


COMET ANTENNER

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

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

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

NYHED
CF-BPF2
144 Mhz Band-pass filter 
Max power 150 Watt 
Pris kr. 495,00

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

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

NYHED 
ABC 72
2 x 5/8 70 cm 
Gain 5.8 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 1.07 M 
Vægt 800 gr.
Pris kr. 395,00

NYHED 
CA-2 x 4MAX
144/430 Mhz 
Gain 8.5/11.Ö dB 
Max power 200 Watt 
Længde 5.4 M 
Vægt 2600 gr.
Pris kr. 1385,00

CA-2 x 4FX
144/430 MHz 
Gain 4.S/7.2 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 1,79 M 
Vægt 1.250 kg.
Pris kr. 685,00

NYHED HF Base 
CHA-5 5 Bånd trap GP
3,5-7-14-21-28 Mhz 
Max power 200 Watt 
Længde 5,15 M 
Vægt 6300 gr.
Pris kr, 2385,00

NYHED
CA-2 x 4 Super II
144/430 Mhz 
Gain 6,0/8,4 dB 
Max power 200 Watt 
Længde 2.43 M 
Vægt 1270 gr.
Pris kr. 885,00

CA-1243Z
430/1200 MHz 
Gain 6.0/8.4dB 
Max power 150/50 Watt 
Længde 1.06 M 
Vægt 850 gr.
Pris kr. 985,00

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

STEDGADE 79 1650 KØBENH AV N V 'TLF.  01 31 02 73
telefax 01 24 19 50
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Redaktionelt

Sommeren har meldt sin ankomst. I skrivende stund skinner solen udenfor, og 
de sidste fjorten dage har været fyldt med solskin og varme. Sommerperioden 
betyder for mange radioamatører at aktiviteterne geares ned, hulen forlades, 
og nogle går måske ligefrem igang med at udbedre sporene i græsplænen efter 
efterårets nedgravning af flere snese radialer til den lodrette antenne, der gen
nem hele vinteren og foråret har bragt mange DX-forbindelser på de lave bånd. 
Forhåbentligt betyder sommerens aktiviteter ikke at man glemmer EDR. Netop 
omkring dette tidspunkt er kontoret ved at gøre op, hvor mange der ikke - selv 
efter udsendelse af rykkere - fornyede medlemskabet. Det er helt naturligt for 
en forening af EDR's størrelse, at nogle falder fra på grund af andre interesser 
o.l. Der kommer jo også hele tiden nye medlemmer til. Desværre hører man 
også af og til om, nogle der melder sig ud på grund af utilfredshed, selv om 
medlemsundersøgelsen viste, at det egentligt ikke er særligt mange, det drejer 
sig om.

Det ville være dumt og formentligt også i strid med sandheden at postulere, at 
der aldrig er noget at være utilfreds med i EDR, Ja, man kan snarere undre sig 
over så godt foreningen trods alt fungerer. Når man tænker nærmere efter, er 
det egentlig utroligt mange mennesker, der arbejder for EDR. Først og frem
mest er der naturligvis de to ansatte på kontoret, der primært får deres løn for at 
administrere foreningen og yde service for medlemmerne. Så er der hovedbe
styrelsen med formanden i spidsen, alle repræsentantskabsmedlemmerne, alle 
de, der arbejder i et eller flere af foreningens mange udvalg, OZ’s faste medar
bejdere, forfatterne, vore forskellige managers, for slet ikke at tale om det ar
bejde, der udføres i de mange lokalafdelinger rundt om i landet. Når vi ser bort 
fra det beskedne honorar (set i forhold til den tid arbejdet tager), som enkelte af 
foreningens m edarbejdere får, så er arbejdet ulønnet, og skal i alle tilfælde ud
føres i fritiden. Læ gger man så dertil, at m edarbejderne er spredt ud over hele 
landet, og det meste af tiden må holde kontakten med hinanden ved hjælp af te
lefon og postvæsen, er det indlysende, at der af og til kan gå kludder i tingene. 
Det kan gå ud over et eller flere af medlemmerne.

Ingen af m edarbejderne er interesserede heri, men fejl kan kun rettes, hvis 
man hører om dem.

Det nemmeste et utilfreds medlem kan gøre, er at undlade at betale kontin
gentet. En mere konstruktiv, men ikke altid rigtig løsning er en opringning til 
kontoret. Personalet i Odense er ikke radioamatører eller ansvarlige for fore
ningspolitikken. M egen tid kunne spares, hvis henvendelser til foreningen skete 
til de rigtige personer.

Er det noget foreningspolitisk det drejer sig om, er det kredsens HB-medlem 
eller RM’ere, man skal have fat på. Er det noget med OZ, er det hovedredaktø
ren, den tekniske eller en af spalteredaktionerne, det gælder. Antenneproble
mer løses selvfølgelig bedst af antenneudvalget osv.

Man kan næppe forvente at få medhold i alle sager, men det er helt sikkert, at 
alle foreningens mange m edarbejdere er interesserede i at forklare, hvorfor tin
gene nu hænger sammen, sådan som de gør inden for »deres« del af foreningen.

Rigtig god sommerferie til alle m edarbejdere og medlemmer ønsker.
HR
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HF-udvaig:
OZ5GF, OZ5DX, OZ1FDU og OZ1LO 
VHF-udvalg:
OZ5GF, OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG og
OZ1DOQ
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og 
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Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV 
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ1HMY, OZ8CY og OZ1HJV 
Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB 
Digitaludvalg:
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 
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EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW 
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg, 
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INTERNATIONAL AMATE UR RADIO U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 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.

Sommerferietid
Nu står den for døren, sommeren, med alt hvad 
den vil bringe af glæder.

Nogle rejser ud, og andre bliver hjemme. Der er 
en del som drager udenlands, måske til et spæn
dende »radioland«. Hvis du gør det, så husk gæ- 
stelicensen, CEPT licensen eller hvad den nu hed
der, der hvor du skal hen.

Bliver du hjemme, så husk på, at der kommer 
mange udenlandske radioamatører hertil. Ta’ godt 
imod dem, svar dem, når de kalder op på repea- 
terne. Der er ikke noget mere deprimerende end at 
kalde forgæves. Glem sprogproblemerne, de eksi
sterer kun i din fantasi. Lad os få rettet op på det lidt 
flossede renome, vi har. Det kunne være, at du ville 
få nogle sjove oplevelser, og måske endda nogle 
nye venner. Hvem ved, hvad det kan udvikle sig til. 
Prøv selv.

En rigtig god og »radioaktiv« ferie til alle.
OZ1DYI, Svend
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Altid - hvor, og når som helst - YAESU
YAESU - NYT

KR. 17 .785 ,-

Verdeits mest avancerede VHF-UHF Transceiver
YAESU FT 736 - Frekvensområde:

50 - 53.99999 Mhz* (kræver særlig tilladelse)
144 - 146.00000 Mhz
220 - 244.99999 Mhz* (må ikke benyttes i Danmark)
432 - 438.00000 Mhz

1240 - 1299.99999 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 
KR. 4 .285 ,-

YAESU FT 712
Ny 70 cm mobil FM station - 432 - 438 Mhz 
Sender-effekt 35 Watt. KR. 4 .585 ,-

YAESU FT 2311
Ny 23 cm mobil FM station -1240 -1300 Mhz 
KR. 5 .885 ,-

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!

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

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50
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EDR’s støjkasser. En gennemgang og brugsvejledning
Af OZ8CY formand for EDR’s tekniske udvalg.

EDR’s støj kasser er lavet med det formål at hjælpe 
radioamatører med at løse de »standard« tilfælde af 
indstråling og forstyrrelser, man som radioamatør 
kan blive præsenteret for.

Indholdet er valgt med henblik på at kunne støj
dæmpe effektivt og være til at arbejde med. Der er 
dele til brug både ved senderen og ved det forstyr
rede apparat.

Inden du snupper kassen:
Megen god medicin er gået til spilde ved forkert 
brug. Det samme gælder støjdæmpning. Start med 
at få et overblik over, hvad der egentlig foregår, og hør 
godt efter, hvad klageren fortæller og/eller lyt selv 
med på den støj, klageren klagerover. På den måde 
undgår du måske at gå i gang med at støjdæmpe 
overfor bilernes tændingsstøj m.m.
Lav f.eks. en lille skitse som denne:

Praktiske forholdsregler ved sender 
og antenne.

