messing med graveret kaldesignal. Supertrofæet er et marine 
kvarts ur.

MF-diplomet kan kun arbejdes på kortbølge og følgende point 
kræves:

Klasse bronze: 50 point 
Klasse sølv: 100 point 
Klasse guld: 150 point 
Trofæ: 250 point 
Super-trofæ: 250 point kun på CW 

Hvis plaketterne køres kun på CW bliver disse graveret med »ar
bejdet kun på CW«.

Prisen er: 30,00 DM i normal udførelse. 5,00 DM for tillægsgrave
ring »CW«mm. 50,00 DM for trofæ og Super-trofæ.

Kontakter tæller son følger:
En CW-QSO med DLØMF eller DLØMF/A..........................10 point
En CW-QSO med DKØMG eller DKØDW .......................  6 point
En QSO alle andre mode med D LØ M F............................ 5 point
En QSO med DKØDW og DKØMG ..................................  3 point
En CW-QSO med MF-medlemmer....................................  2 point
En QSO alle andre mode med MF-medlemmer  1 point

DKØMG er en telegrafiskole i Flensburg-Murvik.
DKØDW er en marinebase i Wilhelmshafen.
Vore 3 DX-MF-venner K5SAM, VE3HYI og VK5TI tæller som 

DKØDW og DKØMG.
Man kan have kontakt med hver station 2 gange, én gang på CW 

og én gang i anden mode. En QSO med DLØMF er obligatorisk.
Søges med GCR-liste bekræftet af 2 licenserede radioamatører 

hos Diplom Manager Helmuth Gerasch, Johannesstrasse 14, 
D-2203 Horst, West-Germany.

Medlemsliste kan fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert til 
OZ1DXX.

Stof til OZ 
senest den 20.

20% CW er en betingelse

Vi flytter • juli til Violvej 11 
men stadig her i byen

I den anledning vil vi holde UDSALG af mange forskellige ting
Bl.a.: Styroflexkondensatorer • Forskellige størrelser i transformatorer 
Store modstande • C-Stik • Strømforsyninger • Computerdele 
Kabelstykker i 50 Ohm • Drejekondensatorer • 5W PA-trin til HF 

Mange RAG’s med printkort • O.m.a. noget er nyt andet brugt

Hvis du har tid, lyst og lejlighed - så kom og byd på noget af det. Udsalget holdes 

FREDAG D. 17. OG LØRDAG D. 18. JUNI

Udover ovenstående holder vi et par DEMONSTRATIONSDAGE i BONITO 
FREDAG D. 27. OG LØRDAG D. 28. MAJ

... kom og se hvordan BONITO kører HF og Packet radio

Til slut agter vi at holde ferie-perioden fra d. 20. juni til d. 3. juli - begge dage incl.

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

Lørdag: 09.00-12.00

l o  c o >  c o -  H a  ^ . c o
OZ1CJY John • Hovedgaden 29 ■ 3330 Gørløse • 02 27 88 80.
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R edaktion: O Z1FTE, Morten Skjold Frederiksen, 
S m edevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf. 02 40 42 70

DX-info: 3.675 kHz + 
Lørdag 1400 DNT

QRM

Enhver hårdkogt DX ved at Serrana Bank blev deleted som DXCC 
land for nogle få år siden. ARRL har derfor besluttet at tilføje en an
den bank til DXCC listen -  Chase Manhatten. »Den er rigere end 
mange lande, som allerede er på listen« forklarer ARRL’s talsmand 
Manny Watts.

Dette stammer fra QST april, som også indeholder de nye regler 
for DXCC. Ud over de nye diplomer, som er omtalt i diplom-spalten, 
er der også kommet nye regler for anderkendelse af nye lande og 
som noget helt nyt, regler for sletning af lande fra DXCC listen.

M.h.t. anerkendelse udelukkes nu også internationale organisa
tioner og FN agenturer som seperat land (f.eks. TP Europa Parla
mentet og 4U1VIC i Wien).

Der er opstillet 4 regler for sletning af et landerkendelse af nye 
lande og som noget helt nyt, regler for sletning af lande fra DXCC 
listen.

M.h.t. anerkendelse udelukkes nu også internationale organisa
tioner og FN agenturer som seperat land (f.eks. TP Europa Parla
mentet og 4U1VIC i Wien).

Der er opstillet 4 regler for sletning af et land:
a) Landet annekteres af et andet land (eks. Tibet blev annekteret 

af Kina).
b) Sammenlægning af to lande (eks. Britisk og Italiensk Somalia 

land slettes begge og Somalia T5 oprettes).
c) Deling. Et land slettes, flere oprettes.
d) Selvstændighed. Dækker de tilfælde af deling, hvor det oprin

delige land ikke ændre status, men en del opnår selvstændighed. 
Medfører altså ingen sletning, (eks. Hollanske Antiller PJ2 blev ikke 
slettet ved oprettelse af P4 Aruba). De fleste operationer vil uden vi
dere blive anerkendt til DXCC, men i lande hvor der vides at gælde 
særligeforhold, skal dissetilladelserforevises for ARRL inden ope
rationen kan anerkendes til DXCC diplomer. Ud over gyldig licens 
kan det være landings- og opholdstilladelse, ren straffeattest o.l. 
(Disse krav er oftest genstand for diskussion, jeg mener dog ikke 
man skal slække på disse krav, det ville være det samme som at an
erkende u-licenceret amatørvirksomhed).

Det er altså ikke de stor ændringer, der er sket og reaktionen på 
ARRL’s forslag om ændringer var også generalt »If it ain’t broke, 
don’t fix it«. Men man skal dog huske at vedligeholde det, og det har 
ARRL gjort! DXCC listen er blevet en fælles målestok for alle ama
tører, og jagte nye lande vil altid være spændende, også selvom 
man ikke har DXCC hængende på væggen.

C9 Mozambique
SM7DZZ, som en uge i efteråret kørte som C9MKT, har fået kalde- 
signalet C9MKG. Han besøger ofte landet i forbindelse med sit ar
bejde, men kan ikke love aktivitet.

FY Fransk Guiana
I forbindelse med opsendelsen af Ariane 4, vil DJ4ZC, DK1YQ og 
DJ5KQ være aktive fra 25. maj-1. juni.

JX Jan Mayen
JX8KY skulle være aktiv hele sommeren.

KC6 East Caroline Isl.
I forbindelse med CQ WPX CW testen, vil JA7AB, JA7MHZ og 
JH7IOS være aktive på alle bånd fra 27. maj til 5. juni. QSL via 
JA7AGO.

KHØ Saipan Isl.
NY6M/KH2 og KH2F vil være aktive som NY6M/AHØ fra 27.-30. 
maj. P.gr.a. transportproblemer blev de ikke aktive fra KH4 som 
lovet tidligere på året, men vil forsøge igen hvis der er plads på et fly.

PYØT Trinidade Isl.
PY1BVY, Ron. håber at blive aktiv som ZYØTJ fra 1 .-7. juni. Natal DX 
Group håber at blive aktive fra 1 .-5. juni. Frekvenser: CW 15 kHz up 
alle bånd. SSB sædvanlige DX-frekvenser. Call: ZYOTO (PS7BF), 
ZYOTK, (PS7KM), ZYOTR, (PY1BVY), ZYOTF, (PS7WB), ZYOTW, 
(PS7TW), (PS7WP). QSL via PS7KM.

P4 Aruba
N1CIX vil være aktiv som P40P fra 15.-22. juni.

S9 Sao Tome
LA7XB, Thor, og SMØAGD, Eric, skulle nu være aktive med eget 
call/S9 alle bånd, SSB og CW. Operationen skulle slutte 18. maj. 
Antennerne fra Fritzel vil blive doneret til S92LB, Luis, som er ene
ste fastboende amatør på Sao Tome.

SØ West Sahara
SØ blev ikke et nyt land, men reaktivering af EA9 Rio De Ore. Dem 
som har dette land krediteret som slettet land, får automatisk SØ 
krediteret. Ellers skal man indsende enten et gammelt EA9 QSL el
ler SØ QSL-kort for at opnå kredit for SØ. På ARRL’s DXCC liste vil 
landet stå opført som: SØ West Sahara.
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TN Congo
9Q5NW, Tom (N4NW), skulle nu, sammen med 9Q5DA Duncan, 
have opnået licens i Congo, måske med kaldesignalet TN4NW. 
Tom har indrettet QTH i Congo med 10-40 m vertical og 80 m dipol. 
De vil kun være aktive i weekender og de må leje en båd for at 
krydse floden mellem Kinshasa og Brazzaville, så hver operation 
vil koste over 500$. Check følgende frekvenser: 7043,14145,21250, 
28495 på SSB og CW 25 up.

VK9 Christmas Isl.
W7SW, Scotty og VK6NKG, Georg er aktive indtil 24. maj som 
VK9YT og VK9NKG. Før 3. maj var de på Cocos-Keeling Isl.

KH1 Howland and Baker Isl.
N01Z/KH1 med VK9NS, TR8JLD, N01Z, KV4AM, N9CLS og 
VN9NL, var i luften 6 dage fra 29. marts. Forholdene var ikke de 
bedste, mange europæer klager over, at de slet ikke hørte dem, 
men der var et par gode åbninger for OZ på 20 m med op mod 100 
QSO’s (og en blacklisted!). Nogle enkelte fik også kørt KH1 på 15 m, 
mens de lave bånd skuffede. De lavede ialt ca. 27000 QSO’s fra 
KH1 og også mange fra T30 som T30JL, T30JS, T30NL og 
T30MA.

VR6 Pitcain
VR6TC, Tom, harsked med DL8FLsøndage07z på 14141 kHz, men 
Tom og Betty, VR6YL kan ofte findes på denne frekvens. Deres dat
ter Irma, VR6ID, harsked med sin QSL manager KB6ISL21305 kHz 
17z, hvor der også kan være forhold til europa.

3B9 Rodriquez Isl.
3B9FR, Robert, er meget aktive på 10-20 m SSB og CW. Myndighe
derne på Mauritius har ellers holdt igen med licenser hertil de sid-
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ste par år. Vi kan jo håbe på en optøning, så også 3B6 og 3B7 kan 
aktiveres. Både F6FNU og DJ9ZB siger de er manager!

3W Vietnam
Rygterne om russisk operation fortsætter. Lidt sent måske, men 
3W8YL skulle have været aktiv i CQ-M testen. Ellers taler rygterne 
stadig om en UA9 DXpedition til efteråret.

3Y Bouvet
Kent, SM7DSE, kom ikke igang herfra, så kaldesignalet har nok 
været luftet af andre, hihi! Da Kent er medlem af EDR får vi forhå
bentlig en artikel om turen.

QSL INFO
N01Z/KH1 via HIDXA Box 90, Nordfolk Isl. Australia 2899. 

VK9NL/KH1 via HIDXA.
T30JS via HIHXA.
T30NL via HIDXA.
T30JL via AK1E.
T30MA via KV4AM.
TU4BR/5U7 KN4F James Lane, 5104 Pilgrim Rd. Memphis, TN 

38116, USA.
ZK1XG via G3MCN, Herry James, Burrows Ledge, The Ridge, 

Eddisburry Hill, Delamere, Cheshire CW8 2HX, UK.

Båndrapporter (ca ll-tid utc, 20/3-20/4)
10 m: YN3CC 1537 (CW), FR5EM 1115 (CW), KH2F 1017 (CW), 
9N1MC 0935, VS6CT 1014, J52US 1259, 3B9FR 1058, VK9NKG 
1025.

15 m: BV2DA 0900 (CW) OK1XC/JT 1012 (CW), T30NL 1223 
(CW), VK9LN 0914 (CW) 9X5NH 0835, BTØLS 1345, VK9NKG 1319, 
T30BC 1127, YJ8NJS 1242.

20 m: F05LQ 0726, BTØLS 1442, TL8HW 2008, ZK1DD 0802, 
SØRASD 0756, T5GG 1700, 3B9FR 1615, FOØAQ 0828 (CW), 
T22VU 0853 (CW), T30JL 1950 (CW), JD1HFE (Ogasawara Isl.) 
1755 (CW) KL7LF/KH3 1000, YJ8PE 0820, A35PP 0908, ZK2JT 
0835, 5W1TT 0803, ZK1XG 0750.

40 m: VK9LC 1817 (CW).
80 m: TI3CF 0600, OX3RA 2140 (CW), PY6WT 2252 (CW), FJØA 

0525, HI3HCE 0535, A92BE 2000.

Frekvensforudsigelser
Solaktivitet har i årets første måneder været betydeligt større end 
man havde regnet med, vi er godt på vej op ad cyclus 22.2800 MHz 
flux har i april svinget mellem 110 og 135 og a-index var den 4/4 på 
61.1 sidste uge af marts blev der registreret 109 solar-flares, 24 den 
24/4 alene. Dette har nogle dage givet meget fine åbninger på 15 m, 
selv 10 m har været åbent til Pacific og Nordamerika. Det siger sig 
selv at det derfor er vanskeligt at give gode frekvensforudsigelser. 
10 m og 15 m vil åbne dagligt med åbninger der følger solen. Short- 
path åbninger til Pacific fra 08z-12z skal der holdes øje med, de kan 
være meget selektive. N7NG kørte som ZLØAFZ/9 pludselig 2 OH 
og 15 OZ’s på 15 m uden at høre andre europæer. 20 m vil være

åbent det meste af døgnet, med caribien og Sydamerika tidligt om 
morgenen og sent om aftenen, og fjerne østen sidst på eftermidda
gen. Til det centrale Pacific, som nok har den største interesse 
blandt DX’ere, åbner båndet shortpath omkring 07z og Skandina
vien har ofte de bedste forhold fra Europa, så gode chancer for at 
finde noget spændende. 40 m er ved at være et godt bånd, da flere 
broadcast stationer har forladt det. Især, hvis man ikke er bange for 
at forsøge sig på spansk, er der om morgenen fra 02-06z gode mu
ligheder for at køre Sydamerika, også for »small pistols«. Ellers vil 
der i de mørke timer var forhold til andre områder i mørke og gode 
chancer for longpath til New Zealand og Australien omkring solop
gang. God DX, 73 de Morten

SOMMERLEJRE #

EDR’s Sommerlejr
I år afholder EDR Sommerlejr i Odense 10.-17. juli.

Se nærmere side 296.

HAMI 88
Finlands Radioamatørforbund afholder sommerlejr d. 20. til 24. juli 
1988 på Solvalla Idrotsinstitut i Esbo. Lejrpladsen er beliggende 
ved en idyllisk ødemarks sø ca. 20 km fra Helsingfors. Nærmere op
lysninger: HAMI 88 Lejrkommite, PB 73, SF-02231 Esbo, Finland.

Generaldirektoratet for Måned: Juni 1988
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 77

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

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

Japan 8600 44,4 17,1 17,8 18,8 19,5 20,1 19,7 19,0 19,1 19,7 19,3 18,8 17,7
Sydi. Australien 16000 85,0 18,2 20,1 22,3 23,1 22,1 27,3 14,7 14,3 15,8 15,6 13,0 18,8
Sumatra 9300 90,0 17,8 19,0 20,9 21,7 22,2 21,6 20,4 20,6 21,9 20,4 16,8 14,6
Syd Afrika 10100 171,3 10,4 8,0 13,6 24,8 24,9 24,8 24,2 24,4 21,0 14,9 12,6 10,7
Middelhavet 2200 181,0 14,0 13,4 16,0 18,3 18,5 18,2 17,3 17,1 18,5 20,0 18,8 16,4
Brasilien 8400 225,4 18,0 16,0 13,3 12,3 24,0 22,4 21,4 20,8 21,4 23,7 23,4 20,8
New York 6100 291,4 16,0 14,9 13,9 12,7 14,1 16,8 17,1 17,3 17,3 18,0 18,7 17,7
Vest Grønland 3600 313,6 16,0 15,3 15,1 15,8 17,2 17,5 17,6 17,8 18,0 18,5 18,5 17,4
San Francisco 8800 324,5 16,4 16,3 16,6 16,2 14,4 13,3 15,2 18,1 18,7 18,6 18,3 17,4
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KENWOOD
TM 721
FULD DUPLEX 
DUOBANDER

2 ÅRS GRATIS 
SERVICE

DANSK MANUAL

AMATØRVENLIG PRIS: 7.950,-
OUTPUT: VHF 45W - UHF 35W - HI/LOW OMSKIFTER ★ OPBYGGET PÅ 
TRYKSTØBT ALU. CHASSIS ★ STOR 4-FARVET SKALA ★ 28 MEMORY ★ 
PRIORITETS KANAL ★ 3 SCANFUNKTIONER ★ 1750 Hz TONE ★ OM
VENDT SPACING ★ FREKVENS LOCK ★ BALANCEKONTROL LF FOR 
DUAL WATCH ★ MHz STEP FUNKTION ★ DIM KONTROL ★ SEPARAT 
SQUELS FOR HVERT BÅND ★ 1 MF VHF 10,7 MHz -1 MF UHF 30,825 MHz 
★ FØLSOMHED VHF 0,2 /iV - VHF 0,16 /N ★ LF OUTPUT 2 WATT ★ TIL
SLUTNING FOR MULTIFUNKTIONS HÅNDSÆT RC10.

TILBUD: TW  4100  DUOBANDER + POWER 6.995,-

KØB UDEN UDBETALING
EKS.: LÅN KR. 7.000 AFDRAG MED KR. 278,- PR. MD. (36 MD.)

WERNER RADIO OTTERUP, TLF. 09 82 33 33

ANTENNER - ROTORER - NØGLER - OMSKIFTERE - RTTY - PACKET 
ALT MELLEM ANT. OG JORD
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'VHF - UHF - SHF/Redaktion: O Z8SL, Svend Erik Lindberg, 
E llevej 6, 4623  Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

Sporadisk E-lags udbredelse
Nu er det atter på tide at intensivere lytteaktiviteten på 144 MHz (og 
50 MHz), for 1988 Es-sæsonen burde allerede så småt være igang, 
og de første Es-QSO’er måske allerede kørt. Det er efterhånden 
blevet en tradition, at jeg opsummerer det foregående års Es
aktivitet fra Danmark, som en optakt til og forhåbentlig en appetit
vækker for den kommende tids fornøjelser på VHF.

1987-sæsonen var virkelig god - mindst 12 åbninger gav anled
ning til DX-forbindelser fra OZ, og endnu flere åbninger blev regi
streret, uden at QSO’er dog blev lavet. Ser vi på Europa under et, 
blev der registreret ialt 40 dage med Es-forhold i perioden 15. maj 
til 25. august 1987. Hvis man begrænser sig til de åbninger, der gav 
danske amatører mulighed for at lave QSO’er, kan man på fig. 1 se, 
at 5 af åbningerne varede mere end én (1) time, og 3 varede mere 
end 2 timer.

RAPPORTEREDE IUU M
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Der blev ikke kørt nye lande fra OZ i løbet af 1987-sæsonen, og de 
områder i Europa der blev »dækket« under åbningerne var i store 
træk de samme som i 1986-sæsonen. Der er tilsyneladende ikke la
vet flerhops Es-kontakter fra OZ i 1987, hvilket ikke er bemærkelses
værdigt, da denne form for udbredelse er yderst sjælden på 144 
MHz. Lidt syd for os, nemlig i Vesttyskland og DDR, er der dog, som 
tidligere omtalt her i spalten, kørt forbindelser med EA8 også i 1987. 
I Danmark kendes indtil dato kun to åbninger, der gav (formodede) 
flerhops-forbindelser, nemlig OZ6OL’s QSO’er med 4X4 i 1981 og 
OZ1ELF’s QSO med EA8 i 1987.

En gennemgang af de rapporter spalteredaktionen modtog i lø
bet af 1987 viser, at den længste OZ Es-forbindelse dette år var mel
lem OZ1ELF (J045TL) og UA6AFC (UE/LN04) den 10.7.87 - afstan
den er mere end 2400 km! Det er naturligvis muligt, at andre har 
kørt endnu længere distancer, men det er spalteredaktionen ube
kendt.

- & HL *

Fig. 2 viser, at åbningerne den 7. juni og 10. juli var de største, 
hvad angår QSO’er kørt fra OZ. Talangivelserne oven over søjlerne 
i diagrammet indikerer, hvor mange rapporter antallet af QSO’er er

optalt fra. Aktiviteten i de forskellige åbninger har givet været me
get større end det fremgår af figuren - hvor meget større kan ikke si
ges - men højden af de forskellige søjler giver alligevel en fornem
melse af aktiviteten i de enkelte åbninger.

Lokatorkortet viser hvilke felter, der blev kørt fra OZ i 1987.
Til slut er kun at ønske: God jagt på båndene og husk rappor

terne!!!

,-S£SOiJ 8? 
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ÅBNINGER.

Es-sporadisk E - E-skip
Kært barn har mange navne, og når disse linier læses, skulle Es
sæsonen gerne være begyndt, og som optakt hertil findes i QST 
april 1988 to interessante og velskrevne artikler. Emil Pocock, 
W3EP’s har titlen »Sporadisk E-udbredelse på VHF: En oversigt 
over fremskridt og udsigter«. Han slutter: De seneste landvindinger 
i viden viser, at der stadig er en god del, der skal udforskes om den 
uforudsigelige og fascinerende sporadisk E-verden. Artiklen er ri
geligt illustreret, og der er en fin litteraturliste. (6V2 side).

David Newkirk, AK7M’s artikel hedder: »Er du parat til 10-meter 
E-skip?« Den er kort og fyndig og tjener som en rigtig appetitvækker 
for de, der vover sig på 10 m og overraskes af dets DX-muligheder, 
når solpletterne vil det, for derefter at få endnu en overraskelse, 
nemlig sporadisk E-forbindelserne, der ikke synes at afhænge af 
solpletaktiviteten? (2 sider).

Es forekommer for det meste sent om foråret til sent om somme
ren (kalenderens) og i nogle korte perioder tidligt på vinteren, og 
det er på båndene fra 21 MHz til over 144 MHz. 11987 opnåedes iøv- 
rigt den første dokumenterede Es-forbindelse på 220 MHz.

Til slut det gamle råd på 10 m: høres der ingen stationer, kald CQ! 
- ellers kommer vi jo ikke i gang! God jagt! OZ8T

Nyt om solaktivite ten
Jeg har tidligere her i spalten været lidt pessimistisk m.h.t. størrel
sen af næste solpletmaksimum (se »OZ« juni 87 side 338). Pessi
mismen var baseret på nogle spekulationer to australske forskere, 
Leo Mcnamara og Roger Harrison, havde gjort sig.

Det er derfor opløftende at erfare, at andre tænker i anderledes 
»positive« baner, selvom følgende nærmest lyder som en april
spøg. I »Amateur Satellite Report« nr. 171 fra 21.3.88 (efter datoen at 
dømme burde der altså ikke være tale om aprilsnar) kan man nem
lig læse, at dr. Patrick Mclntosh, leder af Solar Physics Research 
ved NOAA’s Space Environment Laboratory, i begyndelsen af
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marts 1988 har udtalt, at næste solpletmaksimum måske vil nås 
meget tidligere end forventet, - og at det muligvis bliver det mest in
tense man nogensinde har registreret. Mclntosh mener endda, at 
maksimum muligvis nås allerede ved udgangen a f 1988, og ikke 
først i 1990, som forventeligt, hvis 11-års periodetiden lægges til 
grund for beregningen. Han mener endvidere, at solpletniveauet 
vil kunne nå et normalt maksimalniveau (hvad det så er?) allerede 
til sommer, hvis de for tiden herskende tendenser fortsætter. Han 
baserer sine teorier på den tidlige indikation af en kraftig forøgelse 
af tre forskellige parametre. Disse er: det totale antal solpletter, gra
den af forøgelse af 10 cm radiostøjen samt stigningen i antallet af 
»solar crowns« (protuberans (?)). Dr. Mclntosh gør dog - klogeligt 
nok - opmærksom på, at forudsigelse af solaktiviteten er en risika
bel affære og at den nuværende hastige stigning kan flade ud.

Tiden vil vise om han får ret.

Sidste udkald til
10 GHz møde i Nordsjælland

Som nævnt i OZ indbyder 10 GHz arbejdsgruppen i Nord
sjælland og EDR Frederikssund afdeling ALLE GHz inte
resserede radioamatører til orienterings- og foredrags
møde.

Mødet finder sted:
Lørdag den 11. juni 1988 kl. 12.00 til. ca. 18.00.

Hos:
SIEMENS A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Programmet for dagen er beskrevet i VHF-spalten i april 
nummeret af OZ, hvortil der henvises.

Mødet er naturligvis gratis og åbent for alle, men for at få 
et overblik over antallet af deltagere er tilmelding nødven
dig.
Tilmelding bedes foretaget senest 1. juni til:

OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3, 
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
OZ9ZI, Steen Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse, 
tlf. 02 17 21 42.

Vy 73 de OZ1AKY, Jens

Europæisk 10 GHz stævne -1988
Søndag den 20. marts 1988 kl. 10.00 samledes igen, som de 3 fore
gående år, mange 10 GHz interesserede amatører fra Sverige, 
Tyskland og Danmark i Vejle-afdelingens lokaler.

I år var der rekorddeltagelse! Der var mødt såvel »gamle gar
vede« som nye »ansigter« inden for SHF-området, og lokalerne var 
fyldt til bristepunktet. Et godt tegn på at selvbygning igen er ved at 
være in, idet mikrobølgeudstyr er typisk »hjemmeklyt«.

Følgende call blev registreret, og offentliggøres af hensyn til an
dre amatører der gerne vil i kontakt med en SHF-amatør: DC6UW, 
DC8CE, DC8CF, DF5AG, DL4VK, DL5LBK, DL80BA, SM7ECM, 
OZ1ASP, OZ1CFO, OZ1FJJ, OZ1GMP, OZ1HDA, OZ1HMH, OZ1IN, 
OZ1IPU, OZ1IVD, OZ1JXY, OZ5DE, OZ5WK, OZ6AI, OZ6JI og 
OZ6ZR.

Herudover kom og gik der en del amatører, som jeg desværre 
ikke fik registreret.

Mødet indledtes af stævneindbyder OZ5WK, der bød deltagerne 
velkommen og takkede Vejleafdeling, og dens formand OZ1JHN, 
for atter i år at yde husly og hjælpsomhed i forbindelse med stæv
net.

Herefter tog man omgående fat på dagens omfattende program, 
der blev gennemført i en kombination af sprogene dansk, tysk og 
engelsk. Her oplevede man virkelig at amatører ikke har sprogbar
rierer!

Pkt. 1: Deltagerne præsenterede sig
Under præsentationen noterede OZ5WK alle aktive stationer, og 

påfører disse på den eksisterende liste over aktive 10 GHz stationer 
med tlf. nr., adresse m.v.

Den reviderede liste, med tilhørende landkort over QSO stand
pladser tilsendes en stævnedeltager fra hver landsdel, der så be
des distribuere videre, ellers slår mine lommepenge ikke til, Hl!!!

Øvrige interesserede kan rekvirere materialet ved fremsendelse 
af frankeret svarkuvert!

Jeg anmoder alle aktive amatører om at indtegne deres 
aktivitets-QTH på det tilsendte landkort, og returnere dette til mig 
for at vi dermed kan få et ajourført kort. Ønsker i et ajorført kort retur, 
så medsend frankeret svarkuvert, tak!

Pkt. 2: QSO erfaringsudvekslinger
Deltagere, der havde afviklet QSO’er i årets løb, fortalte om deres 
erfaringer, såvel på korte som på lange afstande.

Her var det specielt vejrforholdene, der var interessante. Man 
havde konstateret en kraftig feltstyrkeforøgelse i forbindelse med 
regnvejr, - specielt regnskyl er befordrende for mikrobølger!

Den overvejende del af de afviklede QSO’er, specielt DX- 
forbindelser, afvikles på CW og SSB.

Pkt. 3: Koordinering a f QSO aktiviteterne i 1988 
Det blev vedtaget, at der fremover ikke længere skal fastlægges 
specielle aktivitetsdage til 10 GHz QSO’erne, idet der som bekendt 
er mikrobølgeaktivitetstesterne den første mandag i hver måned, 
og desforuden VHF/UHF/SHF weekend-testerne. Ønsker man at 
etablere QSO’er på andre tidspunkter, og der ikke er nogen QRV, så 
kan man forsøge sig med opkald på frekvenserne:

144,350 MHz eller 432,350 MHz 
der benyttes som hjælpefrekvenser til etablering af mikrobølge- 
QSO’er.

Sluttelig kan man ved hjælp af den føromtalte liste over aktive sta
tioner, finde et telefonnummer og aftale QSO på denne måde!

Pkt. 4: Hvad sker der på BEACON-området?
Vi har nu fået Danmarks første 10 GHz beacon. Som bekendt har 
der de sidste par år været en beacon igang på 10 GHz fra Lund i 
Sverige, SK7SHG, som bl.a. sjællænderne har megen glæde af, 
men nu har nordjyderne også fået én, nemlig OZ9SHF.

Den er placeret ved Frederikshavn og har følgende data:
Frekvens: 10.368,955 MHz
Power: 1 W ERP
Antenne: Horisontal rundstråler med 10 dB gain, placeret 150 m 

over normal nul.
OZ1IN har også en beacon på beddingen. Den får call OZ3SHF 

og QTH i Vejen.
Frekvens: 10.368,975 MHz
Power: 0,5 W ERP
Antenne: Horisontal rundstråler med 10 dB gain, placeret 60 m 

over normal nul.

Pkt. 5: Demonstration a f medbragt udstyr 
Mange deltagere havde til glæde for amatørkollegaerne, medbragt 
deres hjembyggede grej. Grejet blev studeret fra alle vinkler og gav 
uden tvivl mange nye interessante og lærerige impulser. Det var 
overvejende SSB/CW grej, der var repræsenteret.

Baggrunden for at FM-bredbåndsteknikken efterhånden overha
les af smalbåndsteknikken, er uden tvivl, at priserne på transisto
rer, printplade, og øvrige komponenter til mikrobølgeanvendelse er 
»kommet ned« på et rimeligt amatørmæssigt niveau, samt at der 
har været et antal gode konstruktioner i amatørtidsskrifterne, spe
cielt »CQ-DL« og »DUBUS«.

Det vil sige, at man idag bygger en 10 GHz transverter på samme 
måde som man nu efterhånden i årevis har bygget f.eks. 2 meter 
transvertere!

Pkt. 6: Erfaringsudveksling omkring udstyrskonstruktion
Der blev imellem deltagerne udvekslet mange tips, som ikke alle
kan gengives her. Dog blev der behandlet et emne som plager alle
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10 GHz amatører, og derfor nok bør omtales.
Emnet er frekvensdrift i krystaloscillatoren!
Til dette emne blev der af DL6UW, OZ1FFJ og OZ6ZR vist såvel 

praktiske som teoretiske løsninger på, hvordan problemet minime
res.

I grove træk gik løsningerne på, at holde en ekstrem konstant 
temperatur omkring alle oscillatorens komponenter, ved hjælp af 
mere eller mindre sofistikerede temperaturstyrede ovne!

Hvad med en kort præsentation af den løsning i »OZ«, 
OZ1FFJ??? Som rosinen i pølseenden fortalte OZ1FFJ om og de
monstrerede beacon antenner - horisontalt polariserede - til 5,6 
GHz og 10 GHz. Han vil »gøre« en artikel herom i »OZ«.

Pkt. 7: Måling på deltagernes udstyr
OZ6AI havde medbragt sit omfattende måleudstyr til måling af ef
fekt, frekvens og frekvensspektrum på 10 GHz.

På deltagernes vegne en tak til Asbjørn, OZ6AI, for denne ind
sats, som er med til at gøre et stævne interessant og attraktivt for 
deltagerne.

Pkt. 8: Køb/salg a f GHz-grej
Der var en livlig handel, idet 4 amatørkammerater havde medbragt 
en del mikrobølgekomponenter, der ellers er vanskeligt tilgænge
lige på det danske marked. At komponenterne så er til meget ama
tørvenlige priser skader jo heller ikke sagen. For de amatører der 
ikke deltog i stævnet, men savner komponenter, følger en kort over
sigt over hvad der stadig kan erhverves:

OZ6AI, tlf. 06 62 47 72: SHF bredbåndskomponenter såsom bøl
geledere, flancher, isolatorer, bolometre m.v.

OZ1CFO, tlf. 08 31 66 85: UHF/SHF komponenter, såsom transis
torer, Gigaherztrimmere, semi-rigid coaxkabel 50 ohm, tefloncoax 
50 ohm, diodeblandere m.v.

OZ1FJJ, tlf. 05 68 75 88: MGF-gasfet’s UHF typer, samt teflon
print i forskellige størrelser.

SM7ECM, tlf. 009 46 40 46 56 06: MGFgasfet’s SHF typer, gunn- 
dioder, mixerdioder, step recovery dioder, variocapdioder samt tef
lonprint i størrelsen 150 x 200 mm.

Pkt. 9: Øvrige emner
Mødeindkalderen ønskede en diskussion om det betimelige i at 
fortsætte dette årlige stævne, samt dets form og geografiske place
ring. Konklusionen blev, at med det fremmøde, der var, måtte der 
være et stort behov for et møde hvor mikrobølge interesserede kan 
udveksle erfaringer om deres specielle gren af amatørhobbyen. 
Mødets form og geografiske placering var der enighed om at bibe
holde. Vejle må også siges at ligge meget centralt, idet de delta
gere, der havde længst hjem, kom fra Sæby i nord, Lund i syd, Sve
rige i øst, og Hannover i syd!

Dato for mødet blev også diskuteret. Det besluttedes at bibe
holde den sidste i marts af hensyn til andre aktiviteter, privat og i 
EDR.

Sluttelig blev der fremsat ønske om, at arrangementet skulle om
fatte alle SHF-bånd (3,4 - 5,6 -1 0 -24  GHz). Dette syntes alle var en 
god ide!

Mødet sluttede derfor med et på gensyn til:
SHF-STÆ VNE-1989 
den 19. marts i Vejle

Sæt X i kalenderen allerede nu!!!
På deltagernes vegne, endnu engang tak til Vejle afd. for husly og 

hjælpsomhed. Vi håber at måtte gentage besøget i 1989!
73 de OZ5WK. Kalle

Båndrapporter

Aurora
Den forøgede solaktivitet har givet anledning til en pæn stigning i 
aurora-tilfældene, og følgende rapporter er blevet tilsendt spalter- 
daktionen.

Direkte import fra 
det fjerne østen...
til de danske radioamatører

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

Kr. 1594,-
Incl. moms.

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

ZETAGI SCAN-ANTENNAS

BIINFELDT A/S C(§
INTERNATIONAL

FREDERIKSDALSVEJ 74 -2 8 3 0  VIRUM -TLF.: 02 -854545
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144 MHz
OZ2ST (J045UN) har kørt følgende:
14.1.88: GM3JFG (J077), 0H2VZ (KP20), SP2JXN (J094) samt 
SM4, SM5 og LA.
18.1.88: SM5 
16.2.88: SM5 og LA
21.2.88: OH2TI (KP20), OH2BZN (KP20) og LB6HC (JP50). 
22.2.88: OH2BY (KP20), OH3NFW (KP20), G4APA (I083), G3BRA 
(I085), G3BW (I084), GM4ILS (I087), PA3DOL (J022), UR1RYY 
(K028) samt SM4 og LA.
OZ1JVX (J046DS7 har kørt:
22.2.88: PE1, DG6, G1GEY (I094) og GMOHBK (I077).
26.3.88: GM1SZF (I088), GM8YMK (I089), GM1KHU (I087), 
GM4UPL (I077), GMOILB (IP90), SM3 og DC.
29.3.88: GM6RGN (IP90).
4.4.88: G1DXI (I093), G1JXK (I095), G8LHT, G4LOJ (JO02), 
G6HKM (JO01), G8XVJ, PA3, PE1, DD, DL, DG, OZ, SM5, SM6og 
SM7.
OZ1GEH (J065GR) skriver:
»Den 26.-27.3.88 var der en aurora-åbning, som startede omkring 
kl. 16 lokal tid og sluttede sent på natten.

Da jeg gik i sent kl. 04.00 var der stadig »fuld power« på SK4MPI, 
og en del aktivitet. Ved otte-tiden om morgenen den 27. var der dog 
dødt. Nu til QSO’erne (de bedste!):
UR2RHF (K029), UR1RXM (K029), GM8SVX (I087), RQ2GAG 
(K026), UR2RN (K038), GMOFRT (I086), OH5LK (KP30) OH3MF 
(KP20), GM4YXI (I084), OH2BQN (KP20), GMOFE (I078), samt 
LG5LG (JO50) og LA, SM3. HRD: GI40PH (I074?) og 0H20W W  
(K019). Alt kørt på CW og med 50 watt + 9 elem.

Om aftenen den 27. kom auroraen igen, men da jeg havde kaldt 
CQ én gang, blev jeg stoppet af TVI!!!«
OZ5IQ/A (J055WW) har kørt følgende den 27.3. kl. 0142 til 0244 
UTC:
SP5EFO (KO02), RQ2GAG (K026??), UA2RSF (K029), UA1RXM 
(K029) og SM4FSI (JP70).

432 MHz
OZ3ZW har kørt følgende på 70 cm:
22.2.88: LA8WF (J059).
26.3.88: LA9BM (JP40).
29.3.88: LA9BM (JP40).
4.4.88: DF5LQ (J044), DL9BV (J043), LA8AE (J059), LA80W 
(JP50), PA3CSG (J021), LA8AK (J038), SM5DIC (J089).

50 MHz nyt
OZ2BQ/EA (ex-OX3BX) skriver fra sin QTH i Fuengirola, Malaga, 
at han den 21.2.88 havde X-bånds QSO med ZD8MB (50/28 MHz). 
ZD8 er Ascension Island beliggende i det sydlige Atlanterhav mel
lem Sydamerika og Afrika. QSO’en blev gennemført på CW kl. 
2200 UTC.

Den 22.3.88 kl. 2110 gentog de QSO’en, denne gang med SSB. 
Også 24.3. kl. 2105 UTC havde de SSB-QSO.

ZB8MB, Mike, har fortaltTommy, at man arbejder på at fåen be- 
acon QRV fra ZD8 på frekvenserne 28,292 og 50.032,5 MHz.

ZB8MB’s adresse er Box 1, Ascension Island, men al post skal 
gå via England. Hans eget G-call er G4MAB. Tak tilTommyfor rap
porten.

P.g.a. spalteredaktørens for tiden omflakkende levned, har det 
været nødvendigt at afslutte redigeringen a f s to f den 18.4.88. Rap
porter indkommet efter denne dato vil blive bragt i  næste »OZ«.

STOP PRESS!
OH5LKhartil OZ7IS oplyst, attelemyndighederne i Finland frajuni 
88 vil tildele 25-30 forsøgstilladelser til amatører i 50 MHz båndet. 
En permanent ordning er blevet stillet de finske amatører i udsigt 
en gang til efteråret 88.

Yderligere info vil følge.

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

Støjtal er ikke det eneste kriterium
En moderne forforstærker skal være støjsvag og 
kunne klare store signaler. SUPER-AMP opfylder 
begge krav: Ved et støjtal under 1 dB har den et 
udgangs-IP på typ.+23dBm (2m) og +20dBm 
(70cm). For tilpasningen til forskellige kabellæng
der kan forstærkningen indstilles mellem 10...20 
dB.

Betjeningskom fort og driftsikkerhed
SUPER-AMP indeholder en hurtig reagerende HF-vox med hang til SSB- 
drift. Det betyder simpel installation og absolut sikkerhed mod ødelæg
gelse eller beskadigelse. HF-vox’en arbejder ved SP2 fra 0,2...200 W HF, 
ved SP70 fra 0,1...100 W HF. Driftspændingen (13.8V) kan tilsluttes direkte 
eller over coax-kablet. Benyttes større effekter skal din PTT-udgang kobles 
til DCW15A. Nu kan forstærkeren klare 750 W (2m) eller 500 W (70cm).

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

Mekanisk- og e lektrisk stab ilite t
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.

Tekniske data og priser
Støjtal..............................
Forstærkning.................  10...20
Max effekt med HF-vox..
Max effekt med DCW15A
FM .................. ................
S S B/C W ..........................
Driftspænding................
Strømforbrug.................

PRIS
Masterforforstærker  Kr. 1395

SP2 SP70
0,8 0,9 dB

10...20 10...20 dB
200 100 W

500 300 W
750 500 W
13,8 13,8 V
350 350 mA

M odul.....
DCW15A..

Kr. 1225
Kr. 1395 
Kr. 1225

Kr. 535

ILN
service
Roskildevej 11 ■
4000 Roskilde 
Telefon (02) 13 61 04

- Tune

Også aften OZ9FW
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Referenceomløb, RS-satellitter og JO-12.
RS-5 RS-7 RS-10/11 JO-12

Dato Orb.nr UTC grd Orb.nr UTC grd Orb.nr UTC grd Orb.nr UTC grd
19.5. 28240 0:26 158 28325 0:09 163 4535 1:23 088 8031 0:03 167
20. 28252 0:20 158 28338 1:58 192 4548 0:08 071 8044 1:07 187
21. 28264 0:15 159 28350 1:49 191 4562 0:38 080 8056 0:15 178
22. 28276 0:10 159 28362 1:39 190 4576 1:09 090 8069 1:18 198
23. 28288 0:04 159 28374 1:29 189 4590 1:39 099 8081 0:26 189
24. 28301 1:59 189 28386 1:20 188 4603 0:24 082 8094 1:29 209
25. 28313 1:53 189 28398 1:10 187 4617 0:55 091 8106 0:37 200
26. 28325 1:48 189 28410 1:00 186 4631 1:25 101 8119 1:41 220
27. 28337 1:42 190 28422 0:51 185 4644 0:10 084 8131 0:49 211
28. 28349 1:37 190 28434 0:41 185 4658 0:41 093 8144 1:52 231
29. 28361 1:32 190 28446 0:31 184 4672 1:11 102 8156 1:00 222
30. 28373 1:26 190 28458 0:22 183 4686 1:41 112 8168 0:08 213
31. 28385 1:21 190 28470 0:12 182 4699 0:27 095 8181 1:11 233

1.6. 28397 1:16 191 28482 0:02 181 4713 0:57 104 8193 0:19 224
2. 28409 1:10 191 28495 1:52 210 4727 1:27 113 8206 1:23 244
3. 28421 1:05 191 28057 1:42 209 4740 0:13 096 8218 0:30 235
4. 28433 0:59 191 28519 1:32 208 4754 0:43 106 8231 1:34 255
5. 28445 0:54 191 28531 1:23 207 4768 1:13 115 8243 0:42 246
6. 28457 0:49 191 28543 1:13 206 4782 1:44 124 8256 1:45 266
7. 28469 0:43 192 28555 1:03 206 4795 0:29 107 8268 0:53 257
8. 28481 0:38 192 28567 0:54 205 4809 0:59 117 8280 0:01 248
9. 28493 0:33 192 28579 0:44 204 4823 1:30 126 8293 1:04 268

10. 28505 0:27 192 28591 0:34 203 4836 0:15 109 8305 0:12 259
11. 28517 0:22 192 28603 0:25 202 4850 0:45 118 8318 1:16 279
12. 28529 0:17 193 28615 0:15 201 4864 1:16 128 8330 0:24 270
13. 28541 0:11 193 28627 0:05 200 4877 0:01 111 8343 1:27 290
14. 28553 0:06 193 28640 1:55 229 4891 0:31 120 8355 0:35 281
15. 28565 0:00 193 28652 1:45 228 4905 1:02 129 8368 1:38 301
16. 28578 1:55 223 28664 1:35 227 4919 1:32 139 8380 0:46 292
17. 28590 1:49 223 28676 1:26 226 4932 0:17 122 8393 1:50 312
18. 28602 1:44 224 28688 1:16 226 4946 0:48 131 8405 0:58 303

RS-5: Omløbstid: 119.55264 min., incr.: 30.015148° W/oml. Beacon: 29,452 MHz.
RS-7: Omløbstid: 119.19289 min., incr.: 29.925125° W/oml. Beacon: 29,502 MHz.
RS-10/11: Omløbstid: 105.02405 min., incr.:26.381812° W/oml. Beacon: 29,357/145,857 MHz og 29,407/145,907 MHz. 
JO-12: Omløbstid: 115.65331 min., incr.: 29.239347° W/oml.Beacon: 435,975/435,910 MHz.

OSCAR 10 kredsløbsdata
AOS APOGÆUM LOS

Orbit Dato UTC az MA UTC az el UTC az
3710 19.5 05:25 191 8 10:51 122 38 15:33 140
3712 20.5 04:43 181 7 10:12 112 33 14:45 132
3714 21.5 04:02 169 7 09:32 103 27 13:55 125
3715 21.5 17:37 301 49 * * 299 3 20:12 301
3716 22.5 03:23 155 8 08:49 95 22 13:03 117
3717 22.5 16:28 296 39 20:30 296 0 20:34 296
3718 23.5 02:45 139 9 08:09 87 16 1206 109
3719 23.5 15:29 291 33 19:47 288 5 20:44 291
3720 24.5 02:12 117 12 07:28 80 11 11:03 100
3721 24.5 14:35 287 28 19:07 281 10 20:50 284
3722 25.5 01:55 86 21 06:46 72 6 09:46 90
3723 25.5 13:44 281 25 18:25 273 16 20:53 277
3724 26.5 05:00 59 104 06:04 65 0 07:31 73
3725 26.5 12:56 276 22 17:44 265 21 20:51 268
3727 27.5 12:08 270 19 17:04 257 27 20:44 257
3729 28.5 11:21 265 17 16:23 248 32 20:31 244
3731 29.5 10:35 259 15 15:42 238 37 20:10 230
3733 30.5 09:50 252 14 15:00 227 42 19:42 215
3735 31.5 09:05 246 12 14:21 214 45 19:07 203
3737 1.6 08:21 239 11 13:39 200 48 18:29 191
3739 2.6 07:37 232 10 12:58 185 49 17:49 181
3741 3.6 06:53 225 9 12:17 170 49 17:07 172
3743 4.6 06:10 217 8 11:37 156 47 16:24 163
3745 5.6 05:27 209 8 10:54 142 44 15:40 155
3747 6.6 04:45 200 7 10:14 130 40 14:54 147
3749 7.6 04:03 191 7 09:32 119 35 14:07 139
3751 8.6 03:21 180 7 08:51 110 30 13:18 132
3752 8.6 17:41 303 65 * * 303 0 18:08 303
3753 9.6 02.41 169 7 08:10 101 24 12:27 124
3754 9.6 16:01 299 44 * * 296 5 19:04 298
3755 10.6 02:01 155 7 07:30 93 19 11:33 116
3756 10.6 14:58 295 36 19:08 292 1 19:19 293

MA
230
228
224 
106 
220 
129 
215 
148 
206 
165 
193 
181 
159 
196 
208 
218 
226 
230
233
234 
234 
234 
233 
232 
230 
228
225 

75
222
111
217
131
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3757 11.6 01:24 138 9
3758 11.6 14:02 291 30
3759 12.6, 00:51 115 12
3760 12.6 13:10 286 26
3761 13.6 00:43 78 24
3762 13.6 12:20 281 23
3764 14.6 11:31 276 20
3766 15.6 10:44 270 18
3768 16.6 09:58 264 16
3770 17.6 09:12 259 14
3772 18.6 08:27 252 13
3774 19.6 07:43 246 12

Beacon: 145,810 MHz.

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

Contestrapporter
v/OZIFMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

A ktiv itetstesten
Marts-testen gav følgende resultat:

Klasse 1 -1 4 4  MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1GEH/P J055 85 27 21422
2 OZ1KLU J046 40 21 13516
3 OZ1FHU J055 38 14 6508
4 OZ1JXH J047 24 13 5642
5 OZ6CE J055 19 10 3890
6 OZ7UO J055 25 9 3417
7 OZ1KVM J044 18 6 2487
8 OZ1KWJ J045 16 6 1840
9 OZ1JNX J065 13 3 854

10 OZ7LX J055 1 1 123

Klasse 2 -1 4 4  MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ2EDR J056 73 29 22773
2 OZ3FYN J055 67 24 17255
3 OZ1ALS J044 65 20 15650
4 OZ1KLB J055 32 13 8114
5 OZ5ERA J066 37 17 7548
6 OZ1GDI J065 33 10 5265
7 OZ2AGR J065 29 9 3727
8 OZ1DOQ/A J064 14 9 3230
9 OZ7TOM J046 13 6 2420

10 OZ9EVA J057 12 8 2336
11 OZ7RD J056 12 7 1968
12 OZ1KTE J065 22 4 1476
13 OZ9HEL J066 9 3 698

Klasse 3 - 432 Mhz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1KLU J046 19 13 5595
2 OZ1GEH J065 20 9 2913
3 OZ1JPT J064 14 7 2778
4 OZ1GMP J056 13 6 2667
5 OZ7IS J065 13 4 2056
6 OZ1CFO J056 9 6 1697
7 OZ7LX J055 3 2 420

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ1KTE J065 14 5 1447

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

1 OZ7LX J055 25-0-0 10 3774
2 OZ1ABE J065 20-4-0 8 2941

282

06:47 85 13 10:33 108 210
18:28 285 6 19:27 287 149
06:07 78 8 09:22 98 199
17:47 277 11 19:31 281 166
05:25 70 2 07:43 85 178
17:05 270 16 19:31 274 181
16:25 262 22 19:29 265 195
15:43 253 27 19:21 254 207
15:03 244 32 19:08 241 217
14:22 233 37 18:47 227 225
13:40 222 42 18:18 214 229
12:58 209 45 17:44 201 231

benyttet elementsæt 324 
beregnet af OZ8SL

3 OZ1HDA J047 7-4-2 6 2863
4 OZ3ZW J054 14-0-0 7 2388
5 OZ1IPU J057 9-3-0 7 2298
6 OZ1GMP J056 14-0-0 5 2097
7 OZ1ICG J065 17-0-0 5 1430
8 OZ7IS J065 15-3-0 3 1026
9 OZ1KLU J046 5-0-0 4 990

10 OZ1GER J065 10-0-0 4 957
11 OZ8TU J065 10-0-0 2 686
12 OZ1CFO J056 5-0-0 4 676

Klasse 6 - M icrobølge multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1DOQ/P J055 17-4-0 6 2404
2 OZ1KTE J065 16-4-0 3 1113
3 OZ7UHF J065 10-0-0 2 490

Resultatet fra EDR’s marts contest 1988 
Klasse 1 -1 4 4  MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 SM7LXV J065 64 23 20765
2 SM7SCJ J065 67 19 20251
3 OZ1FKZ J056 48 17 18180
4 SM5BEI JO90 42 25 17132
5 OZ1ANA J055 51 19 15567
6 OZ1KVM J044 50 19 10107
7 OZ8TU J065 41 19 9773
8 OH3MF KP20 27 16 9584
9 OZ1JVX J046 22 11 9101

10 SM2DXH KP03 15 10 7317
11 OZ1KWJ J045 20 9 6071
12 SM7BHM J076 20 9 5649
13 OH9NV KP26 8 7 4968
14 SM6RWY J057 14 9 4680
15 OH1NAD KP10 13 9 4639
16 OH2BYJ KP20 13 9 4387
17 SM5RCR J089 6 5 2857
18 OZ7LX J055 14 5 1820
19 OH6UH KP13 2 2 831
20 SM0NZB J099 3 3 639

Klasse 2 -1 4 4  MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ8EDR J066 63 24 24194
2 LA2AB J059 23 14 13545
3 OZ1ALS J044 58 15 12142
4 SL5ZZA J089 13 9 5346

Checklog: OZ8QD, J066

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 SM7LAD J065 31 16 12718
2 OZ1KLU J046 30 17 11622
3 OZ9PZ/A J046 32 20 11433
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4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

SM5BEI
OZ6HY
OZ1GMP
OZ1QZ
SM7BHM
SM7SCJ
OZ7LX
SM2DXH
OH6UH
OZ1KWJ
SMONZB

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call

1 OZ1JPT
2 OZ1KTE
3 SL5ZZC 

Chevklog: OZ8QD, JO66 .

Klasse 5 - M icrobølge single

JP90 16 12 5691
J045 23 8 4069
J056 14 8 3048
J045 12 8 2694
J076 11 5 2553
J065 10 6 1906
J055 5 4 1022
KP03 2 2 713
KP13 1 1 448
J045 3 3 410
J099 1 1 177

QTH QSO Loc Point
J064 33 19 10596
J065 10 4 918
J089 1 1 182

3 DK5EAM J031
Ialt 6 deltagende log i denne klasse.

572

QTH QSO Point SQR DXCC
J043 13 1026 7 4
J031 13 560 4 2
JO30 10 308 6 1

Klasse C
Nr. Call

1 DJ9RX
2 DL1TL
3 DL20M 

Næste AGCW-DL test er den 26. juni 1988.
Se reglerne i OZ december 1987 side 716.
Komplet resultatliste fra ovenstående test kan rekvireres fra mig 

mod frankeret svarkuvert.

Testindbydelse
EDR har hermed fornøjelsen at indbyde alle VHF/UHF/SHF amatø
rer i Skandinavien til at deltage i:

NORDISK MICROBØLGETEST 1988 
Tidsrum: Fra lørdag den 4. juni kl. 14.00 UTC til søndag den 5. juni 

kl. 14.00 UTC.
Nr. Cali QTH QSO Loc Point Testsektioner: 1 - Microbølge single operatør

1 OZ7LX J055 7-0-0 4 1048 2 - Microbølge multi operatør - og klubstationer
2 OZ1GMP J056 8-0-0 5 1044 Regier/trafik: Respektive landes licensbestemmelser og Region
3 SM5BEI JP90 3-0-0 1 699 1 båndplanen skal overholdes.
4 OZ8TU J065 4-0-0 3 584 Brugen af aktive repeatere, translatorer samt krydsbåndsforbin
5 OZ1KLU J046 5-0-0 4 552 delser er ikke tilladt.
6 OZ1QZ J045 2-0-0 2 302 Der anvendes normal RS(T) rapportering + QSO-nummer be

gyndende med 001 + Locator (Maidenhead).
Klasse 6 - M icrobølge multi Pointberegning: Der gives 1 point pr. km. Multiplier pr. GHz:
Nr. Cail QTH QSO Loc Point 1,2 GHZ = point x 1

1 OZ1KTE J065 8-1-0 2 431 2,3 GHz = point x 2.
EDR ønsker tillykke med resultaterne.
Der er diplomer til de tre bedste i hver klasse.

Resultatet fra AGCW-DL’s Neujaharscontest 1988 (HNYC) 
Klasse A VHF
Nr. Call QTH QSO Point SQR DXCC

1 DL90E J052 28 6256 14 4
2 DK1KR J053 30 5184 12 3
3 DJ9CB/P JO30 26 4002 8 3

Ialt 13 deltagende log i denne klasse.

Klasse B VHF
Nr. Call QTH QSO Point SQR DXCC

1 DJ0VZ JO30 56 10965 18 5
2 DF0TAU JO40 50 10176 18 6
3 DL9GS J031 53 9976 18 5

22 OZ1GEH J065 8 819 6 3
Ialt 28 deltagende log i denne klasse.

Klasse C VHF
Nr. Call QTH QSO Point SQR DXCC

1 DL20M JO30 84 18620 30 8
2 DK5PD JN39 72 13500 25 7
3 DJ4UF JO30 53 8721 21 6
6 OZ/FE1JDG J044 35 3811 17 4

12 OZ1BUR J046 11 510 7 2
Ialt 15 deltagende log i denne klasse. 

Klasse A UHF
Nr. Call QTH QSO Point SQR DXCC

1 DF1BN J031 11 1050 4 2
2 DK0HB J043 7 658 4 2
3 DL0LAH J043 6 520 3 2

Ialt 4 deltagende log i denne klasse.

Klasse B UHF
Nr. Call QTH QSO Point SQR

1 DK1KR J053 8 950 5
2 PA3BAS J021 9 588 4

5,6 GHz = point x 5 
10 GHz = point x 10, osv.

Til slutresultatet lægges 100 bonuspoint pr. kørt locatorsquare. 
(Ex. J045, J056). Har du f.eks. kørt 12 forskellige squares giver det 
12 x 100 = 1200 point som du lægger til dine km/point.

RADIO - 88
i BORÅS 26. - 28. AUGUSTI

Intressant MÄSSA med utrustning för 
sändning och mottagning. 

Seminarier och distriktsmöte inom SM6. 

Medarrangörer Borås radioamatörer och 
Sveriges DX-Förbund. 

Se vidare annons i kommande nummer.

boråsmösson ab<é
VID RIKSVÄG 40. TEL. 033 -10 11 41
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Log: Loggen skal være af Region 1 typen og skal indeholde (i 
nævnte rækkefølge): Dato, tid, modstation, sendt/modtaget med
delelser, frekvensbånd, point, bonus og en tom kolonne.

Husk Summary Sheet!

Redaktion: O Z1AKD, Karsten Jensen,
Højm arksvæ nget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.

BASICODE
- er en form for »esperanto«, der anvendes til udveksling af pro
grammer mellem forskellige computer-typer.

- det er udviklet i Holland af en gruppe mennesker under ledelse 
af en kendt radioamatør Klaas Robers.

- efter en udviklingsperiode, er man kommet frem til en standard, 
der kaldes BASICODE-2, som siden 1983 har været anvendt ved 
udsendelse af programmer over den hollandske Radio-5.

- allerede i 1978 udsendte den hollandske radio sit første compu
ter program.

- der findes BASICODE-2 oversætter programmer udviklet i Hol
land til følgende computere:

Apple II & Ile 
BBC
Colour Genie
Commodore 3000, 4000 & 8000 
Commodore 64 (128)
VIC-20
Exidy Sorcerer 
Microprofessor 
New Brain 
Phillips P2000
Sharp MZ-80A, MZ-80B, MZ-80K 
Sinclair Spectrum 48K 
Tandy TRS-80
- den hollandske radio sender også programmer til radiostatio

ner verden over, som så viderebringer disse, så BASICODE er ved 
at blive verdenskendt og anvendt.

- udsendelser, hvori BASICODE bringes, foregår på mellem
bølge 1008 KHz hver SØNDAG AFTEN KL.: 22.40.

- på ONSDAGE KL.: 19.02 sendes på 747 KHz et program kaldet 
»HOBBYSCOOP«.

- programmerne behandler emner som:
Elektronik, rumfart, kommunikation, H I-F I stereo og compu

tere.
- når man modtager radiosignalet, skal man sørge for at få det ind 

på cassettebåndet med fornøden styrke, jeg har anvendt følgende 
metode: Radiosignalet tager jeg ind på en ældre radio og giver det 
videre til en cassettebåndoptager, hvor jeg så har reguleret optage
styrken op uden derved at overstyre signalet. NB: Reguler ikke på 
styrken under modtageisen af det enkelte program.

Adressen i Holland er:
N.O.S. - Hobbyscoop, P.O. Box 1200, Hilversum, Holland. 

BASICODE I DANMARK
- der er i Danmark udviklet et program til AMSTRAD 464, 664 og 
6128, det er

Frants Liisberg, GI. Køgevej 259A, 2650 Hvidovre, som har stået 
for det.

- dette oversætter-program til Amstrad, blev i efteråret 1986 ud
sendt af Danmarks Radio i en udsendelsesrække kaldet:

DATABIXEN
- dette program blev desværre ikke videreført.
- medens programmet blev sendt, forhandlede DR et cassette- 

bånd med oversætter-programmerne (omtalt ovenfor), samt en 
håndbog i anvendelse af BASICODE, de er udsolgte, jeg nåede at 
få fat i dem inden.