 --------E 3
t

Over 10cm til 
nærmeste metal, 
eller træ

/  Jordspyd 
( ikke radiator

Jordledning over 
£_ har ingen HF

Betydning !!!
3,7 MHz —  13m. 
28,5MHz -M,7m.

-EE3- 
1:1 Balun

Flyt coax så langt 
væk fra andre 
kabler som muligt

Ferrit -  rør

tTX -<=- PS. -‘e

Ferrit-rør 
eller skærmet 
kabel

O
Lysnet

Er din senderinstallation i orden?
Kan du svare »OK« til følgende?
- Står outputmeteret stabilt?
- Er standbølgeforholdet acceptabelt?
- Er sender og strømforsyning filtreret mod at sende 

HF ud mod nettet?
- Er antennekablet tæt og i orden?

Er antennen korroderet eller hænger løs?
Er forbindelsen mellem antennekabel og antenne 
i orden?
Har antennen afstand til andre ledende materia
ler?

1: Felt fra antenne 

2: Kobling mellem kabler 
3: Kobling gennem lysnet 

l*\ Harmoniske fra sender

Er det indstråling, overstyring eller harmoniske?
I langt de fleste tilfælde er der tale om indstråling, 
men det er nødvendigt at vide det rimeligt sikkert.

Når det drejer sig om indstråling er de typiske 
tegn, at apparatet er forstyrret, uanset hvilken fre
kvens/kanal det er indstillet på. Nogle gange også 
uanset om der spilles bånd eller plader.

Overstyring af f.eks. tunere og antenneforstærkere 
sker oftest som en blokering af flere frekvenser/kana
ler indenfor et bånd. Hvis man selv sender på 2 me
ter, er det typisk TV bånd 3 (kanal 5 -10). Hvis man 
sender på UHF er det typisk TV bånd IV (kanal 21 og 
opefter).

Det er meget sjældent, at harmoniske eller spurius 
er årsag til problemet. Når det sker, er der oftest tale 
om forstyrrelse af en enkelt kanal.

Støjkassernes indhold
Indholdet kan deles op i nogle grupper.
A. Antennefiltre: Nr. 1 er et lavpasfilter, der i forbin
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delse med en nogenlunde tilpaset antenne dæmper 
harmoniske m.m. på frekvenser over 40 MHz. Filte
ret hjælper normalt kun mod forstyrrelser af enkelte 
kanaler/fekvenser. De fleste sendere indeholder i 
forvejen et lavpasfilter.

Nr. 11,12,13,14,15,16,17,18,19 og 20 er afstemte 
sugekredse. De er hver for sig afstemt til en bestemt 
TV kanal lige bortset fra nr. 20, der er afstemt til 145 
MHz. Nr. 11 er afstemt til TV kanal 2, når 12 til kanal 
3 o.s.v. opefter, hvor nr. 19 passer til kanal 10. Filtrene 
kan bruges ved senderen til at fjerne harmoniske på 
den bestemte TV-kanal, man har problemer med. De 
monteres sammen med antennen ved udgangscon- 
nectoren i et T-led.

Nr. 20 kan bruges ved TV-apparatet til at dæmpe 
signalet fra amatørsenderen, og derved dæmpe en 
eventuel overstyring. Monteringen er som ved sen
deren parallelt på antennetilslutningen sammen 
med antennen.

Se iøvrigt vejledningen i kassen (nr. 23).
B. Skilletransformator: Nr. 6 er en skilletransfor

mator, der når den monteres mellem TV antennen 
(FM antennen ved radioer) og apparatet, dæmper

den højfrekvens antennekablet samler op. Dette er 
meget effektivt overfor indstråling i TV apparater.

C. Netfiltre: Nr. 2, 4 og 5 er netfiltre, der kan 
dæmpe den højfrekvens, der samles op i lysnetin
stallationen. Filtrene kan monteres både på sende
ren og i lysnetinstallationen. Filtrene kan monteres 
både på senderen og på det forstyrrede apparat. 
Specielt ved forstyrrelser, når man sender på 80 me
ter, dæmpes ofte effektivt med et lysnetfilter.

D. Højttalerfiltre: Nr. 3 og 7 er ferritfiltre, der kan 
dæmpe den højfrekvens, der samles på højttalerled
ninger. Filtrene skal placeres tæt på apparatet. 
Disse filtre hjælper mest mod forstyrrelser, der er 
uændrede i styrke, når man drejer på volumenkont
rollen.

E. Skærmbryder: Nr. 8 er et mellemled, der bry
der den forbindelse, skærmen omkring mellemkab
ler mellem f.eks. båndoptagere og forstærkere dan
ner. Dette hjælper ofte mod indstråling i radioer og 
forstærkere, hvor man kan justere styrken af forstyr
relsen med volumekontrollen. Der kan i specielle til
fælde opstå andre brumproblemer, når man bruger 
dette mellemled. Hvis der gør det, kan man nøjes
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med at indsætte en drosselspole (100 /*H) i serie med 
ledningens skærm.

F. Ferrit: Nr. 9 er 2 stykkére ferrit, der kan bruges 
til at lave små filtre. Husk at alle ledningerne i et kabel 
skal monteres på samme måde i eller omkring ferrit
ten.

G. Vejledninger: Nr. 21, 22, 23 og 24 er vejlednin
ger, hvori man kan læse mere uddybende om de en
kelte ting. Nr. 22 indeholder eksempler på afkobling 
og på fremstilling af små gode filtre.

E. Diverse komponenter: Nr. 10 er et lille sorti
ment i komponenter, der er velegnede til afkobling. 
Små 1nF keramiske kondensatorer er en standard 
værdi, der ofte har vist sig velegnede. Husk at jo 
større kapaciteter du bruger, jo større chancer er der 
for, at apparatets nytteegenskaber ændres til det dår
ligere.
Sådan ved TV indstråling:

Praktiske

forholdsregler 

ved TV I

Q - € 2 3  
\

Ferrit - rør
1/4 X

Passes t il sug pa fo r
styrrende senders frekvens

Direkte indstråling bør overlades 
til løsning af TV - fabrikanten !

Sådan ved radio/forstærker indstråling:

/ . /?  /  P raktiske

Drossel i serie med skærm 
^  i kabel over til forstærker

(ca. 1 mH )

Støjkasserne kan lånes gennem din lokalafdeling 
eller ved henvendelse til EDR’s kontor.

Kassernes indhold opdateres løbende, så måske 
er der endnu mere i dem, når du ser dem. Hvis du sy
nes, der mangler noget, vil OZ8TV gerne høre dine 
forslag.

Skulle dette ikke hjælpe dig til at løse dit problem, 
så kontakt teknisk udvalg. Måske kan vi sammen 
finde den rigtige løsning.

EDR’s tekniske udvalg består af:
OZ8CY Chr. M. Verholt, Tranbjerg Stationsvej 5, 

8310 Tranbjerg J.
OZ8TV Frede Larsen, Blomsterbjergvej 2, 3700 

Rønne.
OZ1AKO Hans Jørgen Seekjær, Elmevej 4, lej 1.18, 

7600 Struer.

Litteratur nyt
Trends lommeguide om datakommunikation
Amatørradioen er en yderst levende hobby. I takt med den teknolo
giske udvikling kommer der nye udfordringer til i form af andre kom
munikationsformer. På det seneste er datakommunikation i form af 
packet-radio begyndt at blive meget udbredt og samtidig er radio
amatørernes sprog blevet beriget med en række nye udtryk og for
kortelser, som er fremmed for de fleste. Men der er ingen grund til 
at blive bekymret over dette, for der er hjælp at hente i Trends lom
meguide om datakommunikation.

Det er en handy publikation fra Trend Communications, som er 
ment som et hjælpeværktøj for de, der jævnligt arbejder med data
kommunikation, og som ofte støder på udtryk og begreber, der har 
sin oprindelse i engelsk/amerikansk. Dog er der i lommeguiden 
også udtryk af ren europæisk eller dansk oprindelse.