- måske er det en ide, at samarbejde med lokalradioerne, for at af
prøve BASICODE’s evner ved radio-overførsel.

-da hele projektet med BASICODE arbejder efter »NON PROFIT« 
praksis, er det tilladt at kopiere til privat brug og experimenteren 
med systemet.

Indsendelse: Loggen sendes til EDR’s VHF contest-manager: 
Georg Landbo, OZ1FMB, Fas an vej 7, 7190 Billund - og skal være 
fremme inden månedens udgang.

M TY
- om nogen har interesse heri, kontakt mig venligst på TLF. : 05 

92 29 04.
- jeg hører gerne, hvis nogen har erfaring i arbejdet med

BASICODE
Knud Erik Bengtson 

Æg irsvej 48 
DK-7000 Fredericia

Glem ikke at bruge 
Stemmesedlen

ED7WA, Walter Christensen
Da de danske myndigheder i marts 1926 gav sendetilladelsen fri, 
var ED7WA, Walter, en af de første der fik licens. På det tidspunkt 
var Walter skoleelev og efter de mange QSL kort at dømme, har han 
været flittig operatør. 11929 blev han stud. polyt. og det gamle call 
blev samme år udskiftettil OZ1X. 11930 lod han ikke sin licens forny, 
og vi hørte ikke mere til ham på båndene. OZ1HJV
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'  PACKET./  OZ3RC, H. Bro - N ie lsen, »Langehus«,
T hor Langesve j 4, 5230 O dense  M.

Nye digipeatere
Teleinspektionen har efter indstilling fra EDR’s digitaludvalg ud
stedt de første digipeater-tilladelser (tilladelser til ubemandet 
24-timers drift af digitale relæstationer).

Indtil det overordnede 70 cm net er kommet helt på plads, er der 
tilmed udstedt digipeater-tilladelser til et antal »gamle« digipeatere 
på 144.675 MHz.

Yderligere oplyses det, at der er udstedt et antal digipeater- 
tilladelser til oprettelse af digipeatere på 433.675 MHz. Altså til digi
peatere der indgår i det landsdækkende net.

Access-points
EDR’s digitaludvalg har indstillet, at der etableres access-points i 
forbindelse med de digipeatere der indgår i det landsdækkende 70 
cm net.

Uplinkog downlinktil digipeaterene vil i overensstemmelse med 
denne indstilling komme til at foregå på én af de tre 2 m frekvenser 
(144.625, 144.650 og 144,675 MHz) og fortrinsvis på 144.675 MHz.

På denne måde undgås et antal pakkesammenstød og alle får 
mulighed for uden de helt store investeringer i nyt grej at etablere 
længere forbindelser over NET-ROM digipeaterne.

IARU/EDR
Digitaludvalgets indstilling skal naturligvis videreforhandles gen
nem EDR med de øvrige organisationer i IARU, men når henses til, 
at stemningen reelt tilsyneladende er for at få en sådan ordning 
gennemført, er der rimeligt gode muligheder for at IARU bakker for
slaget op. Der henvises til tidligere bemærkninger i packet-spalten 
om dette forhold.

NET-ROM tager tid
Når en NET-ROM digipeater kan operere med 20 forbindelser på én 
gang og med tre muligheder for ekspeditionsveje til næste digipea
ter, er der rimelig mulighed for at behandlingstiden i NET-ROM digi- 
peaternes processorer tager en målelig tid der kan virke gene
rende for QSO-virksomhed på real-time basis.

Det er bl.a. også derfor mange undlader at betragte packettrans- 
mission som en real-time kommunikationsmulighed. Folk bruger i 
stedet for de faciliteter der er stillet til rådighed med betjening gen
nem mail-service i mailboxene.

Headeren i BBS’ernes massage-oversigter
Der er mange nye begreber og udtryk der skal forstås og/eller i det 
mindste læres, når en amatør begynder at anvende packettrans- 
mission og måske særligt udpræget er dette forhold, når en amatør 
begynder at anvende mailboxene.

Det er ikke så svært. Men det kræver som hver gang man begyn
der på noget nyt, at der skal læses på lektien.

Udtrykket »headeren« er den »overskrift«, som ethvert message 
der indlægges i en mailbox bliver forsynet med.

Headeren består af følgende oplysninger:
Messagenummer, messagetype, messagestatus, messagestør- 

relse i bytes, messageadressatens identitet, hvilken eller hvilke 
mailboxe det omhandlede message er beregnet til at blive frem
sendt til, afsenderens identitet, datoen for indlægning i mailboxen 
og en kort overskrift vedrørende indholdet (det såkaldte subjevt).

Messagenummeret er et fortløbende nummer som mailboxen 
automatisk tildeler et indlagt message. Det »næste« nummer kan 
ses i opstart-hilsenen, når du har connectet mailboxen.

Typebetegnelsen er et bogstav afsenderen forsyner sit message 
med, og der er etableret nogle standarder som du kan læse om i 
BBS-guiden (de 20 kapitler der er sendt rundt fornyligt) eller i den 
user-fil der ligger i mailboxenes user-subdirectory og har navnet 
»labetc.doc«. Sidste opdatering er fra 11.04.88. Typebetegnelsen 
anvender du ligeledes når du skal søge i mail-afsnittet ved at bruge 
kommandoen L sammen med den typebetegnelse du ønsker at 
gennemsøge mail-afsnittet i BBS’en for (LA, LB, LC, LD etc.). Det er

derfor væsentligt, at alle er omhyggelige med at anvende den rette 
typebetegnelse, når de lægger et message ind i en mailbox.

Ved indlægningen i mailboxen er typebetegnelsen det bogstav 
der kommer efter bogstavet S (for send) og er altså en del af den 
dobbeltbogstavskommando du anvender ved indlægning af et 
message (SP, SA, SB, SC etc.).

Status kan du læse som et Y, N, F eller $. Y betyder, at det om
handlede message er læst af adressaten. N betyder, at det om
handlede message endnu ikke er læst af adressaten. F betyder, at 
det omhandlede message er viderekspederet (forwarded) til adres
saten. $-tegnet har sammenhæng med den BID (Bulletin IDentifi- 
cation) som også hører til som en del af message-headeren. Når 
der som status står et $-tegn, er der knyttet en BID til det omhand
lede message, og det er således beregnet til rundsendelse til et an
tal mailboxe.

Størrelsen af den omhandlede message står under betegnelsen 
Size, og du kan inden du trækker et message med kommandoen R 
se hvor langt det omhandlede message er.

Adressaten står under betegnelsen TO og kan være en enkelf 
amatør, i hvilket tilfælde det omhandlede message kaldes et mail i 
modsætning til den situation, hvor adressaten er en flerhed og hvor 
det omhandlede message karakteriseres som en bulletin (noget 
der er adresseret til en flerhed).

Udtrykket message dækker således over såvel mail som bulleti
ner.

Hvis det drejer sig om et mail, er indlægningskommandoen SP. 
Hvis det drejer sig om en bulletin anvender du et andet type
bogstav efter S, (SA, SB, SO, SD etc.).

Under overskriften a  BBS får du oplysning om, hvilken eller hvil
ken flerhed af mailboxe det omhandlede message er tiltænkt at 
kunne læses i. Såfremt der står a  OZ3BBS er det en oplysning til 
forwardingssystemet om, at det omhandlede message skal auto- 
forwardes så det kan læses af adressaten i mailboxen OZ3BBS.

Såfremt der i stedet står a  SCA er det tanken at det omhandlede 
message skal ende i alle de skandinaviske mailboxe og adressaten 
er derfor nok »all« eller måske som man anvender det i Sverige og 
delvist i Tyskland, identifikationen på en interessegruppe f.eks. 
RTTY, HF, DX eller lign.

For øjeblikket anvendes som grupper af BBS’er her i området be
tegnelserne OZ, SM, LA, OH, DL, SCA, EU og WW. Når du sender 
en bulletin ud i systemet kan det være praktisk at vurdere, om du fin
der den så interessant, at den skal distribueres WW (World Wide) 
eller du måske blot vil lade den blive læsbar i de danske mail- 
boksse. Kritisk sans synes at være en kostbar vare i denne sam
menhæng.

Beacons
Fra tid til anden ser du i din local-box at en amatør har udsendt en 
bulletin om unødige beacons (beacons er automatiske udsendel
ser af en tekst fra en packet-station).

Amatøren har givetvis oplevet det fænomen at al packetvirksom- 
hed er afhængig af, at der er »plads« på frekvensen, idet hele syste
met er squelch-styret.

Beacons kan naturligvis være interessante de første 8 dage for 
en ny station der netop er startet op, således at han får mulighed for 
at gøre sig kendt i området, men en langt bedre mulighed for at ori
entere omverdenen om, at »man er begyndt« er dog at indlægge en 
oplysning i den nærmeste mailbox om at man nu er QRV.

Meddelelsen kan indeholde oplysning om, hvilke tidspunkter på 
dagen man normalt er QRV, hvilken frekvens man anvender og hvil
ken local-box man har tænkt sig at anvende.

Yderligere kan en sådan meddelelse orientere en uvidende og 
undrende omverden om navn, stationsbeskrivelse etc., således at 
man generelt er fritaget for at skulle udsende disse oplysninger et 
unødigt antal gange.
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Hvis du indlægger en sådan oplysning om, at du er kommet 
igang med packet i din local-box kan det foregå med kommandoen 

SQ ALL (return)
OZ1XXX er nu QRV (return)
Den tekst du vil orientere med.
Afslut med ctrl-Z.

Forsøg at undgå beacons. De allerfleste medamatører vil opfatte 
dem som unødige og delvis som en chikane af deres »ret til at være 
der«.

Din local-box
Der er i den sidste version af OZIGKJ’s QRV-1 iste gjort plads til en 
oplysning om, hvilken local-box den enkelte amatør normalt anven
der.

Hvis vi skal undgå et forwardingssystem som det der anvendes 
i USA idag, hvor postledetallene (zip-codes) er det der forward es ef
ter, er det nødvendigt, at alle på packet gør sig den ulejlighed at give 
OZ1GKJ a  OZ2BOX en oplysning om, hvilken mailbox den enkelte 
har valgt som sin personlige local-box.

På denne måde kan alle ved et simpelt opslag konstatere, hvor
dan en besked til dig skal forwardes.

Packet til lommeradio
Der findes allerede et kit i Tyskland til en TNG der er TAPR- 
kompatibel og som dels er så lille så du kan have den i lommen og 
dels p.g.a. C-MOS teknologi kun bruger ca. 40 mA ved 13,8 V DC.

Endnu mere elegant er en løsning fra HEATHKIT, HK-21 TNG 
som også er en TAPR TNC2-kompatibel enhed og med samme 
strømforbrug.

HK-21 har ud over den normale ax-25-funktion også en indbyg
get miniature bulletin board som kan betjene dig som en PPBBS 
(Personal Packet Bulletin Board Service).

HK-21 sælges færdigsamlet i USA for US$ 219.95, hvortil kommer 
en genopladelig batteripakke der kan fås for US$ 17.95.

PC*PACKETADAPTOR (PCPA)
For den der er så heldig at have brugt nogenlunde de samme 
penge som på en C64’er med monitor og disk-station på den billig
ste PC’er han kan købe, har også mulighed for at komme billigt 
igang med packet.

Digital Radio Systems, Inc (DRSI) har en PCPA med 2 TNC’ere 
på et indbygningskort til en PC’er på vej.

Indbygningskortet har et modem for 1200 baud VHF-anvendelse 
indbygget og har den anden TNC ført ud på en RS232 port der kan 
tilsluttes et 300 baud HF-modem som også kan fås fra DRSI.

Det påstås at der på PCPA kortet skulle været taget særligt hen
syn til at reducere overhøring fra den ene TNC til den anden TNC.

Kortet skulle medføre, at det er unødvendigt at have udvendige 
TNC’er og skaber således en dual-port med multiconnect opera
tion. Der skulle således kunne moniteres og afvikles QSO’er med 
stationer på VHF og HF samtidigt (hvis nogen kan finde ud af at 
snakke med 2 mand på én gang).

Introduktionsprisen vil efter det oplyste blive US$ 99 under ama- 
tørconvention 1988 i Dayton. Derefter og indtil 1. juli 1988 US$ 
119.95. Derefter vil PCPA-kortet efter det oplyste koste US$ 139.95. 
DRSI’s HF-modem skulle kunne fås for US$ 59.95.

Der anvendes en 8530 serial Communications controller (SCC) 
og denne chip erstatter i det mindste fem separate chips i 
TNC2-opstillingen.

Det forventes at DRSI vil fremkomme med et lidt bedre styresy
stem i løbet af nogen tid, men indtil da skal der tilsyneladende an
vendes et sædvanligt modem-program til at kommunikere med 
kommunikere med kortet og de to TNC’er.

Hvad packet også kan bruges til
På det nok så berømte Standford University er en amatør i færd 
med at eksperimentere med amatør packetradioteknik, således at 
forskere der arbejder hjemme kan opnå access til universitetets 
computere gennem et microwave packetradiosystem. Kontakten 
skal ske til universitets Ethernet netværk. Han forventer at kunne 
opnå gode forbindelser med en 60 cm parabol over i det mindste 15 
km’s afstand.

De har nu flere muligheder i Amerika for at »lege« end vi har her
hjemme.

Ny NET-ROM clone
Der er forvarsel om, at der fra Tyskland er en NET-ROM clone på 
vej.

Der skal ikke betales afgift for denne NET-ROM. Til gengæld er 
man ikke færdige med en engelsk udgave, og compabiliteten er så
ledes ikke fuldstændig endnu.

Om man får en retssag på halsen fra »opfinderen« af den copy- 
rightede NET-ROM vides endnu ikke.

OSCAR PHASE 3C er godt på vej
Der synes stadigvæk at være gode muligheder for at den nye 
OSCAR kommer op i løbet af maj måned.

Mere om TNC2 version 1.1.5
Som nævnt i sidste packetspalte foreligger der nu en ny version af 
TAPR TNC2 (ver.1.1.5.) som som firmware.

Yderligere oplyses det, at K3MC der har skrevet KISS til TNC2’en 
har fået KISS (til TCP-IP-systemet) blandet med softwaren til 
TAPR’s TNC2 i nævnte version 1.1.5.

Der sker noget derovre i USA. Det er væsentligt for os, at vi holder 
os orienteret om, hvad der sker på den anden side af det store vand 
- og at vi ikke begynder at lege for meget »anderledes« her i Europa.

OZ3RC a  OZ5BBC/Bro

OZ-spot
Internationalt DX-træf
For at fejre LA-DX-Groups 10 års jubilæum inviteres alle til en DX- 
weekend 4.-5. juni 1988. Det foregår på Solli turist center i Geilo, 
Norge.

Der kommer flere prominente DX-ere og fortæller og viser film 
m.v. Således kan nævnes at ON4UN John, OH2BH Marti, LA5MN 
og LA4LN kommer til stede.

Nærmere hos LA4DCA Bjørn-Hansen Bergheim. Da tilmeldin
gen skulle være senest 1. maj, er det nok bedst at kontakte ham pr. 
tlf. (02-617385 i Oslo).

ATlMCO’s nye ansigt
Ingeniør og handelsfirmaet ATIMCO i Århus har ændret ledelses- 
og ejerforhold, idet ingeniør Jørn Gilsaa er indtrådt som kompag
non med den hidtidige eneejer direttør, ingeniør Peer Aidel.

ATIMCO blev grundlagt i 1969 af Peer Aidel og har siden starten 
været leverandør af fysik-kemi- og biologiudstyr til undervisnings
sektoren.

For 10 år siden udvidedes denne aktivitet med en industriafde
ling med salg af måleudstyr til industri og servicesektorerne. Med 
Jørn Gilsaa, som har været 19 år i Philips Test and Measurementaf- 
deling, satses på en udbygning af denne afdeling og aktiviteten for 
tekniske skoler og højere læreranstalter.

ATIMCO er i dag eneimportør af en række produkter fra bl.a. HA
MEG (oscilloskoper, modulopbyggede måleinstrumenter), 
ESCORT (digitalmultimetre, generatorer, frekvenstællere, strøm
forsyninger m.m.), NICOLET (digital storage oscilloskoper, wave- 
formanalysatorer) og SIMPSON (digitalmultimetre, generatorer, 
lydmålere, tangamperemetre m.m.), SHINKO DENSHI (digitale 
vægte, tællevægte).

ATIMCO forhandler i øjeblikket med flere ind- og udenlandske le
verandører og har for nylig udvidet sit program ved at sikre sig ene
forhandlingen af produkter fra ADVANCE BRYANS INSTRU
MENTS (skrivere, plottere, foto pi ottere), samt VUKO-WINTEX 
(digital storage oscilloskoper og transientrecordere).

ATIMCO dækker således idag hele det generelle måleinstru
ment marked.

I forbindelse med ændringerne er ATIMCO omdannet fra ApS til 
A/S.
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'SS71A7V,/ Redaktør: OZ9KE, Carl Emkjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,

Tlf. 01 56 45 74.

Båndrapport
I DARC testen den 19. marts, som var den første i år, var aktiviteten 
som ventet stor. HA1ZH var meget aktiv, men ved testens slutning 
var han kun nået op på 44 QSO’er, så han vinder nok ikke denne 
test i år.

På 20 m kørte jeg 7X2ARA, en klubstation i Algier, og oprt. Salim 
fortalte, at klubben lige havde indkøbten Robot 1200. Da jeg havde 
QSO med ham, kunne han kun modtage billeder, da kablerne til ka
meraet var låst inde og han ingen nøgler havde. Så kig efter 
7X2ARA, Salim. Han lovede stor aktivitet fra Algier.

GD4HOX, Ted, fra Isle of Man, er også blevet aktiv, han kører 
med en SC1 fra Volker Wraase. Den 20. marts var han på en udstil
ling og sendte billeder af gæsterne, og fra den skønne ø. Han kørte 
under kaldesignalet GB7510M hele søndagen.

Poul fra Italien, modtaget på SSTV under IVCA testen.

IVCA testen 2. -10. april 1988
Aktiviteten i denne test var den største i mange år. SM5EEP var ved 
testens slutning på 201 QSO’er, og jeg har på min QTH hørt 28 
lande.

Der blev kørt på alle bånd. Størst var aktiviteten på 20 m, men 
også 15 og 10 m var til tider gode. På 10 m kom PY5BYEogZS6BTD 
igennem flere af dagene, med flotte billeder fra de varme lande.

Af danske stationer der var med i testen, blev hørt: OZ1ACQ, 
OZ5BU, OZ5PB, OZ9AU og OZ9KE.

Er der andre SSTV stationer, der har kørt med i testen, så vil vi 
gerne høre fra dem her i spalten.

QRM
Russerne, som holder til på 14,226 MHz, var under testen blevet så 
ophidsede af den store SSTV aktivitet, så man troede 3. verdens
krig var ved at bryde ud.

SSTV frekvensen på 14.230 MHz er nærmest umulig at bruge, 
når der er stor DX aktivitet på 14,226.

IVCA (International Visual Communications Association) har 
foreslået at flytte SSTV til 14,345 MHz når QRM’en er størst. Vi hø
rer gerne meninger om dette.

Problemerne på 14,226 MHz var noget mindre under IVCA te
sten, men alvorligt nok er det, at ISØXRI stadig leger frekvenspoliti, 
og laver QRM på 14,226 MHz til stor irritation for DX’erne på fre
kvensen.

Flere SSTV amatører i Stor-København er aktive på 2 m, 144,500 
MHz, hver dag kl. 14.30 og kl. 19.00. Kald ind, hvis du vil se billeder 
eller er interesseret.

' i
I1HJP og SV1UY er meget interesseret i scan-converteren SCÆ 

86 og har fået tilsendt print, diagrammer og samletegninger.
OZ9AU, Allan

Hvad med »Jyllandsringen«?
Vi havde tidligere en stor SSTV ring i Jylland på 2 m båndet. Hvor
dan går det med den. Det er ikke tit man hører SSTV derfra. Er i gået 
helt i stå?

Vi ved, der er mange SSTV amatører i Jylland og på Fyn, men 
ikke hvormange. Lad os høre fra jer, om hvor mange i er og få en dia
log i gang og få udvekslet erfaringer bl.a. hvor meget i kører og hvad 
i kører.

Har i problemer derovre, som vi evt. kan hjælpe med til at løse, så 
ring eller skriv. Spaltens tekniker OZ9AU, Allan, stiller sig hjertens
gerne til rådighed med sin expertise.

Som nævnt, lad os høre fra jer. SSTV spalten er ikke en 
Københavner-spalte. Den er for hele landet.

SSTV demonstration
Siden sidst har OZ9AU, Allan, ledsaget af nogle få »assistenter«, af
holdt velbesøgte demonstrationsaftener i henholdsvis Amager og 
Birkerød afdelinger. Begge steder var der interesserede, der ville i 
gang med SSTV, så vi forventer, at antallet af aktive stationer vil 
stige yderligere.

OZ9AU, Allan, bydes velkommen til SSTV demonstrationsaften i 
Birkerød afd.

SSTV i Kanal 2
Vor trofaste SSTV amatør OZ3WP, Walter, der næsten hver formid
dag fra kl. 09.20 til kl. ?? deltager i en Europa SSTV ring, havde vi 
den store fornøjelse at se i Kanal 2 TV, mandag den 28. marts 1988 
i Kanalens »Morgenflimmer«. Det var efter vor mening et rigtig hyg
geligt indslag, hvor Walter og hans hustru, Vera, fortalte om radioa
matørbevægelsen tværs over landegrænserne samt demonstre
rede, hvorledes vi i dag arbejder med SSTV. Alt i alt et fint indslag, 
blot alt for kort. Fint klaret Walter og Vera.

Nyt fra USA?
Vi følger nøje udviklingen i USA, hvor »Robot« er den førende fabrik 
for SSTV udstyr, men det er svært at få nøjagtige oplysninger om, 
hvad vi kan vente os fremover med hensyn til systemets udvikling. 
Ja, vi må erkende, at der stadig er langt til USA, men vi har dog nu, 
via 11HJR Poul, fra Italien, fået det fuldstændige diagram over den 
nyeste »SSTV Robot«, der viser sig til forveksling at ligne vores nye 
OZ9AU converter, bortset fra farverne. Robotten har dog kun 2 bille
der, men til gengæld et meget kompliceret betjeningspanel. Den 
koster den nette sum af ca. 12.000 Dkr., uden keyboard og kamera, 
i modsætning til den nye danske, der kan selvbygges for de tidli
gere nævnte ca. 1.500 Dkr. Vy 73 de OZ1AIM, OZ9AU, OZ9KE
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Storjagter 1988
Jysk Mesterskab den 6.-7. august 1988 
v/EDR Herning afd. (OZ8VM).

* Danmarksmesterskab på Fyn den 10.-11. september 1988 
v/Erik Lind (og fynske amatører)

Sjæ llandsmesterskab 8.-9. oktober 1988 (evt. kun én dag) 
v/Arne Jensen, OZ9VA

* Angående DM i rævejagt 1988
Vi er mange der i 70-erne kørte mange gode rævejagter på Fyn, 
hvert eneste år den anden weekend i juni. Vi mindes det gode ter
ræn i det hele taget de gode jagter, dem savner vi. For to år siden 
blev alt opfrisket med et DM, hvor8NJ hjalp de kære fynboer. Det vil 
vi gerne gentage i år, og være med til at fejre 1000 år’s jubilæet. 
Samtidig ligger den skønne ø også midt i fædrelandet, så mon ikke 
vi kunne samle en hel del rævejægere til en DM dyst.

Undertegnede har fået til opgave at arrangere sammen med de 
fynboere, der kunne have lyst til at være med til en sådan opgave.' 
Jeg har allerede fået tilsagn fra en, OZ5EQ, Ejner fra Næsby. Hvis 
nogen vil hjælpe så kontakt ham (tlf. 09 18 15 05) eller underteg
nede.

Jeg håber så at mange rævejægere vil reservere den 10.-11. sept. 
nærmere herom i et senere nr. af OZ. Erik Lind, tlf. 04 74 14 48

Fra Herning afdelingens rævemøde den 11. april 1988
Som rævejagtsleder for 1988 blev Jan, OZ5JR genvalgt.

Præmier for 1987 blev uddelt til Knud Erik, Villy og Jan.
Der blev planlagt følgende jagter til Herning Mesterskabet: 02.05 

prøvejagt, 09.05,16.05,30.05,06.06,13.06,20.06,15.08,22.08,29.08 
og 05.09.

Nøjagtig tidspunkt for SMR 1988 blev ikke fastlagt.
Regel ændringer: Alle ovenfornævnte jagter, dog undtagen 

SMR, foregår til fods. Rævejægerne afgør internt eventuelle prote
ster.

Kodenøgler udleveres ved henvendelse til undertegnede.
Med håbet om en god rævesæson.

Vy 73 de OZ5JR, Jan Lind Christensen, Ege løkkevej 39, Tjørring, 
7400 Herning, tlf. 0726 84 68.

EDR’s rævejagtsudvalg 1988

Formand: OZ9VA Arne Jensen 
Gyvelbakken 25 
3460 Birkerød 
Tlf. 02 81 75 93

Kreds 
Sjælland 
øerne og 
Bornholm

Valgt år 
1987

Redaktør: Erik Lind 
Hjerpstedvej 9 
Sølsted 
6270 Tønder 
Tlf. 04 74 14 48

Sønderjylland 1987

Medlemmer: OZ3MI Martin Nielsen 
Skansevej 22 
7000 Fredericia 
Tlf. 05 93 11 80

Sydjylland 
og Fyn

1988

OZ8VM Villy Jakobsen 
Skivevej 32 
7451 Sunds 
Tlf. 07 14 13 51

Midtvest
jylland

1988

OZ1GRL Arne Lund
Valmuevej 80 
8700 Horsens 
Tlf. 05 64 03 48

Midtøst
jylland

1988

Ingen selvstændig 
repræsentant

Nordjylland
880417/9VA

Referat af årlig t ordinæ rt møde i EDR’s rævejagtsudvalg
Mødet afholdt den 9. april 1988 i EDR’s lokaler, Odense.
Deltagere Kreds
Martin Nielsen, OZ3MI Sydjylland og Fyn
Erik Lind Sønderjylland
Arne Lund, OZ1GRL Midtøstjylland
Arne Jensen, OZ9VA Sjælland, øerne og Bornholm
Afbud fra:
Villy Jakobsen, OZ8VM Midtvestjylland

Dagsorden: Var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, se ved
lagte bilag 1.

Pkt. 1: Konstituering:
- Resultat af valg 1988: Martin OZ3MI, Villy OZ8VM og Arne 
OZ1GRL var genvalgt i deres respektive kredse. Kreds Nordjylland 
har fortsat ingen selvstændig repræsentant i RU. Hvis nogen fra 
denne kreds ønsker noget vedrørende rævejagt forrettet, må de 
kontakte ét af de øvrige RU-medlemmer.
- Konstituering: Erik Lind fortsætter som redaktør af rævespalten i 
OZ, og Arne OZ9VA, fortsætter som formand. Udvalgslisten for 
1988 ser herefter ud som vist i bilag 2.

Pkt. 2: RU-valg 1989: På valg er Erik Lind og Arne OZ9VA. De sørger 
selv for at arrangere valg i deres respektive kredse. Valgmøderne 
skal publiceres for OZ januar eller februar 1989.

Pkt. 3: Meddelelser og gensidig orientering:
- Referat fra RU-møde den 4. april 1987: Ingen bemærkninger.
- Vort budgetforslag for 88/89 er af HB blevet beskåret med kr. 
1000,-, d.v.s. til ialt kr. 6000,-. Dette var blevet oplyst pr. tlf. af Hanne 
OZ1CID, efter 9VA’s forespørgsel. Officiel skriftlig underretning ikke 
modtaget.
- Årsrapport for 1987 til RM udarbejdet af 9VA: Ingen bemærknin
ger.
- Steen Hasselbalch, OZ7T er gået Silent Key. Han var initiativta
ger til rævejagt i Danmark i efteråret 1936.
- VM i rævejagt 1988 afholdes den 7.-10. september i Schweiz. Der 
har været notits (2 gange) i OZ med opfordring til eventuelle interes
serede om at melde sig. Ingen har dog reageret.

I samme anledning er det tilgået EDR et brev fra Chris SP5HS, 
som er formand for IARU Region 1’s rævejagtsudvalg. Man opford
rer til, at EDR i det mindste sender en officiel observatør til mester
skaberne.
- Kontakt til ovennævnte IARU Region 1 rævejagtsudvalg er etab
leret i 1987. Vi modtager nu udvalgets rundskrivelser og anden info. 
I samme forbindelse har man tilbudt, at EDR kan få sæde i udval
get. RU er indstillet på at udpege en repræsentant til Region
1-udvalget, hvis EDR mener, det er relevant, og i øvrigt vil medvirke 
til afholdelsen af omkostningerne ved deltagelsen.
- Nordisk Mesterskab i rævejagt 1988 afholdes i weekenden den 
21 .-22. august i Norge. Forvarsel herom modtaget fra NRRL. Info vi
derebringes i kommende OZ.
- Arbejdet med bygning af nye tidtagnings- og nøgleautomater i 
København/Nordsjælland fortsætter. Konstruktionen, som er 
microprocessorstyret, vil kunne afløse de gamle EDR-automater. 
Der er bevilget kredspenge fra kreds 1 og 2 til hjælp til bygningen 
af de første par prototyper. Men der er stadig behov for økonomisk 
støtte til projektet. I betragtning af, at konstruktionen vil kunne gø
res nytte på landsplan, er Ru indstillet på, at projektet bør kunne 
støttes indenfor rammerne af RU’s budget for 1988/89.
- Aktivitetsniveauet?:
- Tønder: Voksende tilslutning efter nogen tids stilstand.
- Kolding: Uændret aktivitet blandt de »gamle« jægere.
- Horsens: Meget lav aktivitet i 1987.
- Århus: Knud OZ1GKR som er formand for Århus nord afd., 
OZ2ANN, har meddelt, at man i afd. har bygget 10 stk. modtagere



model EU79. Man har planlagt et antal træningsjagter (til fods) i 
Marselisborgskoven.

Arne OZ1GRL, kontakter OZ2ANN med henblik på evt. samar
bejde om arrangement af jagter.
- København/Nordsjælland: God tilslutning til træningsjagter hver 
2. søndag i skiftende nordsjællandske skove.
- Herudover fremgår det af afdelingsspalterne i OZ, at der regel
mæssigt holdes jagter i Herning, Viborg og Aalborg.

Pkt. 4: Storjagter 1988: Pågrund af den ringe tilslutning til vissejag
ter i 1987 var der enighed om at reducere antallet af storjagter. For 
1988 blev det derfor vedtaget at afholde tre officielle mesterskab
sjagter, nemlig et Jysk mesterskab, et Sjællandsmesterskab samt 
et Danmarksmesterskab!

Programmet fremgår af vedlagte bilag 3.
Til gengæld blev det vedtaget at øge tilskuddene fra RU’s budget 

til præmier, m .m .til (max.) kr. 800,-til JM og SM hhv. kr. 1200,-til DM. 
Startgebyret til ovennævnte mesterskabsjagter fastsattes til kr. 30,- 
pr. udleveret DIN-stik.

Pkt. 5: Budget 1989/90: Der blev udarbejdet det i bilag 4 viste bud
getforslag, som vil blive tilstillet HB.

For det netop afsluttede regnskabsår 1987/88 har forbruget in
denfor RU’s område iøvrigt været ca. kr. 3000,-, medens budgettet 
var på kr. 6500,-. Mindreforbruget er fordelt på stort set alle budget
tets poster, men især på rammebevillingen til præmier, m.m. til stor
jagterne, hvor der er anvendt kr. 2500,-. mindre end budgetteret.

Pkt. 6: Spørgsmålet om deltagelse i internationale jagter, skift til 80 
m, mm blev drøftet på baggrund af stedfunden korrespondance i 
1987.

RU tvivler fortsat på, at der er grundlag for at ændre frekvens fra 
160 m til 80 m, især da alt eksisterende udstyr i DK er indrettet på 
160 m.

RU vil dog ikke, som nogen måske har fået opfattelsen af, modar
bejde forsøg med rævejagter på 80 m (eller 2 ml), og vi vil med inter
essefølge de igangværende initiativer i denne retning, bl.a. i forbin
delse med EDR’s sommerlejr 1988.

Pkt. 7: Eventuelt: Ingen bemærkninger.
Mødet sluttede kl. 15.45.
Referat ved Arne Jensen OZ9VA, formand for RU. 880417/9VA

Kommende rævejagter i tiden 15.5 -16.5
Kolding hver onsdag kl. 19.30, info. 3MI, tlf. 05 93 11 80.
Tønder hver tirsdag kl. 19.30. info. Erik Lind, tlf. 04 74 14 48. 
Nordsjælland 29.5. kl. 10.00 St. Dyrehave, mødested 2. P-plads fra 

Hillerød.
12.6. kl. 10.00 Nyrup Hegn, mødested P-plads Gurre kirke. 
Info OZ9VA, tlf. 02 81 75 93.

Horsens info. OZ1GRL, tlf. 05 64 03 48.
Herning hver mandag kl. 19.30 info. OZ5JR, tlf. 07 68 84 68.

info. OZ8VM, tlf. 07 14 13 51.
Hvis der er flere der ønsker deres rævejagter med her i spalten så 

send dem til mig. Erik

CW hjørnet.Redaktion: 0 Z 8 0 ,  Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 G lostrup.

EUCW
Den Europæiske samarbejdsorganisation for CW grupper EUCW 
har udsendt sin bulletin nr. 1988/1. Der er en del interessante ting i 
den:

FIST CW club i England søger om optagelse i EUCW. Klubben 
har 164 medlemmer og har til formål at fremme brugen af CW på 
amatørbåndene, at opmuntre begyndere på CW og at skabe ven
skab mellem medlemmerne.

EUCW emblem
EUCW har nu fået sit eget emblem.

22480). Det må vi gøre bedre næste gang. Mærk den 19. og 20. no
vember i kalenderen og se nærmere i oktober OZ.

AGCW-DL YL-OM CW Party
er arrangeret af AGCW-DL, som har udpeget 1988 til »CW YL’s år«. 
Tiden er 8/81988 1630 -1800 UTC. Reglerne skulle komme i OZ for 
juli.

SCÅG
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe har nu næsten 50 danske med
lemmer, så der er god plads til flere. Hvis du vil hjælpe os at støtte 
og opmuntre amatørradio CW, går du blot på posthuset og sender 
35 svenske kr. på postgirokonto Stockholm 836133-9 S C AG c/o Bör
jesson, S-79153 Falun, Sverige, så kan vi en af de følgende lørdage 
og søndage i vore net glæde os over at høre, at du er blevet med
lem, og du får hvert kvartal SCAG news letter og hvert år vor med
lemsliste med oplysninger om vore diplomer og aktiviteter.

Net og bulletin
SCAG Hi speed net, tirsdag kl. 2130 lokal tid på 3578 kHz 
SCAG QRP træf, lørdag kl. 1500 lokal tid på 3560 kHz 
SCAG rag chew net, lørdag kl. 1600 lokal tid på 3555 kHz 
SCAG slow speed party, lørdag kl. 1700 lokal tid på 145225 
SCAG net, søndag kl. 1030 lokal tid på 7029 kHz 
SCAG atlant net, søndag kl. 1430 UTC på 14055 kHz 
SCAG nord net, søndag kl. 1800 lokal tid på 3525 kHz.

Prøv også 3560 kHz lørdag kl. 1700 lokal tid, som er foreslået som 
mødested og tid for slow speed interesserede.

EUCW Fraternising CW QSO Party 1987
Resultatlisten for denne contest kommer ikke til EDRs contest ma
nager, for der var ikke en eneste dansk deltager, bortset fra, at 
OZ5RM sendte en checklog. Skandinavien var i det hele taget dår
ligt repræsenteret med ialt to deltagende stationer, iøvrigt med 
samme operatør. SCAG fik en flot sidsteplads med 390 points mod 
vinderens 14652! Over halvdelen af deltagerne var fra UFT, og UFT 
fik ialt over 3 gange så mange points som nr. 2, HSC (68904 mod

OZ-spot
OZ beklager at have udnævnt OZ5RB som manden bag aprilnum
merets forsidebillede. Det er OZ8SQ, Axel, som er professionel fo
tograf, der har taget ikke blot dette billede, men også tidligere forsi
debilleder.

Æres den som æres bør. HR
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/ Redaktion: OZ1GKW, Søren W esterho lm , 
B e llisbakken  37, 3460 B irkerød.

Siden sidst
EDB programmer til lytter - og andre amatører?

I marts udgaven af OZ efterlyste jeg programmører, som frit ville 
stille deres amatørprogrammer til rådighed for andre med de 
samme interesser.

Interessen for at dele programmer er STOR. Udbudet her
hjemme er desværre ganske ringe, som følge heraf vil jeg prøve at 
kontakte forskellige amerikanske databaser og Bulletin Boards - for 
at se, hvad de ligger inde med. Skulle nogen allerede have etable
ret forbindelse med sådanne udenlandske databaser - hører jeg 
meeeget gerne fra jer, da det selvklart vil virke yderst besparende 
på MIN telefonregning!!!

DR-QTH
En gang imellem er det en god ide at blade ældre numre af OZ igen
nem. Herved undgår man at gentage sig selv. Man opdager også 
en række emner, som aldrig er blevet fulgt op - endsige færdigbe
handlet.

Dette gælder eksempelvis QTH listen over DR-amatørerne. Jeg 
synes at det er en hyggelig foreteelse, at man som nyt medlem af 
EDR bliver budt velkommen i kredsens midte. Det skaber hygge, af
mystificerer foreningen og afføder måske, at vedkommende ikke er 
bange for at skrive et indlæg til spalten - da navnet jo allerede har 
været publiceret een gang ...

Jeg har aftalt med forretningsføreren, at jeg hver tredie måned 
modtager en opdateret liste over DR-amatører og de vil så blive 
budt velkommen her.

Sidst jeg bragte listen var i OZ nr. 5 1985. Vi sluttede dengang 
med OZ-DR 2279. Jeg har derfor den glæde at byde velkommen til 
følgende DR-amatører:

DR2281 Niels Hansen, Haraldstedvej 162, 4100 Ringsted. 
DR2282 Uffe Olsen, Skovvej 65a, 9510 Arden.
DR2293 Bo Kreutzer, Thorsteinvænget 7, 5210 Odense NV. 
DR2294 Børge Lunau, Postbox 501, Ruiru, EAK Kenya.
DR2296 Ib Leif Petersen, Vibyvejen 54, 4130 Viby Sjælland. 
DR2304 Frede H.V. Form, Hjallesevej 92 st., 5230 Odense M. 
DR2306 Bent Nellemann, Stillingevej 44, Kr. Stillinge, 4200 
Slagelse.
DR2311 Benny Jørgensen, Munkbækvej 18, 9240 Nibe.
DR2314 Tempo Bjørn Pind, Hyllestykket 10, Udsholt, 3230 Græ
sted.
DR2315 Svend Erik Feldstedt, Goethesgade 30, 6400 Sønder
borg.
DR2319 Kurt Gross Jonasen, Persillehaven 141, 2730 Herlev. 
DR2320 Bjarne L. Kofod, Segenvej 13, Årsballe, 3700 Rønne. 
DR2322 Johnny Holm, Sygehusvej 26, 8950 Ørsted.
DR2323 Hardy Sørensen, Postboks 338, 6700 Esbjerg.
DR2324 Inge Sørensen, Skovsvinget 7, Pindstrup, 8550 Ryom- 
gård.
Jens Tarbensen, Læsøvej 39, 7400 Herning.
DR2326 Egon S. Højriis, Hedelundvej 114, 5270 Odense N. 
DR2327 Frank Thomsen, Vestergade 69, 3200 Helsinge. 
DR2328 Kim Hug, N.J. PouIsensvej 14, 6700 Esbjerg.
DR2329 Bjørn Petersen, Højdevej 25A, st., 2300 København S. 
DR2331 Erik Frost, Storkevænget 10, Hårlev Overdrev, 4653 Ka
rise.
DR2333 Tom Wallin, Charlotteager 150, st.th.
DR2334 Vagn Nielsen, Klintevej 33, 2700 Brønshøj.
DR2336 Kurt Pauch, Store Torvegade 131, lejl. 3, 3700 Rønne.

Månedens post
Brev fra OZ-DR 2238 Kæld, som skriver:

Hej OZ1GKW!
Først tak for en dejlig brevkasse, jeg er medlem af EDR på 5. år 

og glæder mig stadig over at modtage OZ.

Imxwmi m /
Jeg har desværre ikke licens; men det kommer nok engang. 
Min station består af en Yaesu Musen FRG-7 samt en mindre 2 m. 

FM-modtager. Og ved siden af disse to stationer har jeg en compu
ter af mærket AMSTRAD CPC6128; nu følger så et par spørgsmål... 

Hvordan kan jeg kombinere disse tre ting?
Har jeg mulighed for at bruge min computer til at hente telegram

mer hjem med, da jeg har en printer stående, som passer til det 
hele?

Jeg ønsker ikke at køre PACKET da jeg mener at dette vil blive for 
dyrt i forhold til det jeg har stående af stationer, men jeg ønsker at 
få lidt fornøjelse af disse to parallelle hobbyer.

Jeg håber at du eller andre kan hjælpe mig, og håber på et godt 
svar på mine spørgsmål. Der er jo nok andre end MIG, der kører på 
AMSTRAD og som sidder og trænger til hjælp ...

På forhånd tak - og på gensyn i OZ 
73/fra OZ-DR 2238 

Kæld Gydum
Kommentar:
Hej Kæld - tak for dit brev. Det lyder da som et rimeligt fromt ønske 
at koble din Amstrad 6128 sammen med printer og radio for at 
kunne udskrive telegrammer. Såfremt din Amstrad er udstyret med 
en SERIEL PORT - skulle du have en reel chance. Jeg har kigget til
bage i de tidligere numre af OZ og har i OZ nr. 7 1985 - side 485 ff. 
fundet et RTTY modem, som dels er meget nemt (læs billigt) at kon
struere og samtidigt kan styres af et simpelt BASIC program, som 
ligeledes er beskrevet...

Brev fra OY9A, Henrik som skriver:
Hej Søren.
Mange tak for at du hjalp mig med at finde ud af hvor stationen 
M1ABC hører (hørte) til.

Jeg har nu igen et lille spørgsmål, som jeg tror, du eller læserne 
af SWL-spalten kan hjælpe mig med. Jeg mangler noget SWL-stof, 
som f.eks. månedlige SWL-blade eller lign., for jeg har fået den op
gave at skaffe stof til vores »SWL-spalte« i OY-arin.

Hvis du ikke kan hjælpe mig, så håber jeg, at du vil spørge via 
SWL-spalten, om der er nogle, der ved, hvor man får fat i noget så
dant stof.

Siden sidst jeg skrev, har jeg både været oppe til den tekniske 
prøve og morseprøven, og det vil sige, at jeg nu har A-licens.

Jeg er nu oppe på at have modtaget omkring 1100 QSL-kort fra 
snart 100 lande (som SWL med callet OY-102).

73 Søren, og jeg håber, at vi mødes på båndet engang.
  Henrik Solberg, OY9A

F Å R O E  I S L A N D S

OY9A
H E N R IK  SO LBERG - FR 655 NES - FAR O E IS LAN D S 
SW L - OY-102 S INC E 07.09.85. OY9A SINC E 07.05.87. 
QTH LO CA TO R : IP62PC. CQ ZO N E: 14. ITU ZO N E: 18.

C O N FIR M IN G  MY QSO W ITH

DATE UTC M HZ MODE RST

PSE Q SL TN X V IA  BU R EA U  OR DIRECT. 73

Kommentar:
Kære Henrik. Jeg skal prøve at skaffe dig noget stof via de uden
landske organisationer. Du er velkommen til at bruge, hvad du kan 
finde her i spalten, men som du måske også har erfaret, er det ikke 
altid lige let at finde relevant stof. Jeg bringer dit brev - idet jeg håber 
at det kan anspore medlemmerne til at sende os ideer, oplysninger 
og indlæg lidt oftere ...
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Contests:
Så er de endelige resultater fra The U.B.A. SWL Competition kom
met. De bringes her i uddrag:

SWL C om petition 1987
(Call, Claimed, 3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz, 28 MHz, Points, 
Result)
Category 1 - Phone
1. DE2WSM R17 312522 201 209 256 223 127 273 277368
2. SP9-3645-KA 261372 164 192 264 197 125 274 258108
15. OZ-DR2305 176860 131 135 212 157 93 232 168896
18. OZ1LRC 133332 112 135 188 120 66 214 132894

Category 3 - RTTY, AMTOR, ASCII
1. OY 102 36984 27 25 132 67 14 137 36305
2. ONL 2652 LGE 34686 33 39 118 70 20 123 34440
3. ONL 2500 NOK 24302 13 12 107 65 25 113 25086

Kommentar:
Det er en glæde at se både danske som færøske amatører så flot 
placeret. Tillykke med det!

Det var alt for denne gang.
Vy 73 de OZ1SWL/OZ1GKW, Søren

Redaktion: O Z1H JV, Erik Gørlyk, /  
O pnæ sgård  69, 2970  Hørsholm. /  i 
Tlf. 02 - 86 78 54.________________ Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS
OZ4B, Ernst Andersen, Hellerup

Allerede i midten af tyverne begyndte Ernst - eller rettere 
Anker, som han kaldes mellem radiobrødre - at få interesse 
for de korte bølger.

En god simpel kortbølgemodtager med tilbagekoblings
hyl blev bygget og der blev lyttet flittigt til alverdens lande.

Anker blev hurtig klar over, at for at få den bedste fornø
jelse ud af sin hobby, måtte han lære at morse.

Rent praktisk blev det en let sag, idethansom morsetræ- 
ner anvendte sin kortbølgemodtager, som han lod hyle. 
Med en nøgle anbragt på det rette sted og antennen fjernet 
kørte han så der-ud-af med prikker og streger.

En aften som han sådan sad og »legede« kortbølgeama
tør med et lånt call, OZ1A, var der pludselig en dansk sta
tion, som kaldte ind og bad om nærmere info om Ankers 
station. Til sin store skræk opdagede Anker nu, at han 
havde glemt at fjerne antennen, men var dog ikke mere 
chokeret end at han svarede på opkaldet. Det viste sig at 
være OZ7BL, Børge Larsen, kommandørkaptajn, som fra 
en af marinens skibe ved Holmen havde hørt Anker, som 
på daværende tidspunkt havde QTH i Fredericiagade lige 
overfor Holmen. Anker var fræk nok til at fortsætte 
QSO’en, som senere blev bekræftet med et QSL-kort fra 
den kongelige danske marine.

Anker bestræbte sig nu på at være mere omhyggelig når 
han morsetrænede, men endnu engang gik det galt, da 
han glemte det med antennen og en meget vred OZ7GL 
(Gamle Lars) kom ind og brokkede sig over den idiot, som 
lå og ødelagde hans udsendelser. 7GL opfordrede ved
kommende til omgående at ringe ham op, så ville han give 
ham en rigtig belæring - men det turde en sådan kujon vel 
ikke! Da Anker selvfølgelig ikke var nogen tøsedreng, rin
gede han til Gamle Lars og fik en fortjent omgang. Resulta
tet: Indmeldelse i EDR som medlem nr. 517 og OZ-DR 092 
plus et fint venskab med 7GL i de følgende mange år.

Derefter kom der gang i sagerne og en licens kom i hus 
i 1934 med call OZ4B. Siden har Anker været flittig på CW 
og i årenes løb er det blevet til mange selvbyggede appara
ter.

Interessen til at lytte har 4B altid haft og det vidner et 
stort antal QSL-kort på.

Efter krigen har 4B’s antenneforhold ikke været de bed
ste, men alligevel har han selv med QRP fået mange fine 
resultater.

I de senere år har 4B gennemgået flere store operatio
ner, men det har på ingen måde påvirket hans gode humør, 
som vi tit stifter bekendtskab med, når vi hører ham på 
2-meteren eller træffer ham i København afdelingen.

I løbet af dette år vil OZ4B runde de 80 år.

OZ4B på besøg hos OZ8T i Skovshoved i 1933.

Nu også »nostalgi« på packet
Min samarbejdspartner udi det nostalgiske, OZ1CFV, Dines, som 
også har packet radio som sin store hobby, har fra gamle tidsskrif
ter samlet nogle små beretninger fra radioamatørernes barndom. 
De bliver nu via packet jævnligt udsendt og her er et par smagsprø
ver:

Fra OZ 1934: »Med lov skal man korte bølger udsende« sagde 
OZ7DV og løste licens, da politiet var på trapperne!

Tilsyneladende er kaldesignalet OZ2C det call, der har været til
delt flest forskellige amatører. Første gang 1930, anden gang 1936, 
tredie gang 1948 og sidste gang 1950.

I 1929 skiftede Danmark prefix fra ED til OZ.
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MQiRiwi
UP fiktåti&ls lørdag i måneds kl, 10.00 DN7

Rrøfcvgn?: 3?00 kH* ± QRM.
Adr^Äfea: S tørevang 4 ,3 3 3 0  B irkerød

De fire midtersider i dette OZ er udformet som stemmeseddel til 
formands-, bestyrelses- og repræsentantskabsvalget. Siderne ri
ves ud og lægges i den lille kuvert, der tilklæbes og lægges i den 
store gule kuvert, der er adresseret til stemmeudvalget.

Den gule kuvert kan uf ran keret afgives til postbesørgelse. I af
senderadressefeltet på den gule kuvert, der tjener til kontrol af 
stemmeberettigelsen, skal anføres kredsnummer, medlemsnum
mer, navn og adresse.

Stemmesedlen skal være stemmeudvalget i hænde inden den 1. 
juni 1988.

Følgende kandidater er opstille t til valget:
Forslag til formand:

7661 OZ1DHQ Per Wellin, Fredericia 
Alle uanset bopæl kan stemme her. Højst 1 kryds.

KREDS 1 - S tor København 
Intet HB-valg.

Forslag til Repræsentantskabet:
17689 OZ1DOQ Uffe Lindhardt, København S.
17594 OZ1HKR Poul E. Johansen, Ishøj.
7784 OZ5IH Iwan Wahlgren, Herlev.

13991 OZ9PS Ruth Morsing, Hvidovre.
12924 OZ2WK Kurt Wennich Hansen, Skovlunde.
13804 OZ7DI Arne Svendsen, Søborg.
14739 OZ5OI Esther Griis, Hvidovre.
2626 OZ2AN Aage Nielsen, Hvidovre.
2488 OZ6I Knud Hansen, København S.
8473 OZ6MK Mogens Jørgensen, Lyngby.

18780 OZ1CFV Dines Bogø, Dragør.
7500 OZ9JB Jørgen Badstue, Brøndby Strand.

15463 OZ1BGP Volmer Hegvad, Lyngby.
13550 OZ1ADX Mogens Griis, Hvidovre.
Kun medlemmer i kreds 1 kan stemme her. Højst 9 kryds.

KREDS 2 - Nordsjælland 
Forslag til HB-medlem:
17573 OZ1BBN Ragna Weidinger, Frederikssund. 
Kun medlemmer i kreds 2 kan stemme her. Højst 1 kryds.

Forslag til repræsentantskabet:
4386 OZ8NJ Niels Rudberg Jørgensen, Espergærde.
7507 OZ7FI Ole Koefoed Olsen, Frederikssund.

17343 OZ1DLJ Bente Lodberg, Vejby.
6188 OZ6BL Bent Bagger, Birkerød.

10329 OZ1AKY Jens Christensen, Frederikssund.
18372 OZ1GDI Steen Rudberg Jørgensen, Espergærde.
10053 OZ6UP Knud E. Pind, Græsted.

811 OZ1HJV Erik Gørlyk, Hørsholm.
18983 OZ9YO Jørgen Olsen, Farum.
Kun medlemmer i kreds 2 kan stemme her. Højst 5 kryds.

KREDS 3 - Bornholm  
Intet HB-valg.

Forslag til repræsentantskabet:
10496 OZ2JZ John Rue Andersen, Nexø.
17717 OZ1GQR Bjarne Rasmussen, Klemensker.
Kun medlemmer i kreds 3 kan stemme her. Højst 1 kryds.

1427 OZ7JQ
9840 OZ1CRJ
2436 OZ3PO

14068 OZ1CLG
6651 OZ1HLJ

17093 OZ1GPN
7530 OZ5GF

14170 OZ1AWJ
18323 OZ1HSW
5669 OZ7LX

KREDS 4 - Sjælland m.m.
Forslag til HB-medlem:
10742 OZ7IS Ivan Gyllich Stauning, Tåstrup.
Kun medlemmer i kreds 4 kan stemme her. Højst 1 kryds.

Forslag til repræsentantskabet:
Jørgen Quistgaard, Nykøbing F. 
Gunnar Holm Larsen, Næstved.
Poul Schack Nielsen, Havdrup. 
Svend-Erik Jensen, Viby Sj.
Klaus Hartmann Paulsen, Haslev. 
René Bo Petersen, Kalundborg.
Leif Olsen, Nykøbing F.
Svend Lundbech, Ringsted.
Jørgen Pedersen, Borup.
Egon Halskov, Ringsted.

Kun medlemmer i kreds 4 kan stemme her. Højst 8 kryds.

KREDS 5 - Fyn 
Intet HB-valg.

Forslag til repræsentantskabet:
14194 OZ1BHQ Per Posselt, Middelfart.
6720 OZ1HM Ole Hansen, Vissenbjerg.

16989 OZ1EZG Lars Frederiksen, Odense S.
18247 OZ1IZB Bjørn Madsen, Odense M.
10562 OZ3TQ Nicholas Plutte, Kerteminde.
Kun medlemmer i kreds 5 kan stemme her. Højst 4 kryds.

KREDS 6 - Sønderjylland 
Forslag til HB-medlem:
17731 OZ1HMY Mads Peter Physant, Sommersted.
Kun medlemmer i kreds 6 kan stemme her. Højst 1 kryds.

Forslag til repræ sentantskabsmedlem:
19362 OZ1JJR Jørn Christensen-Koch, Haderslev.
13855 OZ1ALI Uffe Madsen, Haderslev.
16866 OZ8QV Jørgen Wolf, Nordborg.
16642 OZ1EQH Kurt Nielsen, Sønderborg.
19896 OZ1KGD Hanne Jørgensen, Tinglev.
Kun medlemmer i kreds 6 kan stemme her. Højst 3 kryds.

KREDS 7 - Vestjylland  
Intet HB-valg.

Forslag til repræ sentantskabet:
Villy Georg Jakobsen, Holstebro.
Kristian Christensen, Esbjerg 0 .
Børge Jakobsen, Esbjerg 0 .
Bjarne Schmidt, Esbjerg V.
Frank Nikolajsen, Esbjerg V.
Villy M. Jakobsen, Sunds.
Kurt Elmelund, Herning.
Finn Lillelund, Holstebro.
Arne B. Søndergaard, Nykøbing M.
Hans Heltborg Christensen, Nykøbing M. 

Kun medlemmer i kreds 7 kan stemme her. Højst 7 kryds.

20311 OZ1LDS
14438 OZ1XC
11033 OZ2ZJ
11072 OZ1CWP
19211 OZ1IOC
10407 OZ8VM
11644 OZ7QU
20477 OZ1LJL
16085 OZ1EEG
16109 OZ1ECG
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KREDS 8 - Ø stjylland  
Forslag til HB-medlem.
13412 OZ8UY J. S. Christensen, Låsby.
7865 OZ5KM Kjeld Majland, Skanderborg.

Kun medlemmer i kreds 8 kan stemme her. Højst 1 kryds.

Forslag til repræ sentantskabet:
3900 OZ3VB Viggo Berland, Horsens.
8746 OZ8KU Charly Andersen, Grenå.

13847 OZ1AGO Carl J. Hansen, Børkop.
13418 OZ4AQ Alf Jakobsen, Horsens.
7865 OZ5KM Kjeld Majland, Skanderborg.
8365 OZ5WT BentToksvig, Horsens.

13412 OZ8UY J. S. Christensen, Låsby.
5496 OZ8BG Bjarne Gerdstrøm, Højbjerg.
7870 OZ5HD Bent Klyver, Kolding.

17154 OZ1FXO Hans Ove Manøe, Randers.
18518 OZ1GMP Jens Engelbredt, Århus V.
16920 OZ1GKP Kurt Pinderup, Lystrup.
12618 OZ1BIN Knud Erik Kofod, Løsning.
19505 OZ1JKP Henning Helstrand, Tranbjerg.
15190 OZ1JYR Benny Stenkjær, Løsning.
8737 OZ8XW Flemming Hessel, Vejle.

11951 OZ8CY Chr. M. Verholt, Tranbjerg.
Kun medlemmer i kreds 8 kan stemme her. Højst 10 kryds.

KREDS 9 - Nordjylland  
Intet HB-valg.

Forslag til repræ sentantskabet:
12579 OZ4NA Bent Agerskov Nielsen, Hobro.
14598 OZ1CAE Boe Nielsen, Hjørring.
18371 OZ1HNO Knud B. Nielsen, Hjørring.
16844 OZ1FYM Bjarne Andersen, Gistrup.
19186 OZ1IPR Sten-Martin Nielsen, Hjørring.
12662 OZ2VE Erik Biehi, Aalborg.
Kun medlemmer i kreds 9 kan stemme her. Højst 5 kryds.

RST
RST-gruppen har afholdt årsmøde den 17. april 1988 og her bringes 
et referat af formanden OZ9DC’s beretning, der afspejler nogle af 
de ting, der har rørt sig indenfor gruppen i det forløbne år.

Formanden indledte med at byde velkommen og takkede EDR’s 
Københavns afdeling for, at vi måtte låne lokalerne.

Derefter gik han over til beretningen. Her kom han først ind på, at 
vi desværre havde mistet OZ4QK Ole, der kun blev lidt over 30 år 
gammel. Han fortsatte med at omtale trafiknettene på HF og VHF 
og måtte beklage, at aktiviteten på VHF desværre ikke var så stor, 
som det kunne ønskes. På HF var der et rimeligt antal, men en 
større spredning over hele landet var ønskværdig.

Formanden omtalte også samarbejdet med myndighederne og 
den forhandling, der i øjeblikket foregår imellem en afdeling af 
Røde Kors og RST-gruppen om et muligt samarbejde.

Formanden mente iøvrigt at TI ville tillade øvelsestrafik, såfremt 
en offentlig myndighed udtrykte ønske derom.

Desuden blev det nævnt, at RST-gruppen har holdt foredrag om 
arbejdet i flere lokalafdelinger, og at gruppen har været i kontakt 
med flere tilsvarende grupper i udlandet. Der har været kontakt til 
Sverige og kontakt med den tyske »Notfunk-tjeneste« samt med 
grupper i England, Belgien, Holland, Norge, USA m.v.

Formanden omtalte derefter mødet med EDR’s P&T udvalg i ja
nuar 1988, og han påpegede, at den nye landsformand synes at 
være klar til at få eventuelle uoverensstemmelser imellem RST og 
EDR ud af verden. Det komplette referat af dette møde findes i RST- 
gruppens blad nr. 1-1988.

Til sidst kom han ind på gruppens fremtid, hvor arbejdet især 
koncentrerer sig om kontakter til eventuelle samarbejdspartnere.

Formanden sluttede med at takke alle, for det arbejde de havde 
gjort for RST. Vy 73 OZ1JQW

»Afdelingsmappen« hvad er det???
Afdelingsmappen er et opslagsværk, med oplysninger om: Love 
for EDR - HB-medlemmer - RM-medlemmer - EDR udvalg og ud
valgsmedlemmer - Testregler - Ansøgningsskemaer - Forskellige 
regler og forordninger - Båndplaner og meget mere.