Lommeguiden giver en god og kortfattet forklaring på de enkelte 
udtryk, og ind imellem er der tegninger og tabeller, som i høj grad 
forøger dens værdi som informationskilde. Alle indgangsord er 
trykt med fremhævet blå skrift, og i de tilfælde, hvor udtryk og for
kortelser i definitionerne selv optræder som indgangsord, er disse 
trykt med italic. En dejlig bog med mange gode oplysninger. Over
skueligheden er i top, og den er let og hurtig at anvende. Det er en 
bog, som meget hurtig vil blive lige så uundværlig som en skruet
rækker og et universalinstrument.

Trends lommeguide om datakommunikation. Udgivet af Trend 
Communicationas. 104 sider, heraf 7 sider til noteringer. Pris kr. 50,- 
ISBN 87-88899-020. OZ6GH
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Vi præsenterer den konstruktion der vandt 3. præmien i EDR’s 
konkurrence om bedste begynderkonstruktion:

Kapacitetsmeter
Af OZ1HSY, Jan Rossen, Rosenvej 48, 4520 Svinninge.

Har du også en broget samling af kondensatorer 
hvoraf mange ikke umiddelbart kan anvendes fordi 
du ikke kan tyde mærkningen, så er det beskrevne 
kapacitetsmeter en god hjælp.

I bogen »Anvendt Elektronik«, bind 1 er for resten 
en omtale af de forskellige kondensatortypers egen
skaber m.v.

Ideen til opstillingen er til dels sakset fra QST1/83. 
Nøjagtigheden angives at være +-=- 5%. Det er også 
mit indtryk efter måling på kondensatorer, som var 
mærket på læsbar måde. På kondensatorer, som 
ikke er mærket 1%, er tolerancen ofte over 10%, så 
til vores brug må det siges at være godt nok.

Farvekodede kondensatorer har som regel vær
dien angivet i pF.

Opstillingen
Princippet i kapacitetsmeteret er at den lille IC kører 
som monostabil multivibrator og oplader den kon
densator, som man vil måle, i en vis tid. Når tiden er 
udløbet stopper opladningen af Cx, som så vil afla
des gennem uA-meteret hvorpå vi aflæser værdien. 
Ladetid og afladetid skal selvfølgelig være forskellig 
for små og store værdier: det styres på ben 7 af IC’en, 
hvor en passende spænding lægges ind via omskif
teren. Omskifteren kan skifte mellem 5 forskellige 
spændingsdelere.

For at få så præcis en måling som muligt er det 
nødvendigt at kunne justere spændingsdeleren i de 
to første måleområder; det sker på henholdsvis 1 
kohm og 10 kohm multiturnpotmetrene.

Kondensatoren mellem ben 1 og 6 er den anden 
faktor i tidsleddet for op- og afladetid, den skal være 
af en god kvalitet; vi bruger en polyesterkondensator.

Afladespændingen fra Cx bliver lidt højere end 
batterispændingen så det er rigtigt nok når diagram

met viser at instumentets minusklemme vender mod 
batteriets pluspol. Opstillingen kræver en stabil 
spænding. Det sørger zenerdioden på 6,8 V for. Mod
standen på 270 ohm begrænser strømmen.

For at kunne måle 10 uF skal instrumentet vise fra 
0-500 uA. Det klarer vi ved at sætte en shuntmod
stand over instrumentet, som kan lede 450 (500-50) 
uA uden om instrumentet. Shunten er et multiturn- 
potmeter på 500 ohm.

For at justere shuntmodstanden kan du lave prøve
opstillingen for justering af Rs. Husk at gøre det før 
du lodder shunten på printet. Til prøveopstillingen 
skal bruges et instrument, som kan vise 500 uA. Du 
kan godt undlade ovennævnte og så bare sætte en 
10 uF kondensator på som Cx når instrumentet er ka
libreret, slut S1 og justér 500 ohm shunten til instru
mentet viser fuldt udslag. Hvis du bruger den frem
gangmåde, så husk at stille Rs på en lav værdi først, 
ellers får instrumentet mere end de 50 uA, som det er 
beregnet til.
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Print 1:1, set fra loddesiden

o c5 Q

o C 'V

Kalibrering
Når det hele er samlet stilles omskifteren i stilling C-c 
(0.01 uF). Sæt en 0.01 uF kondensator på som Cx og 
justér potmeteret på 50 kohm til instrumentet viser 
fuldt udslag. Stil omskifteren i stilling B-b (0.001 uF). 
Sæt en 0.001 uF kondensator på som Cx og justér 
potmeteret på 10 kohm til instrumentet viser fuldt ud
slag. Stil omskifteren i stilling A-a (200 pF). Sæt en 
200 pF kondensator på som Cx og justér på 1 kohm 
til instrumentet viser fuldt udslag. Justeringen for 10 
uF er omtalt tidligere.

Lav et kabinet med et professionelt tilsnit og få va
rig fornøjelse og brugsværdi af det hjemmebyggede 
målegrej.

Lidt med glimlamper
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Glimlamper kan bruges af radioamatører til mange 
nyttige formål, indikation, målebrug og lign.

I sin tid, da de blev opfundet, anvendte man dem 
fortrinsvis på trappeopgange, når man i mørke skulle 
finde kontakten og man kaldte dem dengang popu
lært for »Troldøjet«.

Systemet var her såre enkelt, idet trappekontakten 
var shuntet med en glimlampe, der havde den virk
ning, at sålænge kontakten ikke var sluttet, så lyste 
glimlampen og når kontakten blev sluttet, så sluk
kede glimlampen.

I forskelligt grej har jeg i tidens løb brugt disse små 
lamper til forskellige formål, f.eks. i et forbrugsmeter 
hvor jeg lavede et system, hvor jeg brugte ideen fra 
trappekontakten, idet jeg shuntede glimlampen med 
en sikring (i stedet for kontakten). Det havde den virk
ning, at hvor jeg før ikke kunne se, om sikringen var 
gået, så indikerede glimlampen afbrændt sikring, 
når en forbruger var tilkoblet forbrugsmeteret. Selv
sagt kan dette system anvendes på alt andet netdre
vet grej f.eks. ensrettere, modtagere, transceivere og 
målegrej.

Da der normalt befinder sig en udvendig udskifte
lig sikring på sådan grej er det relativt hurtigt at mon
tere en glimlampe over sikringsholderen.

SIKRING B —

0~HK y / °

Glimlampeindikator der tænder når kontakten ikke 
er sluttet og slukker når kontakten er sluttet f.eks. 
trappeopgangskontakt, (a)

Indikator der angiver at sikringen er gået. (b)

FORBRUGSMETER

GLIMLAMPE

Ved anvendelsen af f.eks. forbrugsmeter o.a. indi
kerer glimlampen når sikringen er gået når forbruger 
tilsluttes.
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Lysnetledning som fødeledning på HF
Af OZ1LIJ, Flemming Gerdstrøm, Kornmarken 7, 2800 Bagsværd 
og OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 8270 Højbjerg

Adskillige radioamatører har benyttet almindelig flad 
2 x 0,75 kvadrat lysnetledning som fødeledning til 
deres HF-antenne i kortere eller længere tid uden at 
vide andet om den, at impedansen har ligget noget 
over hundrede Ohm.

Her bringes nu resultaterne af nogle målinger, der 
skulle vise udbredelseskonstanten (forkortningsfak
toren), impedansen og tabet i forhold til frekvensen.

2 2  KH z  

g e n e r a to r  ECL 

O
p u n k t t4 Netled n ing p u n k t 2

OSC. skop  

m /d e laysw eep

tr ig

FET p ro b e

fig. 1

Forkortningsfaktoren
Forkortningsfaktoren blev målt på opstillingen 
fig. 1. Lavfrekvensgeneratoren leverede firkanter 
med en stigetid på 1 ns (1 nanosekund = 1000000000 
sek) på frekvensen 22 kHz.
Forsøgene blev foretaget på en 15,1 m lang alminde
lig hvid forlængerledning. Ved at flytte proben fra 
punkt 1 til punkt 2 sås en forskydning af firkantsigna
lets forreste flanke svarende til en forsinkelse af sig
nalet på 65 ns 11 ns. Det giver en udbredelseskon
stant på 65 ns/15,1 m = 4,3 ns/m svarende til en 
gennemløbshastighed på 23,3 cm/ns. Foretages en 
sammenligning med lyshastigheden 30 cm/ns fås 
forkortningsfaktoren 23,3/30 = 0,78.

6 0 0  mV 800  mV

fig. 2 J

Karakteristisk impedans
Forsøgsopstillingen igen fig. 1, men med proben fast 
på punkt 2.

Generatorens ECL udgang leverede et reference
signal på 800 mV / 75 Ohm.

Med forsøget i gang sås et skopbillede som fig. 2. 
Grundet mistilpasning vil spændingen i første om

gang kun blive 600 mV på punkt 2, idet en del af sig
nalet vil reflekteres af ledningen. Når det møder 
punkt 1, hvor der er næsten total mistilpasning, vil 
det reflekteres og igen sendes mod punkt 2, hvor en 
del af det vil adderes til førsteparten af signalet. Efter 
endnu et par ture frem og tilbage vil alle 800 mV være 
nået frem.

I første omgang sendes 800 mV ud, hvoraf 800 
mV-f-600 mV = 200 mV reflekteres. En formel siger at 
reflektionen

Rho =
V retur 
Vfrem

ZL - ZO
zl + zo

idet Zi_er belastningsimpedansen og Zoer lednings
impedansen. Heraf kunne ledningens impedans be
regnes til 125 Ohm.

Da aflæsningsnøjagtigheden ved den slags må
linger ikke er den allerbedste, vurderedes resultatet 
som ikke præcist, men i omegnen, hvorefter der blev 
eksperimenteret med optimal tilpasning ved punkt 2. 
Se fig. 3. Signalet gennem ledningen kigger da ind i 
en belastning påR + 75 Ohm. R = 56,2 Ohm (stan
dardværdi i en af radioamatører ikke så ofte benyttet 
modstandskæde) gav det fineste billede af en firkant 
på skopet.

fig. 3
5 6 , 2 f t

Ledningens karakteristiske impedans er da 56,2 
+ 75 Ohm, ca. 130 Ohm.

Dæmpning
Se figur 4. Ved 1 MOhm indgangen belastes 50 
Ohms kablet med forsøgsledningen parallelt med 
78,7 Ohm, dvs. ~  50 Ohm totalt. Først kalibreredes 
niveauerne ved 100 kHz, hvor OdBdæmpning forud
sattes. Herefter øgedes frekvensen, idet indgangs
niveauet ved hver ny frekvens justeredes til referen
ceniveau (ved 1 MOhm). Dæmpningen kunne 
herefter beregnes som den yderligere signalforø
gelse, der skulle til for at opnå referenceniveau på 
skopets 50 Ohms indgang.

Kurven, der kunne tegnes efter målingerne, blev 
særdeles uskøn.

En bedre tilpasning, fig. 5 gav resultatet, fig. 6.
Kurven viser en del uregelmæssigheder, som dels 

kan skyldes ubalanceret måling på balanceret led-
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- 0 3 -

ning og dels den måde, hvorpå ledningen tilfældigt 
var anbragt på gulvet.

Betragtninger
Der findes en formel, hvorefter den karakteristiske 
impedans kan beregnes, når man kender lederens 
beskaffenhed, tykkelse og afstand. For to ledere 
mage til dem i lysnetledningen vil den karakteristiske 
impedans under nævnte betingelse være 210 Ohm. 
Det er PVC isolationen, der sænker impedansen til 
130 Ohm. Hvor store afvigelserne vil blive, hvis man 
undersøgte forskellige fabrikater af samme type led
ning, vides ikke. Afvigelserne skønnes næppe store.

Er det tosset at bruge lysnetledning som fødeled
ning?
Du bor 30 km fra den nærmeste forhandler af coax, 
og cyklen er punkteret, da du netop bliver grebet af 
en ubetvingelig trang til at prøve det nye 10 MHz 
bånd. Du beslutter at lave en halvbølgedipol, som 
skal have længden °’w l l 108 m = 14,25 m, 7,12 m til 
hver side. Du ved, at I  transmissionslinier kan til
sluttes samme impedans i enderne. Du låner så med 
XYL’s velvilje forlængerledningerne til fjernsynet og 
standerlampen og klipper dem sammen til 
^ 23x108 m = 11,7 m, som altså er en halvbølgefø- 
deledning.

Hvis antennen får en højde, der svarer til en føde- 
impedans på 50 Ohm, passer systemet sikkert til din 
senderudgang. Ellers må du bruge antennetilpas
ningsled.

Tab

n r 6 3 ,8 f t n r
fig. 5

Men hvor stort er tabet såifødeledningen? På kur
ven aflæses 7,5 dB /100 m, 1 dB for 11,7 m. Du hører 
en masse liv på båndet og får måske også en QSO 
og kan så overveje, om det kan betale sig at lappe 
cyklen og køre efter coax!

E n i transmissionslinie kan bruges til impedans
transformation efter formlen Zo = Z\ x Zu, hvor Zo, Z\ 
og Zu er henholdsvis kabel, indgangs- og udgangs
impedanserne, hvor Zi må være høj, hvis Zu er lav. 
På 3,7 MHz bliver en transmissionslinie til dette for
mål |^tö6°48 m = 15,80 meter. En sådan stump led
ning har i nogen tid været i brug hos OZ8 BG som fø
deledning mellem sender og en 4x20 m loop til 80 
meter. Ingen ved umiddelbart, hvad fødeimpedan- 
sen er på loopen, sådan som den er ophængt -  kun 
at den må være over 200 Ohm. Hvis den anses for at 
være 250 Ohm får man 1302 = Zi x 250~Zi = 63 
Ohm. Fødeledningen kunne derfor ufortøvet puttes i 
senderens 50 Ohms udgang. Hvis antagelsen med 
fødeimpedansen er rigtig vil SWR være V|§ ^1 :1 ,1 .
I praksis er SWR 1 : 1,3 på resonansfrekvensen.

Endelig kan netledningen jo selvfølgelig bruges i 
tilfældig længde som fødeledning, og man må så be
nytte et tilpasningsled ved senderen.

I den forbindelse skal det nævnes, at tabet for 
RG58 ved 10MHz / 100m er mindre end 2 dB sam
menlignet med de 7,5 dB for netledningen.

Forkortningsfaktoren er 0,66 for RG58 mod 0,78 for 
netledningen.
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Effektforstærker til små HF-transceivere
Af OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 8270 Højbjerg.

Formålet er at bringe en sendeeffekt på V2 til 11/2 W 
op på et niveau, der svarer rimeligt til lytteevnen, 
som f.eks. ved min konstruktion fra OZ 9/85. Ved for
søgene er benyttet en sendedel efter OZ5KG, OZ 
11/82 på 0,7 W, idet denne sender kan levere totone- 
signal. Udgangen er afstemt, da der kun er tænkt på 
en et- eller tobånds forstærkertrin på 20 og/eller 80 
meter. Med afstemt udgang spares diverse filtre efter 
senderen.

Konstruktionen
Udgangspunktet var 2 stk. NFSC 1306 på en køle
plade fra et desillusioneret projekt. Prisen opgav jeg 
i OZ 9/85 til 12 kr. pr. stk., men den pris var den gang 
ca. 1 år forældet. Den skulle pr. 1/3-87 være 60 kr. 
Handelspolitik? Jeg prøvede først en indgang til de 
to paralleltkoblede transistorer med en impedans
transformator viklet på en Amidon kerne og med et 
par drosselspoler i indgangsnetværket. Da jeg langt 
om længe var kommet flere former for selvsving til 
livs, var der ikke megen forstærkning tilbage. Enhver 
radioeksperimenterende ved, at en selvinduktion 
sammen med diverse omgivende komponenter kan 
give selvsving på de ejendommeligste frekvenser.