Hvor kan den findes???
Den bør/skal forefindes let tilgængeligt, på en fremtrædende 

plads i klublokalet på alle mødedage.
Hvem må se i den???
Alle afdelingsmedlemmer må/skal se i den, og bliver da oriente

ret om, hvor man kan få svar på mange foreningsspørgsmål.
Er den altid up to date???
Der udsendes hvert år lige før årsskiftet rettelsesblade, med det 

sidste nye. Endvidere bliver der udsendt rettelsesblade efter behov 
i løbet af året. Den er altså altid up to date!

Kan man finde svar på alt om EDR hobby’en i  afdelingsmap
pen???

NEJ!!!
Men hvis medlemmerne falder over manglende oplysninger, af 

almen interesse, bedes I indsende forslag herom til HB, som så vil 
behandle disse forslag.

Så hen i klubben og se i AFDELINGSMAPPEN, den er der for det 
samme. Vy 73 de OZ1DGP Axel

HB-medlem i kreds 3

Landsarrangement
Radioamatørstævne 1988

i Radioamatørernes Hus, Theklavej 26

Lørdag den 4. ju n i kl. 14 til ?? 
og søndag den 5. ju n i kl. 10 til 17

Hele weekenden er der mulighed for at besøge BETA- 
FON’s superudstilling af det sidste indenfor amatørgrej. 
Firma BONITO vil demonstrere udstyr til nedtagning af sa
tellitsignaler, telefax, RTTY m.m.

Tegnefilm vises under hele stævnet i biblioteket. Slow- 
scan TV og packet radio vil kunne ses i funktion.

Lørdag indbyder vi til en superstævnefest, der begynder 
kl. 18.00. Der vil være grillstegt svinekam med varme flutes 
og salatbar (KJN catering som sidste år). Musik hele afte
nen og dans ad libitum til vores musikvirtuos OZ1GLQ, 
Kurts nye orgel. Øl, vin og spiritus vil kunne købes til sæd
vanlige behagelige klubpriser.

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG 
Dog - hvis man tilmelder sig og forudbetaler enten i klub
ben eller på giro 7 35 71 76, EDR, Theklavej 26, koster fe
stens traktement 50 kr. Hvis man kommer uanmeldt, er pri
sen 60 kr. Sidste tilmeldingsdag 28. maj.

Søndag starter med teknisk marked, hvor amatører udstil
ler og sælger interessant nyt eller brugt radioudstyr. Man 
tinger og forhandler om prisen. Dette foregår kl. 10 -13, og 
derefter er der auktion over rester fra markedet.

Radioamatørernes museum er åbent lørdag kl. 14 -17 og 
søndag kl. 13-17. Begge dage søges OZ5MUS holdt i gang 
med brug af gammelt grej og særlige QSL-kort.

Køkkenet vil naturligvis være åbenet hele stævnet. Der vil 
kunne købes frokost, drikkevarer, kaffe og æblekage - in
gen behøver at sulte eller tørste.

Sælgere til teknisk marked melder sig senest 30.5. til 
OZ1FMU eller til afdelingens telefonsvarer.

Vel mødt med eller uden tilmelding!
Vy 73 de OZ1FMU, Carl Thiess, formand
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HB - nyt
Rapport fra HB-mødet
23. - 24. april 1988

I ovennævnte weekend var EDR’s hovedbestyrelse samlet til møde 
i Odense. Bortset fra OZ1FDU Frank, der havde meldt afbud pga. 
sygdom, var alle til stede. Som sagkyndig var inviteret OZ5DX 
Hans, der bl.a. skulle redegøre for arbejdet i HF-udvalget. HB 
havde ikke været samlet siden januar, og selv om forretningsudval
get i den mellemliggende tid havde klaret en lang række rutinesa
ger, så var der samlet en omfattende dagsorden med mange punk
ter.

Til mødeleder blev - som sædvanligt - valgt OZ8CY, og han sty
rede med sikker hånd forsamlingen gennem de forskellige sager, 
og sørgede for at tidsplanen kunne overholdes.

De indledende manøvrer bestod i godkendelse af referatet fra 
sidste møde og gennemgang af listen med udskudte og uafklarede 
sager, hvorunder det iøvrigt blev besluttet at indstille arbejdet med 
undersøgelse af muligheden for at EDR kunne tilbyde tegning af 
forsikringer, idet det ifølge OZ5GF ikke ville være rentabelt hverken 
for medlemmer eller foreningen at gå ind i denne branche.

Beretninger
Herefter tog man hul på beretninger fra foreningens forskellige ud
valg m.m.

Formanden kunne i sin beretning fortælle, at han i den forløbne 
tid havde besøgt København-, Hvidovre- og Hillerødafdelingerne, 
og i forbindelse med sin tur til det sjællandske havde benyttet lejlig
heden til at aflægge et besøg hos Teleinspektionen, hvor han var 
blevet godt modtaget, og havde haft lejlighed til uformelt at drøfte 
forskellige spørgsmål.

Han havde også været på besøg i Hamborg, hvor han bl.a. havde 
haft kontakt til Kieler Packet gruppe, der arbejder med at skabe for
bindelse sydpå fra OZ via gateways.

Under denne beretning udspandt sig en mindre debat om papir
mængden til HB-møderne, og mulighederne for at begrænse 
samme.

Kontoret
Connie redegjorde for arbejdet på kontoret. Det går rimeligt godt og 
arbejdsfordelingen mellem de to damer er aftalt. Connie fortalte, at 
kontoret har en ret stor mængde henvendelser om sager, som man, 
da kontorpersonalet ikke er radioamatører, har svært ved at be
svare.

HB gav forskellige retningslinier, og det blev anbefalet at henvise 
forenings og tekniske spørgsmål til et HB-medlem. Hvis det var mu
ligt, skulle man tilbyde, at det pågældende HB-medlem kontaktede 
spørgeren.

Handicap-udvalget
Det kan nævnes at handicapudvalget meddelte, at man havde haft 
meget at lave, og et problem havde man ikke løst, nemlig de efter
hånden mange henvendelser fra ordblinde, der ikke kan læse bl.a. 
VTS. Udvalget opfordrede ApS’et til at tage sagen op i forbindelse 
med den kommende nye VTS.

HF-udvalget
Antenne- og budgetudvalget arbejder støt og roligt, og HF-udvalget 
mødte med en række forslag til EDR’s holdning til en række spørgs
mål vedr. HF-båndenes brug.

Reg. 2 havde foreslået de øverste 10 kHz af 20 og 15 m afsat til 
nødtrafik. Udvalget gik imod dette forslag, idet man mente, det 
kunne give andre tjenester alibi til at trænge ind på HF-båndene. 
Alle amatører vil naturligvis tage hensyn til nødtrafik og vige herfor. 
Derimod kunne udvalget anbefale et forslag fra region 2 gående på 
standard datoangivelse på QSL-kort i rækkefølgen år - måned - 
dato.

Udvalget anbefalede, at OZ1 LO indtil videre fortsatte i den under 
region 1 nedsatte »Contest-sub-working-group«.

Udvalget anbefalede også, at EDR foreslår region 1 ’s HF-komite, 
at der ikke arrangeres contest på 18 og 24 MHz båndene.

HB gik ind for udvalgets forslag. En del debat udspandt sig om
kring packet på HF - specielt kommende gate-ways - og det deraf 
følgende behov for faste kanaler. Det blev besluttet at HF- og Digi
taludvalget i fællesskab skulle prøve at komme med forslag til 
EDR’s holdning til dette spørgsmål.

HF-udvalgets arbejdsform drøftedes, og HB konstaterede at der 
fortsat er fuld åbenhed i dette, såvel som andre udvalgs arbejde.

OZ5DX redegjorde for den måde han havde informeret medlem
merne om arbejdet, og nævnte, at den OZ-spot, der blev bragt i fe
bruar OZ, havde givet anledning til tre henvendelser, hvoraf de to er 
indgået i udvalgets overvejelser, og den tredie er blevet besvaret di
rekte.

Endelig indstillede udvalget, at man lod sig repræsentere på 
HF/VHF-kommite mødet på Ålandsøerne i september. HB fulgte 
denne indstilling.

PR-arbejdet
PR-udvalget omtalte bl.a., at man efter ca. 1 års møjsommeligt for
arbejde havde fået en artikel optaget i IDE-NYT. Responsen herpå 
havde været større end noget andet man tidligere havde lavet.

Endvidere kunne OZ5RB oplyse at frihedsmuseets amatørradio
station OZ5MUS nu er på TV i USA, idet man via ARRL har lavet et 
filmindslag, der indgår i programmet »The new world of amateur ra
dio«. EDR vil modtage et videobånd med udsendelsen.

Andre udvalg
Også VHF-udvalget arbejder med det kommende komite-møde. 
Man havde møde samtidig med HB-mødet, men havde fremsendt 
nogle af de tanker der rører sig. Det drejer sig bl.a. om en revision 
af 2 meter båndplanen 144 -144,6 MHz CW, SSB m.v. og resten ind
til 145,8 MHz til FM, samt anbefaling af 12,5 kHz offset.

Endvidere arbejdede man med packet problemerne.
P&T udvalget har i perioden samlet op, hvad der har været af sa

ger, og man vil til august-mødet komme med en indstilling om, 
hvilke sager udvalget agter at tage med til et møde med TI.

Strukturudvalget meddelte, at man satser på at udsende en 
slags hvidbog til alle RM’er og lokalafdelinger inden sommerferien. 
Man ville også gerne ud og fortælle om forslagene.

Under et senere punkt besluttede HB, at strukturudvalget kunne 
inveteres til kredsmøderne. Endelig meddelte OZ1CID Hanne, at 
OZ1GX af personlige grunde havde været nødt til at trække sig ud 
af udvalget.

Til slut under beretninger fortalte teknisk udvalg ved OZ8CY, at 
udvalget nu endelig havde fået svar på sin henvendelse til forbru
gerrådet om kravene til telefoner. Rådet havde overraskende nok 
svaret, at man mente at de nugældende krav var for høje. OZ8CY 
foreslog, at man ikke foretog sig yderligere, idet der er lovgivning på 
vej med strenge krav, som også forbrugerrådet må indstille sig på.

Sager til behandling
Som nævnt var der denne gang mange punkter, og jeg skal her bl.a. 
for at nå at få dette med i maj OZ indskrænke mig til at trække de 
væsentligste frem.

Fra OZ’s redaktion var der forslag om at udskyde en ny prefixliste 
til beg. af 1989, idet der først på dette tidspunkt ifølge OZ3SK, der 
udarbejder listen, ville være så mange rettelser at en nyudgave var 
berettiget. Endvidere foreslog redaktionen, at HB til det kommende 
RM fremsætter forslag om at sløjfe den paragraf i vedtægterne, der 
bestemmer, at man skal udsende en årlig liste. HB godkendte 
begge forslag.

Derimod ville HB ikke uden videre godkende en ansøgning fra re
daktionen om en computer med tilhørende tekstbehandling til HR,

294 OZ MAJ 1988



men overlod spørgsmålet til nærmere drøftelse med FU, bl.a. for at 
få en afklaring på, hvor pengene kunne tages.

HB vedtog, efter en enstemmig indstilling fra bestyrelsen for 
EDR’s hjælpefond, at fonden ophævedes, og at midlerne overgår 
til en konto i EDR’s regnskab. Ligeledes var vedlagt et sæt vedtæg
ter for denne nye konto. Praksis ændres således ikke. HB god
kendte.

Kontoret havde fremsendt forskellige spørgsmål omkring de for
skellige medlemskategorier og kontigentopkrævningen. Der ud
spandt sig en længere debat herom, og det blev besluttet at an
mode strukturudvalget om at udarbejde en tekst til vedtægter, der 
ikke kunne misforstås, og iøvrigt se på hele spørgsmålet med de 
mange medlemskategorier, med henblik på en eventuel forenkling.

OZ’s indhold
Dette - for ihverttilfælde redaktøren - vigtige spørgsmål gav også 
anledning til en langvarig og grundig debat. OZ1DGP havde med
taget nogle forslag fra sin kreds. Det blev fastslået at bladet gerne 
bringer alle slags begynderartikler, men at det er HR og TR’s ind
stilling, at bladet ikke skal være en decideret lærebog, og at opstil
linger beskrevet i OZ skal »kunne noget«.

Desværre skriver artikler af enhver art ikke sig selv.

Klager
Et brev fra OZ80, der beklagede den efter hans mening manglende 
oplysning om HF-udvalgets arbejde, blev besvaret med at HF- 
udvalget havde lovet at være endnu mere åbne i arbejdet og infor
mationen herom.

I forbindelse med Odense-repeateren klagede OZ3ZB over en 
langsommelig sagsbehandling fra repeaterudvalgsformandens 
side. Der blev fra forskellig side redgjort, for de erfaringer man 
havde med repeaterudvalgets arbejde, og OZ1DHQ fastslog, at 
OZ5XN er demokratisk valgt blandt repeaterlicensindehaverne. 
HB enedes om at henstille til en hurtigere sagsbehandling, og at 
man vil arbejde for afholdelse af et repeatermøde snarest.

OZ3Y havde sendt HB nogle forslag og en forespørgsel omkring 
den såkaldte »kanal 84«. HB konstaterede, at der fortsat er fuld 
enighed om, at gældende båndplaner skal overholdes. Man bakker 
i denne sag 100% op om HF-udvalget og HF-managerens arbejde.

Digitaludvalget ønskede (og fik) HB’s godkendelse til at arbejde 
videre med planerne om oprettelse af et overordnet UHF-net med 
lokale acces punkter på både VHF og UHF. Rapporten fra udvalget 
blev grundigt drøftet.

OZ5RB omtalte i et punkt sine ønsker for museets fremtidige ar
bejde. Han anbefalede at man fandt frem til nogle personer der 
kunne vurdere og renovere de effekter, der kommer til museet. HB 
tiltrådte disse intentioner.

Mødet sluttede som sædvanligt med en beretning fra arbejdet i 
kredsene.

Ovenstående var hvad undertegnede har fundet væsentligt at 
rapportere fra HB-mødet, og er naturligvis min opfattelse af hvad 
der skete. Et officielt referat kan rekvireres fra kontoret, når det er 
færdigt. Meddelelse kommer i  OZ.

Referatet fra januarmødet ligger således klar på kontoret.
HR
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SOMMERLEJR
EDR Odense afd. indbyder i anledning af 
Odenses 1000 års jubilæum til sommerlejr 
i perioden 10. juli -17. juli 1988

Sommerlejren afholdes på Højmeskolens sportsplads, der er beliggende 
ikke langt fra naturskønne omgivelser i den sydvestlige del af Odense.
Der forventes at være plads til ca. 200 enheder, stadig med bad og toiletfor
hold indenfor behagelig afstand.
Af aktiviteter er der rævejagt, bl.a. som noget nyt også på 80 meter, postkas
seløb, det traditionelle trafokast, samt daglige konkurrencer for børn i alle 
aldre. Vi håber også at vi kan præsentere de sidste nyheder på amatørradio
markedet.

ODENSE
l0 0 0 ÅR

1988

H03ME- 
<5 KO LEN

Lejrcall: OZ5HCA.
Jubilæumscall: OZ1000.
Lejrfreq.: 145.550 MHz 

433.550 MHz
Lejrsekretariat:
Po. Box 134 
DK 5100 Odense C.
Eventuel information på 
tlf. 45 9 957759 OZ1EZG 
Sune
tlf. 45 9 125765 OZ1IZB 
Bjørn

Matt
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*# OZtCIEL RanmNteteert, *$f
å \ . å & % Æ &  I  Hvldovrevej 468, 1 tv, 2$$0 Hvfctøvr& #

m  01 78 44 0 7

Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, hver torsdag kl. 21.00 DNT. 
Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårn vej 159, 3 tv., 
2610 Rødovre, tlf. 01 70 82 29.

AMAGER - QZ7AMG
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.

Nu nærmer Fieldday tiden sig igen. Allerede vil nogen måske sige. 
Sagen er den, at vil vi gøre os rimeligt gældende, skal vi planlægge 
i godt tid. Bestyrelsen har allerede startet showet, idet vi har ind
købt 1. stk. udstrålingsaggregat, som kan lægge enhver konkurrent 
ned. Dette gælder imidlertid kun for et bånd, så hvad med de an
dre? Ja, det skal ikke planlægges nu. Vi påregner ikke at afholde ar
rangementer i sommerferien, kun holde åbent hus samtidigt med, 
at antenneholdet bruger ferien til at fabrikere udstrålingsaggrega
ter til andre bånd. Så kom nu med nogle realistiske ideer inden fe
rien. Vi tænker bl.a. på lavt udstrålende antenner til 40 og 80 meter.

løvrigt har vi afholdt generalforsamling, hvor hele bestyrelsen 
incl. formand blev genvalgt. Bestyrelsen fik OK for at anvende årets 
overskud, ca. 7.000 kr. til hvad den finder formålstjenligt.

Program:
Hver torsdag: Klubmøde hver torsdag kl. 19.30.

26. maj: Besøg hos OZ7UHF’s parabolantenne på Københavns 
Teknikum. Udover at besigtige dette imponerende stykke teknik, 
forsøger vi at køre EME. Vi mødes i afdelingen og kører i samlet trop 
kl. 19.00. Så kom i god tid. Alle medlemmer er velkomne.

16. juni: Sommerferieafslutning. Mød talrigt op medbringende 
XYL, harmoniske og andet godtfolk. Vi skal have en hyggeaften, 
hvor radioen holder pause. Der serveres kaffe og slattent brød, 
samtidigt med, at vor velassorterede bar står til rådighed med pas
sende modydelser.

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 - QZ7HVI
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 01 49 88 73. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A, 
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.

Den 29. marts havde vi besøg af landsformanden OZ1DHQ Per. Det 
var en interessant aften, hvor Per orienterede om, hvad der sker 
inden for landsforeningen. Der blev stillet mange spørgsmål, og 
emne, der måske tidligere har forårsaget misforståelser. Tak for be
søget, Per!

I forbindelse med oprydning såvel i »skuret« som andre steder i 
huset vil vi afholde et LOPPEMARKED, hvor alle kan deltage. Der 
er sikkert mange brugbare ting, som vil kunne fås for en slik! Benyt 
lejligheden til at få ryddet ud derhjemme og bring nogle af dine 
overflødige ting med.

Program:
17. maj: Før vi måler mobilantenner - OZ1ADW orienterer.
24. maj: Vi besøger Radioamatørernes Museum på Theklavej 26. 
31. maj: Vi måler mobilantenner (under forudsætning af, at det ikke 
regner).
7. juni: LOPPEMARKED i gården!

14. juni: Afslutning før sommerferien - med kaffe og basser.
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
Den 11.4. holdt teknisk redaktør OZ1AWJ, Sven et af sine udmær
kede foredrag. Dette var et EDR-arrangement, og som sædvanligt 
kom der mange tilhørere, og de blev ikke skuffede, det var som altid 
givende og interessant.

Afdelingens HF-station har været flittigt i brugtil contest og aktivi
tetstest og til en masse dx-forbindelser, bl.a. til Pacific, og vi har fået 
en del nye prefix. Desuden er DX CO nr. 190 blevet bekræftet. Afde
lingen har nu 205 diplomer.

Program:
Man. d. 16.5: Klubaften og før-Field-day-møde. Vi planlægger alle
rede nu Field-day-aktiviteten. Vær med til denne interessante be
givenhed. Alle er velkomne til at deltage.

Tir. d. 24.5: Hvidovre afdeling besøger os. Du må meget gerne 
komme og hilse på.

Man. d. 30.5: Klubaften.
Lør. d. 4. og søn. d. 5.6:Sommerstævne. Se program andetsteds 

i dette blad.
Man. d. 6.6: Kursus for nylicenserede i stationsbetjening. Vi kom

mer i øvrigt ind på alle de problemer, som nye amatører støder på, 
valg af station, antenne, ansøgning om tilladelse til opsætning af 
antenne, nyt eller brugt grej o.s.v. Alle, også ikke-medlemmer, er 
velkomne.

Man. d. 13.6: Sommerafslutning. Vi afslutter vinterens aktiviteter 
og byder sommeren velkommen med punchaften. Dette er for hele 
familien, YL, XYL, OM og harmoniske.

Sidste nyt og programændringer kan ses i mail boxen OZ5KBH, lyt 
også til repeater nyt om torsdagen kl. 21 på 145.700 MHz.

Huset er sommeren igennem åbent mandag aften for hyggeligt 
samvær. Vi modtager hjertens gerne besøg fra ind- og udland, og 
museet er naturligvis også tilgængeligt.

Den nye sæson starter man. d. 15. aug. med orientering om vinte
rens kurser og arrangementer.

Ledelsen ønsker alle medlemmer og venner af huset en rigtig 
god ferie.

OZ1BGP, Volmer

OZ MAJ 1988 297



Kreds 2
H oved bestyre] sesm edte m : 
ÖZ5R8, Hans Bon nssen, 
BtrkebaNken 25,3460 Birkerød, 
W. 02 81 23 69. Kreds 2

Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeate- 
ren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.

HAR I HØRT,
at der er Mikrobølge informationsdag for alle SHF interes
serede radioamatører lørdag d. 11.06.88. Nærmere infor
mation, se OZ april, side 217. Bemærk tilmelding senest 1. 
juni 1988.
OZ6FRS, EDR Frederikssund afdeling.

Vy 73 de OZ1AKY

BIRKERØD - OZ5BIR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal. 
Hestkøbvænget 4, 3460 Birkerød.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9YO, Jørgen Olsen, O. B. Muusvej 12, 
3520 Farum, tlf. 02 95 54 92.
Giro: 6 73 90 08.

FREDERIKSSUND ■ OZ6FRS
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163. 
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.

Program:
1.6.88: Principper bag PA-trin i alt almindelighed. OZ9ZI vil fortælle 
om PA-trin med.

8.6.88: Klubaften. Denne aften skulle der da også gerne stå 20 
stk. CATALINA’er til beskuelse!!

11.6.88: SHF-stævne. Stævnet afholdes som sidste år hos Sie
mens i Ballerup. Følg med på opslagstavlen og i OZ om dette spæn
dende stævne.

15.6.88: Afslutning med damer. I lighed med de tidligere år vil vi 
forsøge at arrangere en sommerfest, men derom senere.

Sommerferie: Afdelingen vil dog være åben i nødvendig ud
strækning. Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

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 43 88 73.

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.

De fleste modem til Packet er nu færdige, så nu kan vi komme i gang 
med lokaleudvidelsen.

Tegninger, byggetilladelse og tilbud er på plads, og første bygge
møde d. 10/5.

Vi begynder med at lægge gulve, dernæst kommer turen til gav
len, som vi sætter to vinduer i og beklæder. I de nye lokaler skal vi 
have HF+VHF st., samtidig bliver mødelokalet større. Mød op på 
byggepladsen. 8ZE og 1 FM I ved besked evt. på tlf. 02 22 09 47. Kom 
som du er. Hvis du har håndværktøj så tag det med, jo flere vi er jo 
bedre.

Tilslut ønsker afd. en god varm sommer.
Vy 73 de OZ5ÖT, Olaf.

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
17/5: Foredrag om microcomputer teknik.
24/5: Planlægning af Field Day.
31/5: Alm aften.
7/6: Introduktion af nye amatører / 2 m test.

14/6: Sommerafslutning.

Foredraget den 17/5 bliver af et af klubbens medlemmer OZ1HWO, 
Morten, han vil holde et foredrag om microcomputere, og har lovet 
at holde det på et plan så alle skulle have en chance for at forstå.

Vi er nu ved at undersøge, hvor vi kan holde vores Field day i år, 
og den 24/5 holdes det sidste møde før sommerferien omkring 
denne weekend. OZ1HWO Morten har lavet nogle tilmeldingssed
ler. Så er det lettere at finde ud af hvem der har tid hvornår, på hvilke 
bånd og med hvilket udstyr man ønsker at deltage. Disse sedler lig
ger i afdelingslokalerne.

Den 31/5 skulle vi have planlagt årets Festlig Fritid udstilling, 
men da afdelingen har meldt fra, har vi bare snakkeaften uden no
get fast på programmet.

Til de nye radioamatører der har været til prøve i maj, holder vi 
den 7/6 en info-aften hvor OZ6UP Knud vil holde et foredrag og der 
vil blive mulighed for at stille spørgsmål, så man ikke starter helt på 
bar bund når senderen skal »luftes« for første gang. Har licensen 
været i hus i 1-2-mange år kan det alligevel være at der falder et 
guldkorn som er brugbart, så mød bare op.

Den 14/6 holder vi vores sommerafslutning. Her vil der mod en 
symbolsk betaling blive serveret noget spiseligt, (hvilket i skriv
ende stund ikke er fastlagt). Der vil blive hængt en tilmeldingssed
del op i afdelingslokalerne. Herefter ønskes alle en god sommer på 
gensyn efter ferien. Vy 73 de OZ1JMYPeter

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

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle, 
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.
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Kreds 3
H oved hestyrøisesmedJ ø m: 
OZ1DGR Axel Jacobsen, 
Brovangen 48 3700 Rønne, 
tlf. 03 95 05 07. Kreds 3

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.

BORNHOLM - OZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, klubaften. Søndage 10-12, drop-in. 
Konst.fmd.: OZ1LRC, Arne Larsen, Jens Kofoedsvej 17,
3700 Rønne, tlf. 03 96 53 38.

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM
Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO). 
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.

Program:
Morsetræning ved OZ4CF, Søren, hver tirsdag kl. 19.00 i klubhuset. 
Hver søndag sendes næste lektion på 2 meter. 145.500 MHz kl. 
10.00.

I weekenden 9.-10. april deltog afdelingen i forårsmesse i Rønne 
idrætshal. Vi var aktive på HF og 2 meter fra stranden. Det lykkedes 
at træffe forholdsvis mange interesserede, som kort efter deltog i et 
særligt møde for begyndere. En række af årets aktiviteter er udar
bejdet for at få ny tilgang af radioamatører.

Vy 73 de OZ1LRC, Arne

Kreds 4 Bogfinkøvej 7t 4800 Nykøbing FL, Kreds 4
tlf. 03 83 91 m

Alle radioamatører på Syd havsøerne m.m. 
indbydes til

Sydhavstræf
søndag den 29. maj 1988 i Bangs Have i 
Maribo.

Kl. 10.00:
Ankomst og auktion.

Kl. 12.30:
Spisning, Bangs Have anretning med 1 øl 
og 1 snaps kr. 98.00. Af hensyn til restauran
ten er tilmelding til spisning nødvendig. Til
melding senest tirsdag d. 23 maj til 
OZ1CMC, telefon 03 87 93 89 eller OZ5DX, 
telefon 03 85 88 44.

Kl. 14.00:
Foredrag: »Forstyrrelser« ved OZ8CY, Mich 
Verholt, der er en af vore førende eksper
ter på dette område. 

Mød op til dette arrangement og nyd dagen 
sammen med amatørkammerater.

OZ5DX

HASLEV - OZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

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

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

KØGE - QZ7HAM
Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.
Husk vor ugentlige nyhedsbulletin på 145.475 MHz hver søndag kl.
19.00 lokal tid.
Det er muligt at rekvirere referatet fra den årlige ordinære general
forsamling i afdelingen, eller ved at rette henvendelse til et af besty
relsens medlemmer. Da dette referat er ganske fyldigt, skal der ikke 
nævnes mere om denne generalforsamling her, udover den nye be
styrelses sammensætning:
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Formand: OZ1KCY, Børge 
Næstformand: OZ3XU, Svend Åge 
Sekretær: OZ1BIZ, Kenneth 
Kasserer: OZ1KCO, Svend 
Best. medl.: OZ1LRN, Svenne 
Best. medl.: OZ1EIA, Jan 
Revisor: OZ1LBZ, John.
1. suppleant: OZ3OG, Ole
2. suppleant: OZ1ASH, Klaus 
Revisor supp.: OZ8KN, Knud

Velkommen til de nye ansigter i bestyrelsen, og vi håber på et fort
sat godt samarbejde.

OZ3PE, Arne har påtaget sig at være hovedredaktør af vort nye 
medlemsblad, som allerede har set dagens lys i en prototype. Det 
bliver spændende at se resultatet af disse anstrengelser, og alle 
medlemmerne opfordres til at yde bidrag så vi kan få et godt og 
spændende afdelingsblad med lokale nyheder af fælles interesse.

Hold øje med det nye blad i den kommende tid, det første egent
lige nummer forventes at være ude hos medlemmerne ca. 1. juni, 
og her skulle programmet for afdelingens aktiviteter i sommeren 
1988 gerne fremgå.

Kig ned til os på en klubaften, i Vestergade 30, Køge, hver onsdag 
kl. 19.00 - på gensyn!

Yderligere oplysninger hos undertegnede på tlf. 03 66 61 60.
(Evt. meddelelser til OZ7HAM kan på Packet Radio 144.675 MHz 

sendes til OZ1BIZ eller lægges i OZ4BBS’ mailbox).
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth

OZ10HR afdelingen vil igen i år prøve om det er muligt at stable en 
aktion på benene over diverse effekter. Effekter store som små 
modtages med tak. Aktionsdato er sat til torsdag d. 19.5.88 kl. 19.30 
i afd. lokalet.

Torsdag d. 26.5.88. kl. 19.30 kommer OZ8NJ Niels i afdelingen for 
at holde et foredrag vedrørende ræveløb. Mød venligst op til denne 
aften store som små, også medlemmer fra andre afdelinger skal 
være velkommen. Afdelingen har tænkt sig at afvikle ræveløb i lø
bet af sommeren, hvis det bliver muligt.

Very de best 73 OZ1KCS Svend

ROSKILDE - OZ9EDR
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.
Giro nr.: 160 73 40.

Program:
19. maj: Antennearbejde VHF - UHF - udvidet CW.
26. maj: Antennearbejde VHF - UHF - udvidet CW.