Derfor forlod jeg dette princip og fandt frem til en 
forstærker med to trin i en slags Darlingtonkobling, 
hvor der kun er selvinduktioner i udgangskredslø
bet, og hvor risikoen for ustabilitet er meget ringe. 
R3 på diagrammet vil jeg give en bemærkning med 
på vejen. Dels bevirker den, at Ps5s arm ikke vil 
komme for tæt på bunden med tab af HF styring, og 
dels indgår den i et temperaturstabiliseringsnetværk 
omkring Ti, og som også virker stabiliserende på T2,
3 . Ved forsøg »glemte« jeg belastning på udgangen, 
hvorved opstillingen trak 2 A i flere minutter. Kølepla

den blev selvfølgelig gloende, men strømmen faldt 
tilbage til hvilestrømsniveau, da styringen blev fjer
net. Uden Rs ville opstillingen løbe løbsk.

Ti er en småsignal HF-transistor med lav strøm
forstærkning. Ved brug af en transistor med større 
strømforstærkning kan opnås en større samlet for
stærkning, men indstillingen af potentiometrene 
bliver alt for kritisk.

Indkøring
P3 indstilles, så kollektorhvilestrømmen bliver 200 
mA. Med styring på systemet og Pi på nul stilles P2, 
så der anes en stigning i kollektorstrømmen, hvoref
ter svingningskredsens trimmer drejes til max. out
put. Derpå drejes op for P2, og det ses, at output sti
ger. Man når et punkt, hvor output ikke stiger 
væsentligt (på signalfrekvensen). Det kritiske punkt, 
der opnås ved en kollektorstrøm på omkring 2 A, kan 
ses på et oscilloskop: I mangel af samme kan man 
lytte på en modtager, der står lidt forskudt i forhold til 
signalfrekvensen. Der vil over det kritiske punkt 
kunne høres en karakteristisk hvæsen.

Pi kan undværes på 80 m, men den skal i funktion 
på 20 meter, hvor P2 skal være skruet næsten helt 
op, hvilket bevirker, at den ohmske belastning af sty
resenderen bliver helt skæv. En korrekt tilpasning 
mellem styresender og forstærker kan konstateres 
med et laveffektreflektometer som f.eks. vist i OZ 
5/87. Mistilpasning kan medføre forvrængning af sig
nalet.

Herefter kan enhver efter temperament give sig til 
at eksperimentere videre, idet de forstærkende ele
menter næppe er koblet optimalt. Specielt er der nok 
noget at hente ved at flytte rundt på udtagene på spo
lerne.

Ri, R2 og Rs 120 Ohm. Alle kon
densatorer 0,1 uF.
2 stk. R4 0 ,1 Ohm. Pi 4 7 Ohm. P2 

100 Ohm. Ps 2,2 kOhm.
Dn 28 vdg. 0,5 Cu på Amidon 
FT50-61.
Dr2 grisetryne med 6 huller truk
ket igennem med 0,5 Cu.
Ti BF 199. T2 og Ta NFSC 1306.
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Måleresultater
Med faststillet trimmer midt i 80 m båndet, er der op
nået enforstærkn ing på 13 dB faldende med indtil 
20% ved båndgrænserne.

Tilsvarende på 20 m 10 dB forstærkning uden 
nævneværdig svækkelse ved båndgrænserne. 
Skønt det regnes for utugtig tale at nævne en udgået 
komponent i en konstruktionsartikel, skal det ud, at 
jeg faktisk har brugt en gi. Prahn lufttrimmer med ak
sel.

Opbygning
Det er ikke umagen værd at lave print til konstruktio
nen . Jeg har med en skrue fastgjort en roset af lodde
øskener til kølepladen. Dette punkt fungerer som 
stel. Næsten alle komponenter har enten fat i stel el
ler udgangstransistorerne, og konstruktionen kan da 
også opfattes som »selvbærende«.

Hele herligheden har jeg sammen med en strøm
forsyning på 12 V / 2,5 A bygget ind i en kasse med 
samme mål som min konstruktion fra OZ 9/85.

Komponenter
Udgangstransistorerne har i emitteren hver deres 
0,1 Ohm med afkobling, men er i øvrigt koblet sam
men parallelt. De har hver for en sikkerheds skyld en 
ferritperle ved kollektorerne.

Svingningskredsen

vdg kol.udtag ant. udtag trådtyk. spoled. kredskap.

20 m 18 11/2 3 1,5 mm 24 mm 5-40pF

80 m 38 4 8 0,5 mm 20 mm 5-40pF + 
100 pF

»Lyt på HF-båndene med din VHF station« OZ
4/1988
Der har desværre indsneget sig en del fejl i artiklen, 
specielt i diagrammerne, og da det er en begynder
konstruktion, mener jeg, det er relevant at få alle ret
telser med. Indfør nu rettelserne i artiklen med det 
samme, jeg ved af erfaring, at man senere glemmer 
disse og får en masse ekstra bøvl.

Side 182, fig. 2, tilføjes:
Spoledata L3=4 vindinger, 7 mm, midtpunkt til R6 
Spoledata 14=5 vindinger, 7 mm, udtag 1 vinding fra 
stel

Betegnelser på drosselspoler i lavpasfilter imel
lem P1 og TR1 mangler. DR1 (0,22 my H) sidder nær
mest P1, herefter DR2 (0,47 my H) så DR3 (0,47 my H) 
og DR4 (0,22 my H) ved C8.
Fjernes:
Stelforbindelse på ben 2 af IC 1.

Nyt:
Den i teksten side 193 omtalte midlertidige variable
spændingskiIde, der skal tilsluttes R 10 (kapacitets-

Side 183, 2. spalte, 2. linje under fig. 4 skal der stå:
, der får oscillatoren til at svinge, og bestemmer med 
hvilken

Side 185, fig. 6 tilføjes:
Betegnelsen på den nederste omskifter: OMSK.2.

Tabellen der omtales side 196, som viser sammen
hæng imellem omskifterstillinger, VCO styrespæn
ding og frekvens. Her er tabellen:

HF modtage Dele- Omskifter VCO
frekvens forhold 1. 2. DC styresp. Frekvens

0-2 MHz 72 A 1 6,5 volt 144 MHz
2-4 MHz 71 A 2 6,0 volt 142 MHz
4-6 MHz 70 A 3 5,5 volt 140 MHz
6-8 MHz 69 A 4 5,0 volt 138 MHz
8-10 MHz 68 A 5 4,6 volt 136 MHz
10-12 MHz 67 A 6 4,2 volt 134 MHz
12-14 MHz 66 A 7 3,9 volt 132 MHz
14-16 MHz 65 A 8 3,5 volt 130 MHz
16-18 MHz 64 A 9 3,2 volt 128 MHz
18-20 MHz 63 B 2 2,8 volt 126 MHz
20-22 MHz 62 B 3 2,5 volt 124 MHz
22-24 MHz 61 B 4 2,3 volt 122 MHz
24-26 MHz 60 B 5 2,0 volt 120 MHz
26-28 MHz 59 B 6 1,8 volt 118 MHz
28-30 MHz 58 B 7 1,6 volt 116 MHz

Side 187, fig. 8 tilføjes:
Komponenterne indenfor den stiplede linie er place
ret på printpladen.

Benforbindelser på D1 og LD 1 er følgende:

D1-AM1Q0
LD 1

l

Side 189, ifg. 9 tilføjes:
Alle 13 huller er boret til 3 mm gevindhuller. »Kabine
tindmaden« er set fra bunden, med de 3 printplader 
placeret.

Printene er set fra printbanesiden.
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Side 190, 1. spalte, 6. linie fra neden, skal der stå: 
også tantal dråbekondensatorer!

Side 191, fig. 14: 
er ikke i målestok 1:1!!

Side 192
Alle tre print er i målestok 1:1. 
Strømforsyningsprintet er fig. 11 
Konverterprintet er fig. 12 
Syntheseprintet er fig. 13
Syntheseprintet er desværre ikke korrekt gengivet, 
der er en fejl i nederste venstre hjørne. Det korrekte 
layout er følgende:

Side 193, fig. 15 - rettelse:
Spolen under D2 og D3 er ikke L2 men L1.
L2 er linken, og skitsen skal se således ud (et ud
drag):

Side 194, fig. 16 - tilføjelse:
Dioderne i øverste højre hjørne har betegnelsen D4 
og D5.
D5 sidder yderst på printet.
Rettelse:
Omskifter 1 er forkert forbundet. Tråden på den mid
terste og underste stift på omsk. 1 skal byttes.

Side 196, fig. 17 - rette/se:
Modstanden betegnet R3 skal have betegnelsen R1. 
Dæmpningsledet består af to stk. R1 og eet stk. R2 
modstand.
Jeg håber at have fundet alle fejl, finder nogen yderli
gere, så giv mig et tip, det gavner alle. Tak.

73 de OZ5WK, Kalle
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører
November 1987 

1.
Tegn blokdiagram (»kassediagram« med en navn
given »kasse« for hvert af de væsentligste trin) af en 
krystalstyret konverter, som muliggør modtagning af 
båndet432- 434 MHz ved hjæip afen VHFmodtager 
bestrygende båndet 144 - 146 MHz.

Beregn for den tegnede opstilling krystaloscillato
rens frekvens.

Tegn principdiagram (kredsløbsdiagram med de 
vigtigste elektroniske komponenter vist) af konverte
rens blandingstrin.

2.
Tegn principdiagram (kredsløbsdiagram med de vig
tigste elektroniske komponenter vist) af en variabel 
oscillator som kan bestryge 14 MHz amatørbåndet, 
samt principdiagram af et efterfølgende buffertrin.

Angiv kort hvad hovedformålet med buffertrinet er 
og hvilken klasse trinet arbejder i.

Angiv kort - gerne i stikordsform - hvilke forholds
regler man kan tage for at opnå god frekvensstabili
tet for oscillatoren.

3.
Tegn principdiagram af en nøglet oscillator til en te
legrafisender, og angiv en metode til afrunding af 
tegnene.

Forklar kort hvorfor det nøglede signal ikke bør 
have for stejle flanker.

Angiv kort hvilken ulempe der kan være ved at 
nøgle oscillatoren og nævn en anden metode til nøg- 
ling af telegrafisendere (diagram kræves ikke).

4.
En lineær forstærker med en rent ohmsk indgangs
impedans på 1000 ohm afgiver en signaleffekt på 8 
watt til en belastningsmodstand på 50 ohm tilsluttet 
forstærkerens udgang, når der tilføres et sinusfor
met signal på 2 volt (effektiv-værdi) over forstærke
rens indgang.

Beregn effektforstærkningen udtrykt i dB.
Beregn spændingsforstærkningen udtrykt i dB.

5.
i  en parallelsvingningskreds indrettet for kapacitivt 
udtag består kapaciteten a f to serieforbundne kon
densatorer
Ci = 60pFog  C2 = 180pF.

Svingningskredsen ønskes afstemt til 7 MHz. Be
regn spolens selvinduktion L.

Tabet i kredsen kan ved 7 MHz ækvivaleres med 
en parallelmodstand R = 20 kohm. Beregn kred
sens godhedsfaktor Q ved denne frekvens.

Ved resonansfrekvensen er signalspændingen 
over kredsen 1 volt. Beregn den hertil hørende 
spænding over kondensatoren C2.

6.
Tegn blokdiagram afen almindelig FM sender.

Senderens modulatordel tænkes at være en al
mindelig FM modulator og indstilles til at afgive et 
frekvenssving på 4 kHz ved et sinusformet modula
tionssignal med frekvensen 2000 Hz og spændin
gen 1 volt.

Idet modulatordelen regnes lineær og indstillin
gen a f den fastholdes, angiv da

a) det frekvenssving og modulationsindex modu- 
latoren frembringer ved et modulationssignal 
med frekvensen 1000 Hz og spændingen 1 
volt.

b) det frekvenssving og modulationsindex modu- 
latoren frembringer ved et modulationssignal 
med frekvensen 2000 Hz og spændingen 3 
volt.

7.

En simpel halvbølgedipol afstemt til 7 MHz sluttes di
rekte til en fødeledning med karakteristisk impedans 
300 ohm. Fødeledningen har en elektrisk længde 
svarende til V2 bølgelængde ved 7 MHz.

Beregn halvbølgedipolens omtrentlige længde. 
Antennen benyttes som sendeantenne vedbåde 7 

MHz og 14 MHz.
Angiv strømfordelingen (strømamplitudens varia

tion) langs antennen og fødeledningen ved 7 MHz.
Angiv endvidere strømfordelingen langs anten

nen og fødeledningen ved 14 MHz.
Beregn standbølgeforholdet på fødeledningen 

ved 7 MHz.

8.
På hosstående figur er skitseret et arrangement for 
stabilisering afspændingen fra en jævnspændings
forsyning ved hjælp af en zenerdiode. Endvidere er 
indskudt et amperemeter for observation af den 
strøm, der trækkes fra enheden.

Skitser med en kurve hvorledes strømmen gen
nem en zenerdiode afhænger af spændingen over 
dioden, og forklar kort hvilken egenskab vedzenerdi- 
oden, der gør den specielt egnet til spændingsstabi
liseringsformål.

Som amperemeter anvendes et forhåndenvæ
rende mil/iamperemeter der har en indre modstand 
på 10 ohm og giver fuldt udslag for 10 mA. Ved hjælp 
af shuntmodstanden Rs skal instrumentets vis
ningsområde ændres, således at der opnås fuldt ud
slag ved en strøm på 200 mA.
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Beregn modstandsværdien for Rs.
Beregn den effekt der afsættes i Rs, når arrange

mentet afleverer en strøm på 200 mA til en ydre be
lastning.

Ks

i ø l

9.
En VHF amatørsender giver anledning til forstyrrel
ser i naboens UHF TV-modtager.

Angivmed en skitse og kort forklaring - gerne i stik
ordsform - en metode til bekæmpelse af forstyrrel
serne hvis de skyldes

a) at VHF signalet fra amatørsenderen overstyrer 
TV-modtagerens indgangstrin. Det forudsæt
tes, at amatørens sendeantenne og TV- 
modtageantennen ikke kan anbringes læn
gere fra hinanden

b) udsendelse af uønskede signaler (spurious) 
fra amatørsenderen på den/de UHF TV- 
kana/er, naboen benytter.

Omtal kort - gerne i stikordsform - hvad radioama
tøren bør gøre indtil forstyrrelserne er bekæmpet.

1.
Se fig. 1., der er sakset fra Vejen Til Sendetilladelsen 
(VTS), 6. udgave, side 125. Med krystallet på 57,6 
MHz i funktion bliver den femdoblede lokaloscilla
torfrekvens 288 MHz. Herved bliver området 432 - 
434 MHz blandet ned til 432 -  288 = 144 Mhz, og 
4 34 -288  = 146 Mhz.

Blanderen er vist i fig. 2. Der er valgt en dual-gate 
MOSFET, diagrammet er fra VTS side 77. Ind
gangskredsen er afstemt til 433 MHz, udgangskred
sen er afstemt til 145 MHz.

Se fig. 3. Oscillatoren er udført med en FET, buffertri
net er en bipolar transistor i jordet basiskobling. Buf
fertrinets opgave er at isolere belastningsvariationer 
fra selve oscillatoren for at undgå frekvensvariatio
ner, og her er et jordet basistrin velegnet på grund af 
den meget lave tilbagevirkning. Trinet arbejder i 
klasse A. For at opnå god frekvensstabilitet skal 
oscillatoren opbygges mekanisk stabilt, komponen
terne skal være stabile, både mekanisk og overfor 
temperaturvariationer. Forsyningsspændingen skal 
være stabil.

FIG.3

3„
Se fig. 4, der er fra VTS side 109. Komponenterne 
Ri, R2, Ci og C2 sørger for, at oscillatoren starter og 
stopper blødt, så tegnene får tilpas afrundede flan
ker. Bliver flankerne for stejle, svarer det til et overmo
duleret AM-signal, der indeholder mange sidebånd 
langt fra bærebølgen; det giver anledning til forstyr
relser af anden kommunikation. Forstyrrelserne ly
der som klik i takt med telegraferingen, når man lyt
ter i nogen frekvensafstand fra senderen.