2. juni: Klubaften. Aktivitetstest 70 cm, CW.
9. juni: Klubaften.

16. juni: Klubaften. Sidste møde før ferien.
Vy Best 73’s de OZ1KCP, Ole

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.

SORØ - OZ8SOR
Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30-23.00. 
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, So røvej 93, 
4200 Slagelse, tlf. 03 54 40 25.

Program:
Tordsag den 5. maj kl. 19.30: Klubaften.
Torsdag den 19. maj kl. 19.30: Vi ser på Packet Radio - mailbox - 
PBBS »Packet Bulletin Board System« - NET/ROM.

Vy 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-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.

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63, 
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.

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

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, BentThrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

Program:
19.5.88: Debat. Lad os tage en drøftelse om alt de du manglede i 
DIN klub’s program - kan det gøres?
26.5.88: Klubhus. Vi skal jo passe vores klubhus - mød op i arbejds
tøj. PSE. (Ellers ringer Bent jo bare!).

2.6.88: Field day. VHF-UHF-SHF Field day kom og lad os snakke 
om sagen - ingen har vundet 3 år i træk; vi skulle gerne.

9.6.88: Værkstedsaften: Du har ikke været flink til at rydde op i 
værkstedet, så lad os få det gjort.
16.6.88: Klubaften. Den sidste aften inden sommerferien - kom og få 
en pølse sammen med os andre.
23.6.88: Sommerferie. Brug den sommerferie i klubben. Din nøgle 
passer.

Vy 73 og god sommerferie. OZ1FOW, Jens

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

Ved afholdelsen af kreds 5 ’s opstillingsmøde blev kredspokalerne 
uddelt. OZ3FYN var stærkt markeret i det alle pokaler i år gik til 
Odense. På billedet ses fra venstre vort HB medlem Sir Edmund, 
OZ3ZB, OZ1LLC m/80 m phone, OZ1EZG m/VHF Field day, OZ1IZB 
m/HF Field day, OZ1ANA m/VHF aktivitetstest, OZ1LQH m/80 CW 
samt UHF aktivitetstest pokalerne med et velment CQ CONTEST.

Vy 73 es hpe CUAGN de OZ5FYN, Bjørn

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.

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.

Ligesom det har været tilfældet de seneste par år, vil klubben også 
være åben på torsdage. De der har lyst og ikke er på ferie kan så 
komme.

Den lille serie af aftener, hvor forskellige medlemmer har fortalt 
om et emne, der interesserer dem, er nu ovre. Da bestyrelsen har 
haft det indtryk, at det har været en god idé, vil vi nok forsøge at ar
rangere en lignende aften række til efteråret. Dog startes der med et 
rigtigt EDR-foredrag. Det er OZ5RB, der har givet tilsagn om at 
komme og fortælle om den vandfundne krigstidssender fra Madum 
Sø - det foregår på klubaftenen den 15. september.

HUSK
Vores generalforsamling afholdes den 19. maj kl. 19.30 i klubloka
lerne. OZ1LDG, Eskil

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.

Program for maj:
Man.d. 16. kl. 19.30: Auktion. Der er åbent for indlevering af effekter 
fra kl. 19.00.
Lør. d. 21 .-søn. d. 22.: Pinsestævne i Møgeltønder.
Man. d. 23. kl. 19.30: Drop-in aften (2. pinsedag).
Man. d. 30. kl. 19.30: Afdelingsaften.

Program for juni:
Tor. d. 2. kl. 20.00: EDR VHF-aktivitetstest.
Søn. d. 5. kl. 9.45: EDR 80 m-aktivitetstest.
Man. d. 6. kl 19.30: Foredrag ved OZ4MM, Stig, som fortæller om 
hvordan man optimerer sine VHF Yagi-antenner.
Tir. d. 7. kl. 20.00: EDR VHF-aktivitetstest.
Man. d. 13. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 20. kl. 19.30: Sidste afdelingsaften inden sommerferien. Af
delingen er vært med en kop kaffe og et stykke kage.

Odenses 1000 års jubilæ um
På dagen for Odenses 1000 års jubilæum deltog afdelingen i fest
lighederne ved at holde afdelingsstationen aktiv med kaldesignalet 
OZ1000 i 24 timer. Der blev rigtigt gået til den i løbet af de 24 timer, 
og der blev logget virkelig mange QSO’er på både HF og VHF. Tak 
til alle operatørerne som hjalp til dagen igennem.

EDR’s organisation og virkem idler
Disse spændende emner tog OZ1HMY, Mads Peter, under kærlig 
behandling da han holdt foredrag i afdelingen d. 11. april. Egentlig 
skulle OZ1DHQ, Per, vores landsformand ogcå have været til stede, 
men han var blevet syg og havde meldt afbud. Mads Peter fortalte 
os på glimrende vis hvad vi får for vores kontingent til EDR, noget 
nogle flere kunne have godt af at høre.

Klubblad
Med nogen forsinkelse er afdelingens klubblad for marts/april ud
kommet. Hvis du som medlem af afdelingen ikke har modtaget et 
eksemplar, er der tale om en grov fejl, og du bør henvende dig til for
manden OZ1EZG, eller kassereren OZ1HZE for at få det rettet.

Redaktionen meddeler at den stadig gerne vil modtage netop dit 
indlæg til klubbladet, selv om deadline var sat til den 10. maj.

Telegrafiprøve
Fredag aften d. 15. april blev der afholdt telegrafiprøve i Odense af
delingens lokaler, med deltagelse fra Svendborg afdeling. Prøven 
var en festlig afslutning på vinterens hårde arbejde med morsenøg- 
lerne, og vi ønsker til lykke med en 60 tegns morseprøve til: 

OZ1BKY, Ole 
OZ3JU, Kai 
OZ1KAM, Kurt 
OZ1LHD, Ib 
OZ1LKV, John 
OZ1LLG, Bent 
OZ1LYE, Leo

Antenner
Rotoren på afdelingens HF-beamantenne har været ude af drift en 
periode, men den forventes at være repareret og genopsat når 
dette nr. af OZ udkommer. Ved samme lejlighed har antennen været 
taget ned for at blive renset og efterset.

Endvidere arbejdes med at etablere nogle slooper antenner for 
at forbedre antenne forholdene på 40 m og 80 m.

Vy 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars & Lars
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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.

Siden sidst:
Så lykkedes det endelig for afdelingen af få OZ1BIW, Peter til at 
holde et foredrag om kondensatorer. Der var mødt mange op og Pe
ter kan bare det der, en stor tak fra Svendborg afd.

Man kan konstaterer at sådanne foredrag er det helt store træk
plaster, som vil blive fulgt op af lignende lejligheder.

Svendborg afd. har været på besøg hos WERNER RADIO, 
OZ8BW og der var mødt 7 medlemmer op til dette arrangement, det 
er beklageligt at der var så lille en tilslutning. Men dem der var med, 
fik da set det sidste nye. Også en tak til Werner for gæstfriheden.

Svendborg repeateren har været til reparation, den blev taget 
ned 1. påskedag og opsat igen 8 dage senere. Repeateren har fået 
en stor optrimning i modtageren og HF-trin samt filterne er i ba
lance. Ligeledes er der indkøbt et krystalfilter til modtageren og den 
kører nu tilfredsstillende. Derfor kære bruger tænk på kontoen (giro 
8 01 56 94) på forhånd tak.

Vores besøg på SDR-HØJRUP senderen blev ikke til noget, vi 
beklager at det blev aflyst i 11. time på grund af nogle festligheder 
på senderen onsdag den 13. april. Vi håber at kunne gøre det om en 
anden gang.

Kalender:
Maj:
Ons d. 25/5: Klubaften kl. 19-22.

Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt 
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT.

N B !
Du husker vel 

02 EDR’s Tenerife - rejse 1989
- En varm impuls i vinterens kulde -

Ved du ikke hvad der gemmer sig bag dette motto??
Så slå op i marts OZ 1988, side 163!!!

NB! Der har været ønsker fremme om flytning af arrange
mentet til midten af februar 1989, af hensyn til skolernes 
vinterferie. Skulle der være overvejende stemning for 

dette, jamen så gør vi da det!!!
73 de OZ6IQ, OZ5WK

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 kun en af vinterens aktiviteter tilbage, den aller vigtigste: 
GENERALFORSAMLING.

Der afholdes generalforsamling onsdag den 18. maj 1988 kl. 
19.30 i klubbens mødelokaler. Vy 73 de OZ3SS Svend

Juni:
Ons. d. 1/6: Klubaften kl. 19-22.
Lør. d. 4.-søn. d. 5/6: Landsamatørstævne i København.
Tir. d. 7/6: Aktivitetstest, radiorummet, Porthusvej 58 A.
Ons. d. 8/6: GENERALFORSAMLING i Svendborg afd. kl. 19.30. 
Dagsorden ifølge lovene.
Kun adgang for medlemmer med gyld ig t medlemsbevis
Ons. d. 15/6: Klubaften kl. 19-22.
Lør. d. 18.-søn.d. 19/6: Ungarnsk VHF test, Radiorummet, Porthus- 
vej 58 A.
Ons. d. 22/6: Klubaften kl. 19-22.
Lør. d. 25/6: Sommerfest i afdelingen kl. 18-???
Ons. d. 29/6: Klubaften kl. 19-22.
Medlemmerne ønskes en god sommerferie. Vy 73 OZ1IOW, Per

VESTFYN - QZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
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

Den 26-3 havde vi indvielse af vores nye lokaler på Linien 2 i Hårby. 
Vi vil gerne takke for det fine fremmøde og en tak for de gaver vi 
modtog ved denne lejlighed. Der var livlig aktivitet fra tidlig morgen 
til hen sidst på eftermiddagen.

Onsdag den 13-4 holdt OZ9EZ Erik et foredrag om støjtalsmålin
ger, det var et glimrende foredrag, hvor mange fik et større indblik
i, hvad støjtal er og det’s betydning.

Der blev fortalt hvorledes målingen af støjtal kunne foregå.
Der blev også kikket nærmere på, hvad det er der bliver skrevet 

i et datablad over nyere HF-stationer.
Husk der er generalforsamling onsdag den 25-5 kl. 19.30 på Li- 

nien 2 Hårby. Vy 73 de OZ1FMO Ib

LØGUMKLOSTER - OZ5LKQ
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster. 
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17, 
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.

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. d. 19/5 kl. 19.30: Foredrag om flyvemaskiner m.m. v/John 
Vaupell Chrisensen.
Lør. d. 21/5: Pinselørdag - CW-holdet holder fri.
Tor. 26/5 kl. 19.30: VHF - Field day møde.
Lør. 28/5 kl. 9.00: CW-kursus WOZ1KVF, Hans.
Tor. d. 2/6 kl. 19.30: Alm. møde.
Lør. d. 4/6 kl. 9.00: CW-kurusus v/OZ1 KVF, Hans.
Søn. d. 5/6 kl. 9.45: HF-aktivitetstest på 80 meter.
Tir. d. 7/6 kl. 20.00: VHF-aktivitetstest.
Tor. d. 9/6 kl. 19.30: Ferieafslutning.
Lør. d. 11/6 kl. 9.00: CW-kursus v/OZ1KVF, Hans.
Lør. 18/6 kl. 9.30: CW prøve afholdes ( eleverne møder i afdelingen 
som sædvanligt kl. 9.00, så man kan blive »varmet op« til prøven).

Ém OZ1BMY*MadsP m rP b y s «  1 ^
O  BojsrapJsls,6560Sommersted, O

tf. 04 55 21 30.
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Bogbeholdningen overført til EDB-behandling
Så er vore bøger blevet registreret på computer, men det medfører 
dog ingen ændring for vore medlemmer, idet de som hidtil skal no
tere i lånebogen, hvad man har lånt, samt hvilken dato man har lånt 
effekten, og selvfølgelig ens kaldesignal.

Når man så afleverer effekten igen, skal man blot anføre afleve
ringsdatoen og ikke andet. D.v.s. ikke noget med at strege over i lå
nebogen, for så er det overhovedet ikke til for sekretæren at følge 
med i, hvad de forskellige har lånt o.s.v., og disse regler er gæl
dende for alle vore medlemmer også de yngre medlemmer.

CW-prøve i afdelingen
Den 18. juni 1988 kl. 9.30 i Nordals afdelingen er der prøve i CW, så 
det bliver jo spændende for afdelingens CW-hold på 12 personer, 
hvor mange der klarer skærene, men det skal nok gå, for hernede 
går man rigtigt til den i øjeblikket, og afdelingen vil da ønske ele
verne held og lykke med prøven den 18/6.

Trio Als
Afdelingens lille trio »Trio Als« øver sig i øjeblikket på livet løs, og 
dette skyldes, at trioen har tænkt sig at tage en smuttur til Pinse
stævnet i Møgeltønder, hvor man en af aftenerne vil underholde 
amatørkammeraterne.

»Trio Als« består jo af OZ1KVF, Hans + OZ1LPQ, Kaj + OZ1CCE, 
Erik, og der spilles henholdsvis harmonika, el-guitar og savblad, 
men nærmere herom kan erfares i forbindelse med Pinsestævnet 
i Møgeltønder.

Kvartalskonkurrence
Der gøres opmærksom på, at afdelingen i de sidste par år har kørt 
med en gennemgående QSO-konkurrence, forstået på den måde, 
at afdelingen udlover 1/2 fl. snaps til det afdelingsmedlem, der kø
rer de fleste QSO’er fra afdelingen og med afdelingens call. Der er 
en separat konkurrence for HF og VHF, og dersom man i et kvartal 
vinder både HF- og VHF-konkurrencen, da har man vundet en hel 
flaske snaps.

Man skal have et pointtal på mindst 50, og almindelige QSO’er 
tælle 1 point og test-QSO’er fra de månedlige HF-tester og VHF- 
tester tæller 0,1 point d.v.s. der skal jo 10 test-QSO’er til at opnå 1 
point.

Så derfor, er du interesseret i at være med i vor QSO konkur
rence, da mød op i afdelingen, så du kan blive instrueret i betjening 
af vore stationer, for det er selvfølgelig et krav, at man kan dette. En
delig skal man jo også have den til stationen passende licens, men 
det siget jo sig selv.

Diplomer hjemtaget
Afdelingen har fornyeligt hjemtaget Landsforeningen EDR’s 60 års 
jubilæumsdiplom, og det hænger nu og pynter på vor væg.

De næste diplomer, vi i Nordals afdeling satser på, er WAS, hvor 
vi mangler 14 stater, og DXCC hvor vi mangler 30 lande, men det er 
da også rart at have noget at stile efter. QSL-kort er da også kraftigt 
ved at indkomme nu for vor deltagelse i de internationale tester i
1987.

Nye kasser til vore mange QSL-kort
Det er efterhånden helt overvældende, hvad vi hver måned får hjem 
af QSL-kort, så det bliver fornyligt nødvendigt at få specialfremstil
let nogle nye store trækasser til disse.

Kasserne med indhold er nu atter placeret i afdelingen, efter ind
holdet er blevet gennemgået igen i forbindelse med optælling til 
WAS og DWCC. Kasserne er fremstillet af en af vore medlemmer, 
som af profession er snedkermester, og de er særdeles velegnet til 
formålet, så det nu igen ligefrem er en fornøjelse at have med opbe
varing af QSL-kort at gøre.

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.

Program:
Tir. d. 24. maj kl. 19.30: Vi starter med at planlægge HF Field day. 
Tir. d. 7. juni kl. 19.30: Afprøvning af ny Field day antenne i marken. 
Tir. d. 21. juni kl. 19.30: Afdelingen holder afslutning op til sommer
ferien med grillpølser og andet mundgodt, så vel mødt. 

Afdelingen ønsker hermed alle en god ferie.
Første møde efter ferien: Tirsdag d. 2. august kl. 19.30. Field day 

står på programmet.
Vy 73 de OZ1KVB, Erik

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

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Program
Torsdag d. 19/5: Forberedende Field day møde til VHF-UHF-SHF 
contest på Trinbjerg lørdag og søndag d. 2. og 3. juni 1988.

Det næste klubmøde er torsdag d. 23/6.
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

Kreds 7 Kreds 7
tf. 05 12 8 0 4 8 .

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.

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.

Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30. 
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96. 
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1EEE, Erling Simonsen, tlf. 07 92 49 79.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften 
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus 
Onsdage kl. 19.30: Klubaften 
Mandag d. 16/5: Sidste aktivitetsaften.
Onsdag d. 18/5 kl. 20.00: Field day møde. 2. halvleg.
Onsdag d. 25/5 kl. 19.30: Indlevering til auktion.

OZ MAJ 1988 303



Onsdag d. 1/6 kl. 20.00: Auktion.
Søndag d. 5/6: HF-aktivitetscontest.
Tirsdag d. 6/6: VHF-aktivitetscontest.
Onsdag d. 8/6 kl. 19.30: Klubaften.
Onsdag d. 15/6 kl. 19.30: Klubaften.

Siden sidst har vi afholdt det 1. indledende fd-møde og adskillige 
var på Lyngtofte kro til forårsmarked, og der var også nogle i Ham
borg til Flohmarkt.

Køkkentjans: Maj: OZ1GAQ. Juni: OZ1IOM og OZ1LNF.
Vel mødt i OZ5ESB.

Vy 73 de OZ1DYI, Svend

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

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

HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61, 
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling. 
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Rævejagter 1988
Dato Ræv Sted-bemærkninger

2/5 Jan Løvbakkerne, prøvejagt
9/5 Cor Rind, vestlig del

16/5 Niels Løvbakkerne
30/5 Benny Knud Mose, vestlig del

6/6 Knud Erik Bjørslev
13/6 Sv. Åge Løvbakkerne
20/6 Jan Kommune Plantagen

?/8 Store Midtjyske Rævejagt
15/8 Villy Rind, vestlig del
22/8 Ole Knud Mose, vestlig del
29/8 Niels Skægjagt

5/9 Reservedag
Til jagterne er der udleveret A4 kopierede kort over de pågæl

dende områder.
Jagterne starter kl. 19.30 og sidste udsendelse er kl. 21.33. Vi lø

ber efter 4 ræve.
Dinstik til jagterne udleveres af undertegnede, ligesom stik der 

ikke benyttes mere, bedes afleveret samme sted.
Kunne du tænke dig, at starte med rævejagt, så kontakt Jan. Vi 

har et mindre antal pejlemodtagere til udlån, indtil du selv får byg
get (print og byggebeskrivelse haves).

Vel mødt ved ræven.
Vy 73 de OZ5JR Jan Lind Christensen, 

Egeløkkevej 39, Tjørring, 7400 Herning.
Tlf. 0726 84 68.

Program:
Der er almindelig klubaften hver onsdag kl. 19.30.

Siden sidst:
Afdelingen har holdt sin ordinære generalforsamling den 13.04. 
Der var mødt 15 medlemmer op. Der er ikke mange. De 3 var besty
relsen, så det var en lille procentdel. — Nå, medlemmerne må jo 
være tilfredse med det der sker i afdelingen.

OZ5JR, Jan blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at general
forsamlingen var lovlig indvarslet.

OZ1 BOV, Karsten efterlyste i sin beretning noget mere engage
ment fra medlemmernes side. Vi har haft et lokale stående, der 
skulle males, nogle effekter der skulle renoveres o.s.v., men det er 
desværre lige som lysten mangler. Karsten ville godt, der skulle 
nogle byggeprojekter igang og efterlyste nogen der ville danne et 
byggeudvalg.

Afdelingen har 65 medlemmer, der for de flestes vedkommende, 
har haft licens i mange år. Hvor er de unge og hvorfor komme de 
ikke? Karsten mente at vor hobby da ellers kan give spænding for 
alle pengene. Det er måske hjemmecomputeren og Sky, Super el
ler hvad de nu hedder alle satellit-TV stationerne, der holder dem 
hjemme. Beretningen blev godkendt enstemmigt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Der var ingen 
bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt enstemmigt.

Bestyrelsen havde foreslået kontingentet hævet fra 1.3.1989 til
125,00 kr. for enkeltmedlemsskab og 175,00 kr. for familiemedlems
skab. Dette blev nedstemt af forsamlingen, der samtidig tilken
degav, at hvis afdelingen kom i pengenød kunne bestyrelsen bare 
komme. Vi skulle ikke have »store EDR« tilstande i OZ8H.

OZ1 BOV, Karsten var på valg. Han ønskede ikke genvalg. Efter 
megen diskussion frem og tilbage, hvor det ikke lykkedes at finde 
en kandidat, der var villig til at overtage posten, lovede Karsten at 
tage 2 år mere på betingelse af, at medlemmerne var mere aktive 
og engagerede.

Bestyrelsen er herefter OZ1 BOV, Karsten formand, OZ1GX, Gun
nar næstformand og OZ7CQ, Kurt kasserer. Til revisor blev valgt 
OZ1FEQ, Ernst og revisorsuppleant OZ1DLY Erik.

Under eventuelt blev kaffen indtaget og snakken gik lystig. Gene
ralforsamlingen sluttede kl. 22.00.

På gensyn i 8H.
Vy 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:
19.5: Besøg på Centralsygehuset i Holstebro. Vi mødes ved kedel
huset kl. 19.30. Der bliver mulighed for at få et indblik i datastyrin
gen af forskellige funktioner, værkstedsbesøg m.m.OZIAAC, Poul 
Martin, viser rundt. Mød præcist og talstærkt til denne spændende 
aften.

26.5:Alm. klubaften.
2.6: EDR-aften med HB-medlemmer for kreds 7, OZ1DYI, Svend 

Larsen, Esbjerg. Kom og hør om EDR-arbejdet. Det er her nysger
rige og nærgående spørgsmål vedrørende foreningen skal stilles. 
Og det er denne aften »vores« mening skal bringes frem og diskute
res.

9.6: Planlægning af VHF Field dayd. 2.-3. juli. Der nedsættes evt. 
contestudvalg denne aften, der kan forestå den nærmere planlæg
ning.

16.6: DX på 2 m OZ1BYR, Ryan kommer og fortæller om de rige 
muligheder der er for DX på VHF/UHF.

23.6: Alm. klubaften.
30.6: Sidste afpudsning til Field day.

På bestyrelsesmødet d. 14. april vendte vi også mulighederne for 
kurser i efteråret. Der er allerede foreslået:

Teknisk kursus med henblik på alm. teknisk prøve. 
Telegrafikursus.
Telegrafikursus for viderekommende (B-licenserede).
Kursus i QSO-engelsk.

Flere forslag modtages af bestyrelsen med tak.
73 OZ1LJL, Finn
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HURUP - OZ5THY STRUER - OZ3EDR
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.

Mødelokale: Kirkegade 13, Struer. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.

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. 
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR
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.

Prografn:
24. maj: Alm klubaften.
31. maj: Diverse reperationer og rengøring i afdelingen.
7. juni: Alm. klubaften.

14. juni: D-licens og hvad så?

Den 29. marts var afd. på indkøbstur hos OZ1BWP i Billund. Det var 
en hyggelig aften og vi håber at vi må komme igen en anden aften.

Den 5. april forsøgte afd. sig med fotoprint. Der var nogen som fik 
mod på at fortsætte, så mød op og vær med.
Der er stadig en del af vore medlemmer vi ser for lidt til, mød op og 
støt din afdeling. Kom med gode ideer til aktiviteter, byggeprojekter, 
foredrag og firmabesøg. Lokalafdelingen er til for din skyld. Brug 
den!!!

Vel mødt! Vy 73 de OZ1UP

Afdelingens stand på messen i  Skjern. Fra venstre OZ1FVT Leif, 
OZ1JAV Ingo, OZ1EKY Herluf, OZ1LRB Henrik, OZ1DLA Tonny 
med junior.

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Thisted Elektricitetsværks bygning, Gasværksvej 14. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

Vi er nu kommet godt i gang med såvel VHF- som HF- 
aktivitetstesterne. Vi håber, at mange flere af afdelingens medlem
mer vil deltage i disse aktiviteter. Det giver en god træning i brug af 
radio under vanskelige forhold, og så har vi nogle fornøjelige timer 
medens det står på.

Som en udvidet service til afdelingens medlemmer, vil vi frem
over forsøge os med afdelingsnyt på Packet Radio. Filerne vil ligge 
hos OZ1AIJ og vil hedde OZ7TOM/1, OZ7TOM/2 o.s.v. Repeaternyt 
vil selvfølgelig fortsætte som nu, hver mandag.

Vi skal også i år deltage i VHF/UHF Field day, og håber at vi kan 
gentage succesen fra sidste år, hvor vi jo blev nr. 2 i UHF afdelin
gen. Selv de mest skeptiske mht. Field day blev positivt overrasket 
sidste år, så derfor meld dig til og få en GOD og kammeratlig week
end ud af det. Til de forholdsvis nye medlemmer vil jeg sige: »Kast 
genertheden væk og meld dig til; vi har også brug for din hjælp«. Til
melding hos OZ1LMV, Jan. Vy 73 OZ1AIJ, Henrik

VARDE - OZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37, 
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

Onsdag den 6/4 kl. 20.00 blev der afholdt generalforsamling i Varde 
lokalafdeling. OZ9QK Kaj gik af som formand og OZ1LEE Ole blev 
valgt som ny formand, men OZ9QKslap ikke han blev i bestyrelsen. 
OZ5VAR og OZ1LEE takker OZ9QK for hans arbejde som formand 
lige siden klubben blev oprettet.

Bestyrelsens sammensætning er som følger:
Formand: OZ1LEE, Ole 
Kasserer: OZ8KF, Knud 
Sekretær: OZ9QK, Kai 
Bestyrelsesmedlem: OZ1KZF, Kurt 
Bestyrelsesmedlem: OZ1BPK, Ingolf.
Der blev ikke holdt juleafslutning i 87, så der blev gjort lidt mere 

ud af generalforsamlingen og vi havde en hyggelig aften, en skam 
der ikke kom flere.

Den nye formand O ZHEE’s ønske er at medlemmerne vil 
komme med et forslag som kan skabe lidt mere aktivitet i klubben. 
Alle forslag modtages med kyshånd, man kunne f.eks. prøve om 
det kunne lade sig gøre at brænde spindelvævet af klubstationens 
PA-rør, hvis ikke før så til Field day den 3.-4./9 på det sædvanlige 
sted. Jeg håber ikke jeg er for hård ved klubbens medlemmer.
Vy 73 de OZ1LEE, Ole
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VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO ØLGOD - OZ7JYL
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup, 
tlf. 05 58 18 23.

Den 14. april holdt vi klubaften hjemme hos OZ1KMR, Henrik og vi 
benyttede lejligheden til at kigge på omgivelserne ved Henriks nye 
QTH.

Efter først at have studeret antennemasten nøje, demonstrerede 
Henrik sine hjemmebyggede retningsantenner til både 2 meter og 
70 cm. En lille smart detalje bevirkede at antennerne på et øjeblik 
kunne drejes fra lodret til vandret stilling. Der er ingen tvivl om, at 
når disse antenne bliver monteret i den 27 meter høje gittermast, ja 
så vil man nok kunne høre OZ1KMR langt omkring.

Da vi var færdige med at kigge på antenner, gik vi indendørs for 
at se radiorummet. Henrik har indrettet et stort værelse på 1. sal 
med et dejligt langt arbejdsbord, og masser af hyldeplads til radi
oudstyret. Lige netop som enhver radioamatør ønsker sig.

Her demonstrerede Henrik resultater af vinterens byggeprojekt, 
et CW-modem. Ved hjælp af computeren, en Commodore 128 D, 
blev CW signalerne fra HF-stationen omsat til klar tekst på skær
men. Det var virkelig sjovt at se hvordan det hele tiden tikkede op
lysninger ind. SelvOZIKMU, Erling, blev så begejstret for udstyret, 
at han mente at dette kan man da ikke undvære. (OZ1KMU har til 
dato altid holdt sig langt fra det med computere), og han forhørte sig 
straks om priser på sådant udstyr.

Efter denne interessante gennemgang, sluttede vi aftenen med 
kaffe og dejlig friskbagt kage, og der skal endnu engang lyde en 
stor tak til Petra og Henrik for denne hyggelige aften.

Klub-aktiviteterne er nu forbi for denne sæson, og vi holder 
pause frem til efteråret. Der vil senere her i OZ blive bekendtgjort 
hvornår vi starter efter ferien.

Vy 73 de OZ1AFD, Claes

Mødelokale: Lindealle 8,1., Ølgod.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JON, Svend Kristiansen, Åbrinken 62,
6900 Skjern, tlf. 07 35 33 53.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Åbrinken 62, 6900 Skjern.

Efter modtagelse af OZ april kunne det se ud som om vi ikke har en 
kasserer i afd., men det har vi naturligvis, og det er nu som før 
OZ1LDM Keld.

Program:
19-5: Alm. mødeaften.
26-5: Alm. mødeaften

2-6: Alm. mødeaften.
9-6: Alm. mødeaften.

16-6: Alm. mødeaften.

Efter flytning til nye lokaler, »på det gamle plejehjem«, er program
met: Istandsætning og indretning. Mød op til vores klubaften. Har 
du energi, har vi pensel eller værktøj, har du ikke, er du meget vel
kommen alligevel, det kunne jo være du havde ideer til indretnin
gen af vores lokaler, som vi alle kunne få glæde af.

Vy 73 de OZ1JON, Svend

HUSK din forening. 
Mød op på møderne!

Kreds 8  ’  Kreds 8W   8310 Tr&nbĵ rg J„ fif. 06 2938 11.

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

FREDERICIA-OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger. 
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98, 
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

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

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.

Byggeprojektet fortsætter.
Den 13. april var der foredrag over emnet Supermodtageren ved 

OZ1GO Klint. Han gav de fremmødte et indblik i dens opbygning.

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.

Virksomhedsbesøg:
Onsdag den 25. maj 1988 kl. 20.00, BB Electronic A/S, Vågøvej 16, 
Horsens.

Vy 73 de OZ1JYF
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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.