Nøgles oscillatoren direkte, kan det give anledning 
til frekvensdrift, når oscillatoren »svinger på plads« 
når nøglen sluttes, f.eks. på grund af ganske små 
temperaturændringer, når oscillatoren starter. Det er 
derfor mere almindeligt at lade oscillatoren køre hele 
tiden og nøgle et senere trin i senderen, specielt i 
blandingssendere, hvor ingen af oscillatorerne ar
bejder på antennefrekvensen og derfor ikke kan give 
anledning til, at der udsendes et (svagt) signal, selv 
om nøglen ikke er sluttet.

4.
Opstillingen ses i fig. 5. Først må indgangseffekten 
Pi findes:

4E2 22 Pi ==-E_==_ e _ ==------
R 1000 1000

= 0,004 W = 4 mW
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Da udgangseffekten kendes, kan effektforstærk
ningen A i dB udregnes:

Pud 8
A = 10-log——  = KHog -^ 7 7  = 10 log 2000 = 10-3,3 = 33 dB

Pind 0,004

For at finde spændingsforstærkningen i dB må ud
gangsspændingen findes:

Eud = V  Pud-R = V8-5Ö = V 400 = 20 V

Spændingsforstærkningen i dB er da:
Eud 20

Av = 2 0 - io g j^  = 20-log— = 20-log 10 = 20-1 = 20 dB

Reaktanserne for de to kondensatorer er:

Xci =  r ~ ,  379 ohm

XC2 =

2irf-C l

1
27TPC2 27t-7“106-180-10"12

27t-7=106'60-10‘12

1
= 126 ohm

- se fig. 7. Spændingsdelerformlen kan nu bruges til 
at finde spændingen over C2:

Vc2 = 1 • Xc2_ = 1 • 126 = 0,25 volt
X c i +XC2

379 a :

126 i l

FIG. 5

379+126

: c 1

FIG. 7

5.
Svingningskredsen er vist i fig. 6. Den samlede kapa
citet, som spolen »ser ind i«, er:
^  C+C2 60-180 10800
C = —— —  = ----------- = --------- = 45 pF

C1 +C2 60+180 240

Fra resonansformlen
1

fres =

fås da:

L = —

2 irV L C

-  11,5- 10®H
4-kWC  4 - t2'(7-106)2-45-1O12 = 115^H

Spolens reaktans ved resonansfrekvensen 7 MHz 
er:
Xl = 2 7rf • L = 2 Ti- ■ 7 ■ 10* ■ 11,5 ■ 10‘6 = 505 ohm

Godhedsfaktoren Q angiver i en parallelkreds 
hvor mange gange parallelmodstanden er større 
end spolens eller kondensatorens reaktans ved re
sonans:

Rp 20000
Q = -----  =----------  = 39,6

Xl 505

12D K - n

f e

C1

1 60p

. C2 
’ 1S0p

6,
Se fig. 8. Der er selvfølgelig mange muligheder; da 
der er ønsketen FM-sender, foretages modulationen 
i styrespændingen i den faselåste sløjfe.

a) Da en FM-senders frekvenssving er proportio
nalt med det modulerende signals styrke, men 
uafhængigt af modulationsfrekvensen, ænd
res frekvenssvinget ikke ved at ændre modula
tionsfrekvensen fra 2000 Hz til 1000 Hz - fre
kvenssvinget er stadig 4 kHz, og modulations 
indexet m er:
A f 4000

m = -
fmod 1000

= 4

m = ■

b) Øges modulationssignalets styrke fra 1 volt til 
3 volt, altså tre gange, bliver frekvenssvinget 
også tre gange større - stadigvæk uafhængigt 
af modulationssignalets frekvens. Frekvens
svinget bliver da 3-4 = 12 kHz, og modula- 
tionsindexet m bliver:
A f 12000

fmod 1000
• =  12

VCO

FIG. 6

7 MHz amatørbåndet kaldes også 40 meter båndet, 
så en halvbølgeantenne er ca. 20 meter lang. En lidt 
præcisere udregning giver da: 
f-X = c, eller

OZ JUNI 1988 333



x c 3 -108 
“  f ’  7-106

= 42,86 meter, d.v.s.
E 100-10-3 Rs = — = • 100

= 0,53 ohm

42,86
X/2 = -------- = 21,43 meter; da forkortningsfaktoren

2 er ca. 0,95, bliver længden 0,95 ■
21,43 = 20,4 meter 

De to strømfordelingskurver er vist i fig. 9. Det skal 
bemærkes, at da fødeledningen er en halv bølge
længde på 7 MHz, vil den være en hel bølgelængde 
på den dobbelte frekvens, altså 14 MHz.

Da en halvbølgedipols fødeimpedans er ca. 75 
ohm, bliver standbølgeforholdet:

Z kabel 300 ,
S = ------------= ---------= 4

Z ant 75

FIG. 9

8.
Se fig. 10, der er fra VTS, side 49. Zenerdioder anven
des i spærreretningen, hvor de giver et forholdsvis 
veldefineret spændingsfald, inden for ret vide græn
ser uafhængigt af strømmen gennem dioden.

FIG. 10

0 , 2 -  0 .8  V

lede
retning

Skal instrumentet have fuld visning ved 200 mA, 
skal strømmen gennem selve instrumentet stadig 
være 10 mA, og da den indre modstand er 10 ohm, 
bliver spændingsfaldet over instrumentet:
E = I ■ R = 10 ■ 10"3'i0  = 100 ■ 10-3 = 100 mV 
- hvilket også er spændingsfaldet over Rs, da den 
sidder parallel med instrumentet. Gennem Rs skal 
da de resterende 200 -1 0  = 190 mA løbe. Rs kan da 
beregnes:

190-10-3 190
Ved fuldt udslag løber der som før nævnt 190 mA i 

Rs, og da spændingsfaldet er 0,1 volt, bliver den af
satte effekt i Rs:
Pr = E ■ S = 0,1 • 190 ■ 10-3 = 19 ■ 10-3 W = 19 mW

9.
Hvis forstyrrelserne skyldes selve VHF signalet, må 
TV-modtageren gøres mere selektiv overfor dette, 
f.eks. ved at forsynes med et højpasfilter, der lader 
UHF TV-båndet over 470 MHz slippe igennem, men 
dæmper amatørsenderens signal på ca. 145 MHz.

Skyldes forstyrrelserne uønskede signaler fra 
amatørsenderen, hjælper intet filter på TV- 
modtagersiden, da denne jo skal være følsom på 
den kanal, den er indstillet på. Her skal amatørsen
deren forbedres: bedre filtre i senderen, bedre af
skærmning og afkobling.

Til det sidste citeres fra »Vilkår og bestemmelser 
om amatør-radiostationer«: »Såfremt amatørstatio
nen forårsager forstyrrelser, der... skal afhjælpes, må 
der ikke... foretages udsendelser i sendetiden for 
den pågældende radiofoni-eller fjernsynsstation, før 
forstyrrelserne er afhjulpet...«

Kommentar
Erfaringsmæssigt er det meget individuelt, hvad 
man anser for vanskeligt eller nemt i disse prøver. 
Nogle kandidater er eksperter på det teoretiske og 
regnetekniske område, nogle er bedre til at tegne ty
piske diagrammer og beskrive praktiske principper. 
Her er der som sædvanlig brug for begge færdighe
der.

I almindelighed kunne jeg forestille mig, at spe
cielt spørgsmål 6 og 7 vil forekomme mange kandi
dater vanskelige, da der skal huskes og regnes en 
del. Særlig den sidste del af spørgsmål 7 er lumsk. 
Men det er jo heller ikke nødvendigt at regne det hele 
rigtigt for at bestå! TR
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Teknisk brevkasse
Ved SSB/CW aktivitet på 2-meter med 50 W til en en
kelt 9 element antenne har jeg fået følgende pro
blem:

Min overbo, som bor lige under antennemasten, 
har to videobåndoptagere, som jeg forstyrrer. Hans 
TV bliver ikke forstyrret, ligesom der eller ikke er an
dre, der har klaget. (I hvert fald har jeg ikke hørt no- 
get).

Tilsyneladende er det direkte indstråling, da der 
stadig er forstyrrelser, når de to videoer bliver brugt til 
kopiering, og der ikke er tilsluttet noget eksternt, 
bortset fra 220V, som jeg har prøvet at filtrere.