HORSENS - OZ6HR

Faste aktiv ite ter:
Tir. kl. 19.00: CW
Ons. kl. 19.00: Teknisk kursus, repetition V/OZ5KM 
Tor. kl. 19.00: Bygge- og klubaften 
Lør. eftermiddag: Træningsrævejagt.

Afdelingens kontaktmand til OZ’s afdelingsspalter, skal være den 
første til at sige, at det ikke er blevet til mange linier under Horsens 
afdeling i de sidste numre.

Man skal ikke tro at vi ligger stille af den grund, blot kan vi henvise 
ti! vort lille månedsprogram, som alle rettidig betalende medlem
mer modtager.

Det er i øjeblikket lidt svært at få afdelingens arrangementer med 
i OZ, før de rent faktisk har fundet sted. Dette skyldes, at vi i besty
relsen lavede en ændring af »rollerne« for at aflaste den ny sekre
tær. Desværre indebar det, at det ikke er sekretæren, som refererer 
til OZ, og dette kan give lidt lange kommunikationslinier. Måske 
skrinlægges dette arrangement i næste bestyrelsesrunde.

Med ønsket om at alle medlemmer af EDR husker at der også 
skal vælges RM og HB i denne måned.

73 fra OZ-DR 1937/OZ1JYR Benny

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.

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hob rovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 06 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

Ny formand for OZ7RD
EDR’s afdeling i Randers har skiftet formand. På generalforsamlin
gen 13. april bad OZ3PJ Poul, om at blive afløst, og i hans sted 
valgte generalforsamlingen OZ1LSQ, Peter.

I sin sidste beretning kunne OZ3PJ glæde sig over endnu et ak
tivt år i afdelingen. Han fremhævede især at der igen var gang i ra
dioerne, og at afdelingen igen er med i diverse tests. Han havde en 
venlig hilsen til OZ1KAD, der har forladt afdelingen, men som nå
ede at lufte dens kaldesignal i juletesten, og der var ligeledes ro
sente omtale af den indsats OZ1LSQ og OZ1FXO Peter og Hans 
Ove har ydet på VHF/UHF-området. Afdelingen kom i det forløbne 
år igen med i Field day efter et par års pause. Trods den korte frist 
var der pæn opbakning omkring arrangementet ved Rygård 
Strand. Poul opfordrede, at afdelingen igen i år deltog i Field day, og 
at medlemmerne meldte sig allerede nu.

Poul kunne endvidere meddele, at det ser ud til, at ombygningen 
af lokalerne i det gamle vandtårn tager et afgørende skridt frem i
1988. Han forudså, at man flytter ind på 2. salen i løbet af året. Un
der ledelse af OZ1 FX I, Jørgen, og OZ1LSQ er arbejdet ved frivillig 
indsats skredet stille og roligt fra hånden.

Hvad der skal være i det nye rum bliver op til medlemmerne at be
slutte. Der er mulighed for både at indrette mødelokale og bibliotek 
eller at flytte radiorummet en etage op - og således lidt nærmere til 
antennerne.

Som led i oplysningsarbejdet om radioamatørernes hobby har 
afdelingen ved flere lejligheder været på besøg i de lokale 27 MHz 
klubber. Der har ligeledes været åbent hus i klublokalerne for 27 
MHz-medlemmerne i tårnet. Desværre med ret ringe tilslutning. 
Også fra Randers Lilleskole har klubben haft besøg - og de unge 
blev vist rundt og blev budt på forfriskninger.

Kontingentet op
OZ7RD’s generalforsamling vedtog en kontingentforhøjelse på 25 
kr. pr. halvår efter kontingentet nu i nogle år har ligget på 100 kr. 
halvårligt.

OZ3LR, Carlo, bad om en orientering om, hvorfor en så kraftig 
forhøjelse var nødvendig, mens OZ8YR, Vagn, igen advarede om 
at tære så kraftigt på formuen.

Kassereren OZ1IS, Ove forklarede, hvorfor stigningen var nød
vendig - bl.a. rækker kontingentet fra færre medlemmer kun til da
gen og vejen - og dirigenten, OZ1BZB Peter, erindrede om, at der er 
brugt en del penge til materialer til indretning af tårnets 2. sal.

EDR-prisen til OZ3JY
Det var et populært valg, da OZ3PJ Poul uddelte årets EDR-pris til 
OZ3JY Jens. Motiveringen var Jens store interesse for afdelingens 
ve og vel, og ikke mindst hans store praktiske arbejde i klubben - 
ikke mindst ved afdelingens Field day. Desværre måtte Jens kvit
tere for æren med at meddele, at han af helbredsgrunde må ned
lægge sin post som suppleant til bestyrelsen. Den overtog OZ3PJ.

Generalforsamlingen, der på sædvanlig myndig og fast vis blev le
des af OZ1BZB Peter som dirigent genvalgte OZ1KSW til bestyrel
sen. Vy 73 de OZ1KSW, Henning

Hvor mange lytter?
OZ3JY Jens er stadig i tvivl om, hvor stor hans lytterskare er, når 
han rundkaster afdelingsnyt på Randers-repeateren - det er 
145.725 MHz. Jens vil gerne have, at man lige giver sit call, hvis 
man sidder ved højttaleren den første mandag i hver måned. Er 
man forhindret i det kan man godt checke ind efter de øvrige udsen
delser. Jens bliver glad, hvis man gider gøre sig den smule ulejlig
hed.

ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - QZ7SAC
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.

VEJLE - QZ5VEJ
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.
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Den 12. april havde Vejle-afdelingen besøg af OZ3RC, Bro, der 
holdt foredrag om Packet Radio-net. Der var et pænt fremmøde. De 
medlemmer, der ikke mødte op har snydt sig selv for en særdeles 
interessant og lærerig aften. Bro forklarede og demonstrerede 
meget dygtigt og underholdende, hvordan denne form for kommu
nikation foregår - også vi, der ikke ved så meget om Packet Radio, 
fik en vikelig god indsigt i Packet Radio-nettets opbygning og funk
tion. Jeg tror nok, vi alle var lidt overrasket over, hvor mange infor
mationer, det er muligt at få via Packet Radio-nettet. Ved midnatstid 
var det endnu stor spørgelyst og aktivitet; men da det jo var arbejds
dag næste dag, måtte der lukkes ned for herlighederne. Fra Vejle
afdelingen er der STOR TAK til Bro for en interessant aften.

Bro har efter foredraget tilsendt Vejle-afdelingen forskelligt mate
riale vedrørende Packet Radio. Interesserede medlemmer kan få 
kopi af dette materiale.

Program:
Tir. 17. maj: Bygge- og klubaften 
Tir. 24. maj: Alm. klubaften 
Fre. 27. maj: Afslutningsfest
Klubben vil være åben tirsdag den 31. maj og tirsdag den 7. juni. De
refter holder vi sommerferie til 
Tir. 16. aug.: Field day - forberedende møde.

l/y 73 de OZ2ACG, Bodil

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.

Auktion
Tirsdag den 31. maj kl. 20.00. Klubvært OZ8KO Otto. Der vil være 
mulighed for at få solgt forskellige effekter, helst ikke det rene 
skrammel. Kom med dine ting i god tid, så vi kan begynde præcis. 
Alle er velkomne.

Somm erudflugt
Lørdag den 18. juni. Nærmere herom senere.

Kort referat af ordinæ r generalforsamling den 22-3-1988
OZ6AI blev valgt til dirigent (der var fremmødt 32 medlemmer). For- 
mændene i perioden OZ8KO og OZ3MC aflagde beretning. Kasse
reren OZ1IZZ fremlagde det reviderede regnskab. Kassebehold
ning ved årsskiftet kr. 887,-. Medlemstal 105.

Indkomne forslag. Det var ikke muligt at finde en person der ville 
tage sig af repeaternyt på Yding Skovhøj og/eller på 145474. Even
tuelt interesserede bedes melde sig til formanden.

Vedrørende udlån af instrumenter blev det vedtaget, at vedkom
mende skulle skrive sig i en udlånsprotokol og iøvrigt skulle instru
menterne være til stede ved tirsdags byggeaftenerne.

Blade, OZ og bøger må ikke fjernes fra klubben, men det vil snart 
være muligt at tage kopier.

OZ8KQ blev valgt til formand.
OZ5LD blev genvalgt til sekretær.
OZ1IVD blev valgt til bestyrelsesmedlem.
OZ8VG blev valgt til suppleant.
OZ1IVQ blev genvalgt til revisor.
Følgende udvalg eller kontaktpersoner blev valgt:
Ræveudvalg: OZ5LD, OZ3MC og OZ8VG.
HF Field day udvalg: OZ1IVQ, OZ3MC, OZ8KO og OZ1HMN. 
VHF/UHF day udvalg: OZ1IVQ, OZ9ZZ, OZ1HMN og OZ1IVD.
Mi kro data: OZ3HX.
QSL Manager: OZ8KO.
Kantinen: OZ5LD.
Byggeaktiviteter: OZ1IVD, OZ1FFS, OZ1IZZ, OZ8VG og OZ6AI. 
Under eventuel - vandrepokal for bedste resultat i H F contest i Vi

borg afdelingen overrakt til OZ8KO.
OZ8VG blev valgt til projektleder for ventilationsanlæg. 
Medlemmer der har lånt OZ og andre bøger og blade, bedes le

vere disse tilbage til klubben. ,, _  ,
y Vy 73 OZ5LD Leo

Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J. 
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10, 
8670 Låsby, tlf. 06 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.

ÅRHUS - OZ2EDR

Siden sidst:
Afdelingens årlige generalforsamling den 14.4.1988 havde samlet 
29 medlemmer.

Som sædvanlig var talelysten stor, man kan vel ikke vente andet 
når der er tale om radioamatører, og generalforsamlingen varede 
da også 4 timer.

Der blev vedtaget 2 ændringer til vedtægterne (ændringerne vil 
blive trykt i X-QTX).

Der var store besværligheder med at få nogen til at opstille de le
dige bestyrelsesposter, det lykkedes dog til sidst og valget gav føl
gende resultat:

Formand: OZ8UY, Stig 
Sekretær: OZ5DE, Dan 
Bestyrelsesmedlem: OZ1AHC, Søren
OZ1GVO og OZ1LGK havde på forhånd meddelt, at de ikke øn

skede genvalg.
Under eventuelt blev det henstillet til bestyrelsen, at man afskaf- 

fede den gamle campingvogn, og at annoncørerne i X-QTC fik forret 
til stande på Sabro mødet.

Vy 73 de OZ1LGK.

Program:
Tor. d. 19. maj kl. 20.00: Gennemgang af D-licens prøven v/OZ1GVO 
Jens Jørgen.
Tor. d. 26. maj kl. 20.00: VHF-aften.
Tor. d. 2. juni kl. 20.00: Film-aften. Europa på sporet, m.m.
Man. d. 6. juni kl. 19.30: Bestyrelsesmøde.
Tor. d. 9. juni kl. 20.00: Computer-aften.

Byggeaftenerne er overstået med 19 nye Packet modem, under 
ledelseaf Jens Jørgen og Ernst, og laboratoriestrømforsyningerne 
dirigeret af Jens.

Vy 73 de OZ5DE, Dan

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Program
18.5.: Trænings-rævejagt kl. 19.00 med start fra klubben, samt alm
inde klubaften.
25.5: Bygge-/klubaften.
01.6: Disponibel.
08.6: Bygge-/klubaften.
15.6: Disponibel.

Med hensyn til de to aftener mærket disponibel vil der komme 
nærmere besked fra amatørnyt.

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 13.4.88 og besty
relsen ser herefter således ud:

Formand: OZ1GKP, Kurt Pinderup 
Næstformand: OZ1LSM, Allan Pedersen 
Kasserer: OZ4EX, Erling Sørensen 
Sekretær: OZ1JIV, Jørn Vinter 
Bestyrelsesmedlem: OZ6EJ, Erik Jensen.
Desuden blev klubbens yngste amatør OZ2ABR, Lene valgt som 

hjælpesekretær. Til lykke med det.
Vy 73 de OZ1KKB, Torben
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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.

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

HJØRRING - OZ3EVA
Mødelokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring 
Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.

Der er kun en klubaften tilbage inden sommerferien.
Jeg håber at kunne komme med meddelelser fra generalforsam

lingen i næste nummer.
Tilbag er der kun at ønske alle en god ferie.

Program:
Torsdag den 17. maj: Klubmøde (bankospil)

Vy 73, de OZ1IPR, Sten-Martin

HOBRO - OZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 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.

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.: OZ2XM, Kurt Larsen, Landvadhøj 4,
9320 Hjallerup.
Giro: 5 44 47 99.

Program:
Tirsdag 17/5: Rævejagt kl. 19.00 v/PouIstrup sø.
Onsdag 18/5: Klubaften.
Tirsdag 24/5: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 25/5: Klubaften.
Søndag 29/5: Familieudflugt til Tingbæk Kalkminer kl. 10.00. 
Tirsdag 31/5: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 01/6: Klubaften.
Tirsdag 07/6: Rævejagt kl. 19.00 v/Poulstrup sø.
Onsdag 08/6: Klubaften.
Mandag 13/6: Sidste repeaternyt inden sommerferien.
Tirsdag 14/6: Sidste rævejagt inden sommerferien.
Onsdag 15/6: Sidste klubaften inden sommerferien.
Mandag 08/8: Første repeaternyt efter sommerferien.
Tirsdag 09/8: Første rævejagt efter sommerferien.
Onsdag 10/8: Første klubaften eftersommerferien.

Bemærk venligst at der søndag den 29. maj er arrangeret famili
eudflugt til Tingbæk Kalkminer og Store Okssø. Vi mødes ved Kalk
minerne kl. 10.00, hvorefter vi vil undersøge dem nærmere. Efter 
besøget vil vi besé naturen ved Store Okssø, og indtage de med
bragte klemmer.

Den 4. juni er der OZ8JYL-fest. Der er spisning kl. 19.00, og smør
rebrød kan bestilles hos OZ1GGR, hvortil tilmelding senest man
dag 30. maj kl. 19.30 ved repeaternyt også bedes stilet. Der bliver 
mulighed for at købe P35/vand/P2000.

Og HUSK repeaternyt på 145.650 HVER mandag aften kl. 19.00 
ved OZ1GGR, Bjørn.

Vy 73 es »god sommerferie« de OZ1GMG, Kim

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3DZ, Erik Rasmussen, Maj avej - bygn. 6, lej I. 5, 
3920 Julianehåb.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. 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.

Vi forhandler bl.a. 
YAESU - ICOM og 
KENWOOD 
Men også antenner 
er vort speciale

fCTRADING »s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

06 17 90 44

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

POSTGIRO 1 55 22 52
BANK DEN DANSKE BANK, LYSTRUP A
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Silen t Key
OZ1W

OZ1W, Gunner Peter Wørmer er ikke mere. Fredag 25. marts, under 
morgenringen på Vissenbjerg repeateren, modtog vi den triste 
meddelelse om, at Peter var afgået ved døden, kun to dage efter sin 
79 års fødselsdag; en meddelelse der i den grad kom bag på os alle, 
idet han var frisk og rask som en havørn.

Udtrykket silent key kan ikke være mere passende end her, idet 
Peter foretrak at føre sine QSO’er på CW. På en måde er det en le
vende legende, der er afsluttet.

Han var den første og dengang den eneste radioamatør på Fyn. 
Hans interesse for radio blev vakt i de helt unge år, hvor dansk ama
tørradio endnu kun var i sin vorden. Licensen blev erhvervet så 
snart han var fyldt 18 år, først med kaldesignalet ED7GW, og senere 
med OZ1W. Som spejder havde han tidligere lært at bruge morseal
fabetet.

I begyndelsen var QTH’en i Svendborg, men den blev senere flyt
tet til Odense. Her blev det til et årelangt arbejde som ingeniør hos 
Fona. Som radioamatør blev det til et endnu længere arbejde for 
EDR og for Odense afdelingen.

I lange perioder var han Fynskredsens repræsentant i EDR’s re
præsentantskab, eller i afdelingens bestyrelse. Indtil for nogle år si
den underviste han på kurserne i morsetelegrafi i afdelingen.

Ved Odense afdelingens 50 års jubilæum i 1985 blev han hædret 
for dette utrolige arbejde, og gjort til æresmedlem af afdelingen 
sammen med OZ2ED, OZ3XA og OZ5Y.

I de senere år blev det en tradition at de fleste nye amatører 
havde en af deres første CW-QSO’er med Peter.

Med Peter har vi mistet endnu en af de gamle pionerer. Den sid
ste QSO er kørt og hans nøgle er blevet tavs. Æret være hans 
minde.

På EDR Odense afdelingens vegne 
OZ1EZG, Lars og OZ1ETP, Lars

Tak
Min inderligste tak for venlig deltagelse ved min kære mand 
OZIW’s bortgang. Edith Wørmer

OZ3EH
Erik er ikke blandt os mere, han er sovet ind efter en længere syg
domsperiode.

Erik fik licens i efterkrigsårene, altså en veteran fra den tid hvor 
man viklede spoler om en flaske.

I en årerække hørte vi tit Erik fra en eller anden campingplads et 
eller andet sted i landet, i de senere år har det dog mest været fra 
hans hjemme-QTH, grundet svigtende helbred.

Erik vil i afdelingen og blandt amatørkammerater, blive husket og 
savnet for hans altid kammeratlige facon.

Vore tanker går til familien 
Æ ret være OZ3EH Erik’s minde 

Århus Nord afdelingen

OZ1DGZ
Det er med sorg at EDR Frederikshavn afdeling må meddele at Ole 
Nipper pludselig er gået bort, 29 år gammel.

Ole’s brede interesse inden for radioamatørområdet var mange
sidet og ingen gik forgæves efter en hjælpende hånd. Hans inter
esse strakte sig også til computere og slægtsforskning.

Ole var et meget vellidt menneske og mange amatører så frem til 
hans besøg.

For os alle både venner og amatørvenner vil savnet af Ole være 
uendeligt stort, men savnet vil være størst for hans nærmeste pårø
rende med hvem vi har den dybeste medfølelse.

Æret være hans minde.
På vegne a f EDR Frederikshavn afdeling 

OZ1GGF

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er ho ld t 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.

Dr OM OZ1IF/lb
Jeg har med stor interesse læst dine indlæg vedr. Packet Radio på 
HF båndene, og du har nok ganske ret i, at du er »for sent ude«, alt 
for sent tror jeg, idet noget tyder på, at du ikke rigtigt følger med i 
den meget hurtige udvikling på Packet Radio området.

Som jeg læser dit seneste indlæg, er det primærten kritik af Tele- 
inspektionens udstedelser af tilladelser til Packet på HF båndene, 
og deres »mangel« på retningslinier, men det, som TI har gjort og 
gør, er blot, at de følger det, som er praksis i alle andre lande! Der 
er vel ingen grund til at Danmark, også på dette punkt, skulle gøre 
sig uheldigt bemærket? Det skal her bemærkes, at TI i hele udvi
klingsforløbet af Packet Radio i Danmark, har været fantastisk posi
tive og imødekommende...

Båndplaner? IARU har for snart 2 år siden vedtaget båndplaner 
for Packet Radio, og på HF båndene kan det bestemt ikke have væ
ret noget problem med de forhold der har hersket de seneste år på 
HF. Der køres kun Packet trafik på 20 meter omkring 14.103 og 107, 
samt lidt i det næsten ubenyttede RTTY segment på 80 meter, og 
det kan formentlig ikke genere nogen, specielt da næsten alle tid li
gere RTTY folk nu er overgået til Packet...

Med hensyn til CW Identifikation følger Danmark også de inter
nationale regler, idet dette krav er frafaldet stort set overalt i forbin
delse med Packet Radio, formentlig af den simple grund at det ikke 
er teknisk/praktisk muligt i forbindelse med Packet Radio...

Men det, som egentlig fik mig til at fare i blækhuset, er dine be
mærkninger om et »A-socialt mindretal«, det tyder igen på, at du er 
langt bagud! Jeg vil for min egen del gerne bede mig fritaget for at 
blive betegnet som a-social, og jeg ved da heldigvis også, at det ser 
ganske anderledes ud. Hvis vi skal blive inden for landets grænser 
er der pr. 10/4-88 442 AKTIVE danske radioamatører igang på Pac
ket, og når du læser dette har tallet antageligt passeret 500! Her vil 
jeg vove den påstand, at det er mere end halvdelen af alle AKTIVE 
danske radioamatører, så det med mindretallet må du vist kigge i 
vejviseren efter, og udviklingen ser ikke meget anderledes ud i an
dre lande...

I stedet for at komme med en række negative og nedsættende 
påstande og bemærkninger om de af dine medamatører som dyr
ker Packet Radio, ville jeg anbefale dig at studere emnet lidt mere, 
hvem ved, måske kunne det ende med, at du selv fik lyst til at 
prøve? Man kan ihvertfald med glæde konstatere, at rigtigt mange 
gamle radioamatører, både af alder, og som amatør, nu er igang på 
Packet, og dagligt hygger sig med deres »lidelsesfæller«. Selv har 
jeg været med i denne Packet udvikling fra allerførste færd, ja, i al 
beskedenhed var jeg faktisk den første OZ station, der var i luften 
på Packet Radio...

Vy 73 de OZ1EUI Ole

Skjult kontingentforhøjelse?
EDR’s Thisted afdeling skal herved på det kraftigste protestere 
mod den nylig modtagne opkrævning fra QSL-Bureauet.

Vi har i forvejen nogen »knurren« i krogene og har ikke let ved at 
overbevise VORE medlemmer om, at de får noget for pengene ved 
et medlemsskab af EDR.

Vore medlemmer skulle gerne føle at de får noget for pengene, så 
derfor spar de ekstra opkrævninger og løs problemet på en anden 
måde.

Der er jævnlig debat/forsøg på at skaffe flere medlemmer til 
EDR.

Denne medlemshvervning udføres i stor stil fra de lokale afdelin
ger, hvorfor så dunke os i hovedet med sådanne giro-kort?
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Tror HB at opkrævninger som denne øger antallet af medlem
mer?

Det er ikke så meget beløbets størrelse, som princippet vi oppo
nerer imod. Hvad bliver det næste? »Afgift« af de enkelte afdelin
gers kontingent?

Vi betaler opkrævningen denne gang, men regner bestemt ikke 
med at det er et tilbagevendende fænomen!

For EDR’s Thisted afdeling 
OZ1A IJ - Henrik Mortensen 

Limfjordsvej 14 
7700 Thisted

Svar ti! Thisted afdeling
Det regnskab som blev godkendt på R M 1987udviste et ganske lille 
underskud.

A lle er klar over at det regnskab vi skal behandle i år på RM 1988 
uundgåeligt må indeholde et temmeligt stort underskud fordi der 
ikke er sket nogen regulering a f kontingentet for det pågældende 
år.

Da budgetudvalget skulle lægge budget for 88-89 (det er det 
regnskabsår vi har taget hul på fra 1/4-88), foretog man en meget 
omhyggelig gennemgang afa lle  foreningens udgifter (og indtæg
ter). A lle budgetter på nær 2  blev nedskåret. De største enkeltpo
ster, nemlig OZ og administrationen, blev kraftigt beskåret.

A lligevel var det nødvendigt med en kontingentforhøjelse, og det 
er jo  naturligvis ikke populært.

Ved gennemgangen a f QSL-bureauets budget blev man op
mærksom på at en gammel beslutning om, at det skal »hvile i  sig 
selv« haltede en del. Man foreslog derfor, en forhøjelse a f med
lemsbetalingen for ekspedition a f QSL-kort. QSL-manageren an
førte im idlertid at det ikke var retfærdigt fordi den del a f bureauet 
som omfattede den direkte udsendelse a f QSL-kort g ik fint rundt 
med de aktuelle portotakster. Det der belastede regnskabet var 
porto for udsendelser til lokalafdelinger. QSL-manageren foreslog 
derfor, at det blev fra lokalafdelingerne pengene skulle komme, 
hvis der absolut skulle spares.

På den baggrund blev det besluttet at sende et girokort på 50 kr. 
til alle lokalafdelinger. De 50 kr. dækker ca. halvdelen a f den aktu
elle portoudgift.

Om det er retfærdigt at lade lokalafdelingerne betale for denne 
service, eller det burde være alle medlemmerne kan selvfølgelig 
diskuteres og bliver det forhåbentlig også på det kommende RM.

Jeg er helt klar over at foreningens fundament er lokalafdelin
gerne og det store arbejde som gøres der. Derfor er de to budgetter, 
som ikke blev nedskåret også i relation til lokalafdelingerne og 
medlemsplejen nemlig foredragsvirksomheden og PR.

Jeg håber at lokalafdelingerne kan leve med denne »lille« udgift 
ihvertfald indtil vi finder en anden måde at skaffe pengene på.

OZ1DHQ, Per

Debat
I debatten om EMC (TVI/BCI) har det flere gange været nævnt at 
der ikke findes standarder for radioudstyrs immunitet mod indstrå
ling. Jeg vil derfor gerne gøre opmærksom på at følgende danske 
standarder for nyligt er udgivet:

DS 5101
Emission af smal-bånds-støj fra elektrisk udstyr i frekvensområdet 
0,15-1000 MHz.

DS 5102
Emission af bredbåndsstøj fra elektrisk udstyr i frekvensområdet 
0,15-1000 MHz.

DS 5103
Immunitet af elektrisk udstyr imod ledningsbårne transienter.

DS 5104
Immunitet af elektrisk udstyr imod netspændingsvariationer og 
netudfald.

DS 5105
Elektrisk og magnetisk emmision og immunitet af elektrisk udstyr 
i frekvensområdet 50 Hz -150 kHz.

DS 5106
Immunitet af elektrisk udstyr imod instrålede felter i frekvensområ
det 150 kH z-12 GHz.

Desuden findes DS-information nr. 39 om praktisk vejledning i 
brugen af de danske EMC-standarder. Yderligere et information
shæfte om emnet udgives i april 1988.

Nu er det jo en langvarig og kostbar proces at få alt elektrisk ud
styr omfattet af sådanne standarder, så på kort sigt vil jeg foreslå at 
EDR arbejder for at P&T etablerer en praksis med hensyn til hvilke 
feltstyrker et elektrisk apparat må kunne modstå. Dette kræver ikke 
nogen ændring af bekendtgørelsen.

Et apparat kan være så dårligt konstrueret at det forstyrres ikke 
blot af amatørsenderen, men også af alle mulige andre støjkilder. 
Men da amatørsenderen jo ofte er nem identificere, kan det nem
mest gå sådan at amatøren får sendeforbud, mens de øvrige for
styrrelser fortsætter uændret fordi klageren har lært at leve med 
dem.

Nu kan det jo være at vi i nær fremtid får konkurrence fra de nye 
biltelefon- og TV-2 master jævnfør den senere tids avisskriverier. 
Man advarer folk med bredbåndsforstærkere mod fremtidige mu
lige forstyrrelser fra disse forårsaget af overstyring. Der er også her 
god grund til at EDR skubber på hvor det er muligt for at få dette 
djævelskab gjort fredløs, idet især bredbåndsforstærkere har væ
ret med til at slukke gnisten hos mange amatører. Det er mig en 
gåde, hvordan det offentlige skal beskytte en så tåbelig indretning.

73, OZ8SO, Jens

BCI/TVI
Angående indlæggene i OZ om BCI og TVI er det dejligt at se en de
bat om dette vigtige problem er kommet i gang.

Jeg ved, at her ved min QTH er der flere, der næsten er gået i stå, 
p.g.a. disse problemer, og det er typisk rigtige novicer uden profes
sionel tilknytning til radiofaget der har problemer, i det, det for 
mange af disse vore medlemmer er uansvarligt at foretage f.eks. en 
afkobling i en nabo’s LF del, det være sig fjersyn eller radio.

Så HJÆLP, anvis os nogle adresser, hvor vi kan finde en tekniker, 
der mod en passende betaling vil lodde et par kondensatorer i di
verse TV eller radioapparater.

På den måde vil man da kunne hjælpe nogle på rette vej, altså 
frem med en teknikerliste i diverse OZ amter.

Vy 73 OZ1HHX

Hermed afsluttes debatten om TVI/BCI. HR

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta tsa u t e jd m g l -  M D E

Byrlund^2#<>
0 2  9 4  1213 HL_1P
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Altid - hvor, og når som helst - YAESU
YAESU-NYT

Verdens mest avancerede VHF-UHF ftansceiver 
YAESU FT 736 - Frekvensområde:

50
144
220
432

1240

53.99999
146.00000 
244.99999
438.00000 

1299.99999

Mhz*
Mhz

(kræver særlig tilladelse)

Mhz* (må ikke benyttes i Danmark) 
Mhz
Mhz* (kræver særlig tilladelse) 

Stationen kører som standard 144 -146 Mhz / 432 - 438 
Mhz. Der er plads til 4 moduler ad gangen.
Sender effekt: 60 Watt. * løse moduler

YAESU FT 212
NY 2 M mobil FM Station -144 -146 Mhz

YAESU FT 712
Ny 70 cm mobil FM station - 432 - 438 Mhz 
Sender-effekt 35 Watt.

YAESU FT 2311
Ny 23 cm mobil FM station -1240 -1300 Mhz

YAESU ANTENNE ROTORER
Yaesu har opkøbt KENPRO-antenne rotorfabrikken, 

og vi lagerfører nu alle modellerne. 
Ring eller skriv efter udførlig data og priser på alle YAESU NYHEDER!

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

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V • T LF. 01 31 02 73
73 OZ5JV Klaus, OZ1FXP Kim, OZ1EMZ Max, OZ1GPG Lissie, OZ5AB Arne og Andrea, telefax 01 24 19 50
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
Indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og 
medlemnummer skal skal oplyses sammen med indsen
delse af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Kenwood TS130S 100 W mobil TRC WR. med alle 
bånd, med anttuner AT130 + 220 V, kr. 6250,-. DivX-tal filtre, 
X-tals, PA-transistorer HF, VHF, UHF, samt PA-trin f.do. Div. HF, 
VHF samt UHF, RX, TX. Ring og hør nærmere.
OZ1ACZ, Otto, tlf. 08 35 25 04, efter kl. 16.00.

Sælges fra dødsbo: Kenwood tranceiver TS820S m/microfon 
MC50 og SWR meter. Fritzel antenne og dipol kan medfølge 
mod nedtagning, pris kr. 5500,-. Kenwood station 2 m TR7800 
m/GP antenne kan medfølge, pris kr. 2000,-. Multi tester (ny) 
måler strøm, 10 amp, pris kr. 250,-. Hovedtelefon, pris kr. 50,-. 
Dummy Load, pris kr. 100,-. Reflected meter HM 11 Heatkit, 
pris kr. 100,-.
XYL, Conni Nielsen, tlf. 08 99 63 10.

EFTERLYSNING
ICOM IC-MICRO 2E S/N 02859

Vi har desværre mistet denne 2 m bærbare radio på 
Sønderjydsk Forårsmarked lørdag den 9. april, og 
udlover en dusør på kr. 2.000,00 for oplysninger, 
der bringer stationen tilbage til os. Henvendelse di
rekte til OZ4SX, Svend.

i T  ■  m ......... ..........  Lønstrup, 9800 HjørringNOR AD 08 9601 88

Sælges: Kenwood TS770E 2 m 70 cm, all mode trane, m/mic. 
kr. 6500,-. Kenwood DC power supply PS30,13.8 V DC, 20 A, 
kr. 700,-. Kenwood højt SP230, kr. 275,-. Kenpro antennerotor 
KR600, kr. 1500,-. DAIWA SWR + power mtr. mod. (N630 - 
140 - 450 MHz), kr. 800,-. Squeeser key, dogplace, mod. 
M5K-5, kr. 800,-. Lunar preamp 2 mtr 10 Win 80 W.ant kr. 
1200,-. Jaybeam 70 cm ant. mod 12XY, kr. 350,-. Jaybeam 70 
cm ant mod. MBM48, kr. 350,-. Fritzel - FD4 multib. ant. kr. 
250,-. Ant. GP. 450 5/8 ant 70 cm, kr. 200,-.
OZ1HWF, tlf. 02 26 56 07, efter kl. 16.

Sælges: Kenwood transciever T5930S med indbygget anten
netuner, samt mikrofon type MC42S. Pris kr. 12.500,- kontant. 
OZ4ZR, Eigil, tlf. 03 76 18 80.

Sælges: HF transciever ATLAS XL350 - fuldtransistor. 1,5-30 
MHz, 5 bånd + 10 valgfriebånd, LSB +  USB +  CW filter, 100 
W + output, full BK digital display, mikrofon, pris kr. 3000,-. 
Power supply for ovenstående. 10- 15V variabel 25 A, pris kr. 
500,-. 2 m transciever FT290R. Bærbar 0,25/2,5 W FM, SSB, 
CW. Mobilbeslag m.m., pris kr. 2500,-. Storno CQP863 1 W 
UHF håndapp. Frekvenser RUO, RU6,433,500.1750 Hz tone
opkald incl. lader, pris kr. 800,-. SSB transciever STR250,1,6 
- 4,2 MHz 250 W ej køreklar, pris kr. 1000,-. Oscilloscop 
PHILCO, pris kr. 500,-. 2 rn PA (K2RIW). Al mekanik +  2 stk. 
nye 4 CX 250 B, org. sokler m.m., pris kr. 800,-. Konvertere 
432/144 MHz, 1296/144 MHz, pris kr. 200,-. Bird dummy load 
5012 20 W 3,5 GHz, pris kr. 400,-. 144 MHz ant. 5 elm. XY yagi, 
pris kr. 150,-. Rør: 8874, pris kr. 350,-. 4CX1000,4CX250B, pris 
kr. 100,-. 2C39, TT100, pris kr. 25,-. Alt med manualer, beskriv
elser m.m.
OZ2OE, Ole Nykjær, tlf. 06 65 65 13.

Sælges: 70 cm 500 W PA incl. strømforsyning, pris kr. 4000,-. 
23 cm Parabolie PA 2 x  2C39 vandkølet incl. strømforsyning, 
pris kr. 4000,-.
OZ1DOQ, Uffe, tlf. 01 59 89 70.

Sælges: Telereader CWR-685E med indbygget skærm og løst 
tastatur. Kører RTTY - CW - ASCII, pris kr. 4800,-. Roland key
board juno 1. Kun brugt privat 1 år, pris kr. 5800,-.
OZ1FBM, Kurt, tlf. 05 56 20 03.

Sælges: Næsten fabriksny Kenwood TS-440S HF-radio mon
teret med YK-88C 500 Hz CW filter. Henstår i original embal
lage, med manualer og tilbehør. Stationen er ubrugt og sæl
ges 20% under ny pris for kr. 10.400,-.
OZ1LEU, Bjørn, tlf. 02 36 90 09, efter kl. 18.00.

Sælges: Tagra antenne GP144 5/8, pris kr. 250,-. SWR power 
meter DAIWA CN410M HF/VHF, pris kr. 550,-. Sporvogn, kr. 
150,-. Balun 1:6 (Fritzel), pris kr. 75,-. DRAKE transmitter T-4X, 
pris kr. 1000,-.
OZ1HLZ, Steen, tlf. 08 64 53 24, efter kl. 18.00.

Sælges: OZ fra apr. 1938 til dec. 1975. 
OZ1HXT, Brian, tlf. 05 33 24 82.

Sælges: LT23S transverter 10 W med coaxrelæ RK500, samt 
complet 1,6 m parabol med fødehorn og connector, fabrikant 
5 HF, alt som fabriksnyt samlet pris kr. 5000,-. Nyt DIVA SWR 
power meter CN6501,2 - 2,5 GHz, Vz pris. 2 stk. 9 elm. 5 HF 
antenner 2 m, pris kr. 600,-. 2 stk. 13 elm. 5 HF antenner 70 
cm, pris kr. 700,-. Combiner for 4 antenner 2 m, fabriksny Vz 

pris. 2 stk. Collins 217 PA-trin for EME, det ene trin modifice
ret for 70 cm, det andet standard begge med nye 4CX250B og 
Collins høj og lavspændingstrafo samt Collins coaxrelæer, pris 
kr. 1500,- stk. Multi 750E all-mode transciever 2 m 10 W. Fra 
1984 let defekt, pris kr. 1000,-.
OZ1KHW, tlf. 08 46 52 20.
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UDDRAG AF 1987/88 KATALOG
VAREGRUPPE 040. - LED *s/lamper. (fortsat)
GI imlamper, 220 volt:
Varenr. Varebetegnelse I II
1712 012 mm RØD .......... : 10.75 8.60
1714 012 mm GUL .......... : 10.75 8.60
1715 012 mm GRØN .........: 10.75 8.60
1718 012 mm RØD .......... : 9.90 7.90
1719 010 mm RØD .......... : 11.80 9.50
MP036 03 mm RØD, metalf..: 17.90 14.30

* 1 .

Farvede kontrol lampe fatninger, u/pære:
Varenr. Varebetegnelse I II
1722 010 RØD FATNING .... 8. 95 7. 20
1724 010 GUL FATNING ____ 3. 95 7.20
1725 010 GRØN FATNING ... 8.95 7. 20
1742 010 RØD FATNING ____ 3.95 7. 20
1745 010 GRØN FATNING ... 8.95 7. 20
1780 E5 6 »VOLT PffRE f/do 5. 75 4. 60
1732 E5 12 VOLT PffRE f/do 5. 75 4. 60
1784 E5 24 VOLT PffRE f/do 5. 75 4.60

Ly sd ioder :
Data max .: 2.2 volt/20 mA. w *

Varenr. Varebetegnelse *̂ II
CSX 10 5mm FLAD LED RØD .: 3.50 2. 80
CSX 11 5mm FLAD LED GRØN .* 3. 75 3. 00
CQX 12 5mm FLAD LED GUL .: 3. 75 3. 00
CSX 25 5mm RØD/GRØN LED .: 7.50 5. 95
CQX 35 5mm KLAR LED/RØD .: 2. 50 1.95

CQY 41 1.8mm LED RØD : 3. 50 2.80
C8Y 73 1.Smm LED GRØN ... : 3.90 3. 10
C8Y 75 1.8mm LED GUL : 3.90 3. 10

t
M3 RØD/GRØN

M5 LED.

M3 GRØN 3mm LED GRØN RUND .*2.00 1.20
M3 GUL 3mm LED GUL RUND .: 2.25 1.65
M3 RØD 3 mm LED RØD RUND : 1.50 1.10
M3 RØD/GRØN = RØD/GRØN LED

I METALHUS ..........*19.90 16.80

M5 GRØN 5mm LED GRØN RUND : 2.00
M5 GUL 5mm LED GUL RUND .: 2.25
M5 RØD 5mm LED RØD RUND .: 1.50
Ny 1 V 5 s t  ær k. klar LED. ca.100 med.
M5 GRØN-100 = 5mm GRØN RUND: 3.00 
M5 RØD-100 = 5mm RØD RUND .* 3.00

1 . 20 
1 . 65 
1 . 10

2. 40 
2. 40

Varenr. 
M5 R/G 
LD 599 
MR 6161 
MR 6261 
MR 6361^

Varebetegne 1 se

5mm REKTANG. 
5mm REKTANG. 
5mm REKTANG.

I II
16. 50 13. 20
10. 90 3. 90
3. 00 2. 40
3. OO 2. 40
3. 00 2. 40

M5 METAL

Varenr. Varebetegnelse I II
M3 FATN 3mm SORT PLAST ... : 0. 60 0. 50
M5 FATN 5mm SORT PLAST . , .: l. 35 1 . 00
M3 METAL BLANK FATN. 06mm .: 5. oo 4. 00
M5 METAL BLANK FATN. øSrnm .: 5.50 4. 40
CEF 230 5mm KLAR LED FATN: 3. 00 2. 40
CEF 231 5mm GRØN LED FATN.* 3. 00 2. 40
CEF 282 5mm GUL LED FATN : 3. 00 2. 40
CEF 284 5rnm RØD LED FATN : 3. 50 2. 90

Infra røde dioder:
BPW 41 INFRARØD MODTAGER :16.30 13. 45
CQY 99 INFRARØD SENDER .. : 5.95 4. 30

Display - l e d /l c d : I II
LCD MED LOW-BAT TEGN, 12mm 
CIFRE m/FASTE BEN :89.00 69.90 

/

MAN 72

mm
-1

\  ^
D 350P>

Røde LED display’s:
MAN 72 Smm DISPL F/ANODE: 18.00 14.40
MAN 74 3mm DISPL F/CATH : 18.00 14.40
D 350PA 12.5 mm F/ANODE ..* 19.75 15.80
D 350PK 12.5 mm F/CATHODE: 19.75 15.80

ACRYL RØD= 3mm TYK-4*7cm : 7.50 5.70
RAMME 2656=S0RT PLAST 13*50mm 
__________MED RØDT GLAS..: 30.00 27.00

Vi fører nu p rin t og løsdele til konstruktione rne  fra  april og 
maj.
P risg ruppe  1 = 1 - 9  stk.
P risg ruppe  II = 1 0 -2 4  stk. (ens).

Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under 
60,- kr. tillægges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, u ndtagen hvis du ved køb for over 375,- kr. betaler 
forud, sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke Grøn
land og Færøerne).

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, indeholder p rise r på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

Vejle R.C. ELEKTRONIK a p&  i— H f t ø  I— i
I *SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 

TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: f r e d e r ik s g a d e  15 , t l f . 09 13 90 39 Telefax 05 83 41 00

314 OZ MAJ 1988



NCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRAN
Udsalg: TV-skrivemaskine (OZ 1976) m/BAUDOT til ASCII 
converter og morseconverter incl. 3 keyboard, pris kr. 350,-. 
NIMCO TV-camera model NEI-05 incl. tilbehør, pris kr. 400,-. 
Ca. 20 ruller fjernskriverpapir, pris kr. 50,-. H19 terminal i kabi
net m. keyboard uden kabinet, pris kr. 200,-. HW100 lettere 
modificeret, mindre defekt ved skaladrev, incl. hjemmebygget 
stabiliseret strømforsyning, håndmikrofon og SB620 ham
scan, pris kr. 2000,-. 17 tommer DISA monitor, pris kr. 100,-, 
skal afhentes. DUX spole båndoptager model 9138, pris kr. 
100,-.
OZ6GH, Gorm, tlf. 03 66 95 41 efter kl. 18.

Sælges: Fra OZIETU’s dødsbo sælges komplet HF- 
sendestation: Yeasu FC-757At auto antenne tuner, pris kr. 
3500,-. Yaesu FT-757GX (cat-sys) incl. handmike HF transcie
ver, pris kr. 8000,-. Telereader CW/bandot/ASCII model 
CWR-685E incl. tastatur, pris kr. 3000,-. Strømforsyning IC- 
P151, pris kr. 1200,-. RF dummy load model DL150, pris kr. 
500,-. Morsenøgle ETM-8C variable speed, pris kr. 1000,-. 
Morse træner tutor-datong model D70, pris kr. 800,-. Kenwood 
world clock model HC-10, pris kr. 200,-. Tag-antenne m/motor 
incl. fjernstyring enhed, pris kr. 700,-. Alle brugsanvisninger 
og manualer medfølger. Kan evt. sælges samlet for kr. 
18000,-.
Henv. tlf. 02 90 71 52, efter kl. 18.00.

Byttes: 2 stk. microbee computer begge med 32 k. ram og 32 
k. rom, testbehandling og basic den ene med netværk i rom. 
Manualer på dansk, engelsk og svensk, mange programmer 
bl.a. skak, data base, busy call, m.v. Microbee Monitor grøn 
grafik. Logo med manual. Det hele byttes med lille transciever 
min. 5 W CW og til 12 V.
OZ1BMA, tlf. 02 84 61 77.

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

-
Tlf. 02 - 23 55 55 

efter kl. 16.00

D A M  A T I C ,  G I .  T l b b e r u p v e j  1 6 , 

3 0 6 0  E s p e r g æ r d e  

V y  7 3  d e  O z l l S K ,  D a n

Købes: Wave Analyzer Radiometer FRA2/FRA 3. eller tilsva
rende. 2 stk. rør type 6GE5. Spectrum Analyzer Panoramic 
Radio Products, Inc. »Panalyzer«, model SB-12A. Manual for 
Heathkit transciever HW-32A. Original eller kopi evt. låne for 
kopiering - alle udgifter betalt.
OZ1GCF, Henrik, tlf. 03 62 82 42.

Sælges: 5 bånds GP18AVT, pris kr. 800,-. Lille monitor billed 
ruller, pris kr. 100,-. 2 m opbygget på print med transister og 
LK MICRO drev men trænger til at blive trimmet op, pris kr. 
500,-. Alle 12 spoler nylon til 3 element beam se OZ sep. 1983, 
pris kr. 300,-. Beocord 2000, pris kr. 300,-. Beocord 1000, pris 
kr. 200,-. Philips spolebåndoptager, pris kr. 100,-.
OZ1BMA, tlf. 02 84 61 77.

Sælges: Folketranscieveren SHIMIZU SS 105 S incl. 100 W PA 
og noiseblanker virker ufb., prisidé kr. 4000,-. 2 stk. STORNO 
VIKING komplette samlet, pris kr. 450,- manualer medfølger. 
OZ4AU, Per, tlf. 03 46 63 03.

Sælges: SSB Geloso HF station, modtager G4/214 (forbedret) 
sender G4/225, Power supply G4/226 og manual, pris kr. 
1600,-. Anlægget kan ses i drift. Tandberg spolebåndoptaver 
serie 14,2 spor, velegnet til langsom afspilning af CW, pris kr. 
500,-. Debeg E601 marinemodtager kører CW-AM X-talstyret 
beat. Rack mout, pris kr. 500,-. U.S. army BC348Q med M.F. 
915kc ført ud, pris kr. 350,-. BC453B army, pris kr. 200,-. GI. 
rør, krigsmarine, div. dele for samler, pris aftales.
OZ6SD, Svend Kristiansen, tlf 04 85 13 42.

KATALOG NR. 2
ER UDKOMMET

O ver 300 s ider med m asser af nyhe
der. Pris 50,00 kr., der dog kan fra 
træ kkes ved første køb af varer for 
over 300 kr. Send 50,00 kr. +  porto 
9,00 kr. pr. giro e lle r check, e lle r vi 
sender gerne pr. efterkrav.

i 6 . Skive 
Tif. 07 52 61 77 
Giro 9 35 33 21

Sælges: Eddystone skala med 110:1 præcision udveksling, 
har aldrig været monteret, pris kr. 400,-. BJA Lab 200 strøm
forsyning 0 - 50 V, 2,5 A regulerbar strøm og spænding, dob
beltinstrument, pris r. 425,-. FT290R/FT690R mobil kasette 
type MMBII ubrugt i org. emballage, pris kr. 250,-. FT230R 
næsten ubrugt, pris kr. 2400,-. Tono 100 W 2 m PA-trin med 
RX forstærker m. lavt støjtal, pris kr. 1800,-.
OZ7JI, tlf. 06 83 60 64.

Købes: ModtagerXO’er, typeX0611 til Storno CQM600 mobil 
radio, gerne defekte. God pris gives.
OZ8ZA, tlf. 06 15 68 58.

Sælges: Heathkit HA-14 PA-trin, pris kr. 1200,-. Hy-gain 
TH3MMIII brugt, skal afhentes. Nyt mastbeslag, pris kr. 800,-. 
Fjernskriver GNT-5, pris kr. 300,-. Fjernskriverkommenter Tele 
Trading TTU, pris kr. 400,-. Piessy 9 MHz SSB-transciever, pris 
kr. 400,-. AR-40 rotor, pris kr. 600,-. Tuner +  2 mikrofon, pris 
kr. 300,-.
OZ5GF, tlf. 03 83 91 70.

Sælges: leom micro 2E, med batteri-pakke og DC/DC-pakke 
og andet tilbehør, pris kr. 1400,-. RTTY, Ollivetti runebanker, 
Superline Mrk. III, strømforsyning + Philips ose. (ældre lille 
model), skal justeres, ialt kr. 400,-. VHF masteforstærker SSB- 
Electronic MV 144V, (aldrig brugt), pris kr. 450,-. Evt. bytte 
med LP-power box eller anden 12 V DC 220 V AC converter. 
OZ1IUK, Bent, tlf. 02 22 52 21.

Sælges: HQ-1 beam 10 -15 - 20 m samt rotorsystem. Kørt 
WAC, pris kr. 1200,-.
OZ1LCN, tlf. 05 87 30 54.

OZ MAJ 1988 315



NONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØR
Tilbydes gratis: Mikrobølge informationsdag for alle SHF in
teresserede radioamatører lørdag den 11. juni 1988. Nærmere 
information se OZ april side 217. Bemærk tilmelding senest 1. 
juni 1988.
OZ6FRS, EDR Frederikssund afdeling.

Sælges: TH41E incl. lader og ekstra accu, pris kr. 1800,-. 
IC251 med mutek frontend, pris kr. 3500,-. Frekvenstæller, 
250 MHz, pris kr. 300,-. AF700 UHF u. krystaller, skal trimmes, 
pris kr. 700,-. Superscript 128 +  manual, pris kr. 400,-. Basic 
128 +  manual, pris kr. 300,-. 13 cm transverter, SSB- 
electronic, 0.5 W, pris kr. 1500,-.
Efterlysning: Memoryenhed til FT225R eller beskrivelse/ma
nual for samme.
Efter 21.5., OZ9QV, Jan, tlf. 02 99 88 45, mellem 19 og 21.

Sælges: Sommerkamp FT250 HF-transciever med nye PA-rør 
samt ekstra VFO, de gamle rør medfølger og manualdiagram, 
prisidé kr. 2500,-. Evt bytte m. President-Jackson.
OZ1FMN, Karsten, tlf. 03 41 07 72.

Sælges: Kenwood TS130S. Velholdt HF station med ekstra 
500 Hz CWfilter. 1,6 kHz, SSB filter mike MC30S, strømforsy
ning PS30 samt instruktions manual og service manual, pris 
kr. 5800,-, eventuel HF mobil ant. MA5 pris kr. 800,-.
OZ9EY, Erik, tlf. 05 15 03 49, efter kl. 17.00.

Sælges: Kenwood TS120S HF-transciever, pæn og ok. Incl. 
mike, power-kabel og diagrammer, kr. 3900,-. Passende po- 
wer hertil (13,6 V/10-20 A) med V/A-meter kr. 600,-. Samlet kr. 
4400,-.
OZ8HV, Helge, tlf. 09 17 05 98.

Sælges: Yaesu FT221R 2 m transciever SSB CW FM, pris kr. 
3500,-. Yaesu 726 m/70 cm, knap 4 år gammel med original 
emballage og manual, prisidé kr. 10.500,-. Icom IC751E-HF 
transeiver, 0,1 - 30 MHz, 100 W, med original emballage og 
manual bordmikrofon, talesyntese og nomerisk tastatur med
følger. Prisidé kr. 11.000,-. Hjemmebygget transverter 10/70 
cm 25 W ok, pris kr. 950,-. Hjemmebygget PA-trin med 
QQE06/40, lettere defekt, ekstra rør medfølger, pris kr. 750,-. 
Hjemmebygget syvsekvens toneudstyr med kaldesignalsge- 
nerator, pris kr. 400,-. Tono MR150W, 120 W på 2 m med pre- 
amp, pris kr. 2400,-.
OZ1BVK, tlf. 06 27 53 27.

Sælges: 2 m station TS700SP + MC 60 mike er fuldt bestyk- 
ket med fix. krystaller, pris kr. 5200,-. Samt astatik bord mike, 
pris kr. 200,-.
OZ1IIW, Gerner, tlf. 07 74 05 08.

Sælges: Framragende HF-modtager type Drake R-4C med 
flere ekstraområder. Afstemningsled type Drake MN-4. 
OZ6TW, Torben, tlf. 09 41 47 86.

Sælges/byttes: Icom R71E HF modtager, Dressler ARA30 ar
kiv antenna sælges samlet, pris kr. 7000,- (ny pris ca. kr. 
13500,-), eller bytte med en god HF transciever.
OZ2ACL, Tony, tlf. 02 91 11 45.
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Cartoon courtesy The Propagalor July 1986
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V e d r ø r e n d e  k a t a l o g e t :
Incl. m om s. Sam tlige m æ ngdepriser er excf. m om s

P ris æ n d r in g e r: v/1 stk. v/1 stk, v /1 0 s tk , v /2 5 s tk . v/50 stk. v /100 
stk.

G ru p p e  1:
SN 74LS 13N 7.41 6.08 4,56 3.83 3.65 3.52
SN 74LS 113N 7.05 5,78 4.33 3.64 3.47 3,35
S N 74LS 163A N 7,93 6 .50 4.88 4,10 3 .90 3 .77
SN 74LS 283N 7.93 6.50 4.88 4.10 3.90 3.77
M C 14503B C P 7.41 6.08 4.56 3,83 3.65 3.52
TL 431 C Lp 11.25 9.23 6.92 5.81 5.54 5.35

G ru p p e  2:
BU 508A 35.01 28.70 21.53 18.08 17.22 16.65
2N  3055 17.60 14,43 10,82 9,09 8.66 8 ,37
1N 5407 3,05 2.50 1.88 1.58 1.50 1,45
L 5 9 H G W 6.59 5,40 4.05 3 .40 3.24 3.13

G ru p p e  3:
BU 14 OZ 7.78 6.38 4,78 4 .02 3,83 3 .70

G ru p p e  14:
16X 0.7S O R T 33.89 27.78 20.83 17.50 16.67 16.11

Udgåede typer:
G ru p p e  1: SAB  3209, typen overgået tii ska ffevare.

G ru pp e  2: 2N 5064, b rug  XO 103BA, TIL 81, brug M RD 360.

G ru pp e  3: 6 ,00 M Hz, 39,0000M H z, 71.7500 M Hz, 96.3333M H z typerne  
o ve rgå e t til ska ttevare.

N y h e d e r på p ro g ra m m e t: 
G ru p p e  1:
LA  6512  

M B  3730

G ru p p e  2:
MRD 360

15,21
M otorregu la to r

29.46 24.15 18.11
A ud io  pow er am ptifie r

75.85 62.18 46,63 39.17 37,31

4pin  S iL  
14.49 14.01

7pin  S iL 
36.06

Infra rød  fo to trans is to r
3 0.77  25.23  18.92 15.89

case opto  13 
15.14 14.63

UDSALG:
Vi har en del krystaller liggende i forskellige frekvenser og styktal
liggende, vi vil af med. Priserne er alle pr. stk. uden moms. Forud
sætningen er, at der tages, hvad vi har på lager. Frekvenserne er:
32,768 (urkrystal}, 1 stk. pris .............................................  23,79
100KC, 1 S tk . p r is .......................................................... 38,66
1.000MHz, 2 stk. pris ..........................................................  50,85
1.850MHz, 1 stk. pris ..........................................................  52,50
2.1250MHz, 3 stk. p r is .................................................  52,28
2.133MHz, 1 stk. pris ..........................................................  52,28
2.525MHz, 2 stk, pris ..........................................................  56,52
4.00MHz, 3 S tk . pris ............................................................  15,98
4.500MHz, 1 stk. pris ..........................................................  75,00
6.00520MHz, 1 stk. pris ...................................................... 52,50
6.04169MHz, 1 stk. p r is ...............................................  75,00
6.04791MHz, 1 stk. p r is ...............................................  52,50
6,05104MHz, 1 Stk, pris 
6.05416MHz, 1 stk. pris 
6,0550MHz, 1 stk, pris . 
6.07083MHz, 1 stk. pris 
6.07916MHz, 1 stk. pris 
6,144MHz, 5 stk. pris , . 
6.400MHz, 1 stk, pris . .

75.00
52.50
75.00
52.50
52.50 
36,54 
28,91

6,52291MHz, 1 stk. pris ......................................................  75,00
8.52029MHz, 1 stk. pris ......................................................  60,00
8.55117MHz, 1 stk. pris ...................................................... 52,50
9.4300MHz, 1 stk. pris ........................................................  52,50
9.4520MHz, 1 stk. pris ........................................................  52,50
9.94166MHz, 2 stk. pris ......................................................  47,85

10.1000MHz, 3 stk, pris 
10,2450MHz, 1 stk. pris 
11,0500MHz, 1 stk. pris 
11,0538MHz, 1 stk. pris 
11,1438MHz, 1 stk, pris 
11.1576MHz, 1 stk. pris 
11,1653MHz, 1 stk. pris 
11.1788MHz, 1 stk. pris 
11,1826MHz, 1 stk, pris 
11.7444MHz, 1 stk, pris 
12.000MHz, 4 stk. pris . 
12,0319MHz, 1 stk. pris 
12,0927MHz, 1 stk. pris 
12.1250MHz, 1 Stk. pris 
15.00MHz P, 10 stk. pris 
15,0017MHz, 1 stk. pris 
18,00MHz S, 4 stk. pris 
19.6608MHz, 3 stk. pris 
30.5468MHz, 3 stk. pris 
38.6667MHz, 2 stk. pris 
44.8583MHz, 2 stk. pris 
47.1166MHz, 1 stk, pris 
47.3333MH2, 5 Stk, pris 
50.9MHz S, 5 Stk, pris . 
61.1500MHz, 1 stk. pris 
70.7650MHz, 1 stk. pris 
96.6666MHz, 1 stk. pris 
433.175MH2, 1 stk. pris 
433.500MHz, 1 stk, pris 
434.775MHz, 1 stk, pris 
9.43046MHz, 1 stk, pris 
9.87034MHz, 1 stk. pris 
10,00MHz, 5 stk. p r is . . 
10.2400MHz, 1 stk, pris 
11.0461MHz, 1 stk. pris 
11.053MHz, 1 stk. pris .
11.0576MHz, 1 stk. pris 
11.1567MH2, 1 stk. pris 
11.1615MHz, 1 stk. pris 
11,1750MHz, 1 stk, pris 
11.1826MHz, 1 stk, pris 
11.3489MHz, 1 stk. pris 
11.7784MHz, 1 stk. pris 
12,0291MHz, 1 stk. pris 
12,0222MHz, 1 stk. pris 
12,1062MHz, 2 stk. pris 
12.1291MHz, 1 Stk. pris 
15.00MHz S, 3 stk. pris 
16.00MHz S, 8 stk. pris 
18,432MHz, 5 stk. pris. 
24.500MHz, 1 stk. pris . 
35.0010MHz, 2 stk. pris 
43.7666MHz, 3 stk. pris 
45.0333MHz, 1 stk. pris 
47.1222MHz, 1 stk. pris 
50.9MHz P, 3 stk. pris . 
52.1 OOMH2 , 1 stk, pris , 
61.7000MHz, 1 Stk, pris 
73.9865MHz, 1 stk. pris 
433.150MHz, 1 stk, pris 
433.5MHz, 1 stk. p r is , . 
434.750MHz, 1 stk. pris

Vi holder ferielukning l perioden 28/5 til og med 3/6.

Kun salg tii EDR afdelinger, licenserede amatører, serviceværk
steder og industrivirksomheder inden for elektronikbranchen.

Åbningstider:
Allo dage åbnes kt, S,00 
Mandag tit og med f/edag lukkes kl. 16 30 
lordag fukkel

Ib's Radiosorvrco V/OZ5ID 
Hvorupvoj 22, 9400 Nörresundby 
Tlf, 08 17 39 09. GlfO 1 22 19 57
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LEO HEINO

NØRREBROGADE 98 
7000 FREDERICIA

t

Mullimeter digital eller analog

-  køber du med størst 
sikkerhed 

hos Instrutek.

k

Ring og få tilsendt 
gratis oversigt 
over måleinstrumenter 
med priser på 
alle digitale og analoge 
multimetre.

IN S T R U T E K
Christiansholmsgade • 8700 Horsens 
Telefon 05 61 11 00 • Øst: 01 41 34 00