Begge videoer har plastic kabinet og mange ind 
og ud forbindelser, da begge videoer er til transpor
tabelt brug, d.v.s. todelt tuner og video. En 2-meter 
FM håndradio med 1 Wkan i 4-5 meters afstand lave 
fæle forstyrrelser (meget værre end de forstyrrelser, 
jeg  normalt laver).

Naboen er iøvrigt vældig flink, og jeg har prøvet at 
skille den ene video ad. Men alt er uskærmet, og 
pladsen er meget begrænset, (de er jo  transpor
table); da jeg ikke har forstand på videoer, og derfor 
er bange for at anrette skade, har jeg ikke gjort noget 
inde i apparatet endnu.

Hvad nu???
1. Er det i sådant et tilfælde stadig mig, der er an

svarlig for løsning af problemet?
2. Hvad vil en cirkapris være hos en fagmand?
3. Hvor store er chancerne for, at det hjælper at 

sende videoer til en fagmand?
4. Hvad sker, når han køber en ny video (det sker ca. 

en gang årligt)?
5. Kan jeg  selv gøre yderligere?
6. Hvis svaret til første spørgsmål er ja: Hvorfor er 

hans hobby den, alt hensynet skal tages til, når 
det er ham, der har noget ringe udstyr?

Det lyder skummelt! Jeg har ladet vor EMC-ekspert 
OZ8CY se på sagen, og her er hans svar: 

Forklaringen tyder på, at det er direkte indstråling 
i videorecordernes »indmand«, og med mindre sen
derantennens placering m.m. er lavet uhensigts
mæssig, har vi en aftale med Teleinspektionen om, 
at det normalt ikke er radioamatørens ansvar. Grun
den til at jeg skriver det med alle disse forbehold er, 
at man ikke kan udelukke, at problemet kan løses 
med ændring på antennen, antennekablet, antenne
kablets placering, eller ved senderen, hvis senderen 
ikke arbejder stabilt og f.eks. laver squegg. Disse 
ting kan kun en undersøgelse på stedet afgøre.

Vi har fået målt indstrålingsimmunitet på videore- 
cordere, og konstateret at den på nogle apparater er 
alt for ringe. Der er dog sket en udvikling, og jeg har 
læst i tyske og engelske blade, at der findes rimeligt

gode typer på markedet nu. Jeg kan ikke huske 
navne og typer, men man kan jo prøve sig frem.

Ad 1. Hvis der ikke er ting, der kan rettes (rimeligt 
let) ved senderen og antennen, og det helt klart ikke 
kan løses ved montering af externe filtre, (ferritfiltre 
mod nettet og skilletransformatorer mellem recor- 
derne), er det praksis, at radioamatøren ikke kan på
lægges at støjdæmpe, eller bekoste støjdæmpnin
gen. Vurderingen er i vores licensbestemmelse 
overladt til Teleinspektionen.

Ad 2. Det kan jeg ikke sige noget om, men jeg ville 
forsøge at kontakte importøren/producenten for at 
undersøge, om denne havde en service-note eller 
lignende om problemet. Hvis de har det, er hjælpen 
måske fundet, og hvis ikke har man da fået fortalt, at 
der er et problem.

Ad 3. Chancerne er nok meget små, hvis der ikke 
findes service-noter om sagen, eller at man er så 
utrolig heldig at rende ind i en tekniker, der har for
stand på video-indstråling, og tør lave konstruktive 
ændringer.

Ad 4 og 5. Principielt ændrer det ikke på dit eventu
elle ansvar. Du kan jo dog tilbyde at deltage i indkø
bet af videomaskinerne medbringende din 2 meter 
håndstation. Du kan måske også give ham et stykke 
papir med oplysning om problemerne, så han har no
get at vise sælgeren.

Ad 6. Selv om jeg ikke har svaret ja til det første, er 
der et par kommentarer. Radiofoni og TV modta
gelse er i lovgivningen defineret, som noget alle har 
ret til at modtage forstyrrelsesfrit. Teleinspektionen 
har under rammelovgivningen fastsat, at disse be
stemmelser også kan dække andet udstyr, og er un
derlagt Teleinspektionens vurderinger for så vidt an
går fordelingen af ansvar. Dens rolle er principielt en 
uvildig faglig syns- og skønsfunktion.

Der er en ny udvikling på vej via domstolene, idet 
der er ved at komme en praksis, hvor domstolene i 
kontraktretslige tvister ser på, om udstyret lever op til 
dagens tekniske standard. Ejeren kan altså rejse et 
krav overfor leverandøren, hvis udstyret ikke lever op 
til det forventede (og specificerede). Hvis fabrikan
ten intet har angivet, og udstyret virkeligt er dårligt, 
så står han svagt i sagen. Hvis han derimod opgiver 
immuniteten til f.eks. 1V/m og dette ikke er nok, så 
kan man nok forvente, at støjvolderen bliver pålagt at 
betale til problemets løsning. Der er samtidigt en 
modsatrettet udvikling, hvor man mere og mere har 
et udgangspunkt, hvor det er »forureneren«, der skal 
betale. Dette er dog kun relevant, når det drejer sig 
om utilsigtede udstrålinger.

Nu tror jeg ikke, at radioamatørernes problemer 
bør løses via domstolene, men jeg ville blot infor
mere om tidens tendenser.
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Strejftog gennem 40 år på 2 m-båndet (anden del)
Af OZ8T, Børge Otzen og OZ8SL, Svend-Erik Lindberg

Frekvensplanlægning
Indtil januar 67 havde den af Region I anbefalede 
båndplan været tilstrækkelig for en fornuftig og rime
lig interferensfri afvikling af trafikken på båndet, men 
p.g.a. den støt voksende aktivitet samt interesse
modsætninger amatørerne imellem begyndte be
hovet for en ændring af denne plan at blive tydeligt 
for enhver. Konflikten mellem på den ene side de 
amatører, der ønskede at køre DX og til dette formål 
søgte at forbedre deres grej mest muligt, og på den 
anden side dem, der primært havde behov for en lo
kal snak fra enten bilen eller hjemme-QTH’en, blev 
åbenbar.

11971 - samme år, som D-licensen blev indført - ud
stedte P&T de første repeatertilladelser på 144 MHz. 
Pionererne indenfor dette felt var to grupper under 
ledelse af OZ1UM/OZ5EL henholdsvis OZ4HZ, der 
blev de første, der fik repeaterstationer etableret i 
OZ. Repeaterne blev hurtigt populære hos mange 
VHF-amatører og flere og flere dukkede op på bån
det.

VHF-DX-jægeren anno 1957. OZ7BB ved sin station, 
der naturligvis er hjemmebygget.

Repeaternes tilkomst gjorde, sammen med den 
voksende DX- og lokaltrafik samt den nært forestå
ende satellittrafik, en ny båndplan for 2 meter tvin
gende nødvendig.

På Region I mødet i Kasse I i oktober 73 vedtog 
man et svensk forslag til revideret båndplan for 2 me
ter båndet. Båndplanen, der med virkning fra 1. fe
bruar 1974, bl.a. flyttede DX-trafikken til den lave del 
af båndet samt i øvrigt inddelte båndet på en måde, 
der gav alle interessegrupper mulighed for at pleje 
deres »specialer« med minimum af interferens grup
perne imellem, lignede i store træk den plan vi idag 
har på båndet.

De 2 MHz, som i 1948 kunne synes meget, var 
pludselig blevet trange, og for »kanaltrafikkens« ved

kommende ser vi nu en udvikling hen imod 12,5 kHz 
kanalafstand eller endnu mindre.

Mange af de trafikformer vi i dag kender, tog form 
i begyndelsen af 70’erne. I mellemtiden er dog også 
andre former for 2 meter trafik kommet til, f.eks. 
SSTV (slow scan television), RTTY, Fax og Packet ra
dio. Især sidstnævnte er i de senere år vokset i om
fang.

De DX- og contestinteresserede gik i begyndelsen 
af 70’erne over til næsten udelukkende at anvende 
CW og SSB ved QSO-afviklingen, hvor begge parter, 
ligesom på HF, benytter samme frekvens. FM kanalt
rafik og repeatertrafik afvikles i fastlagte områder af 
båndet.
DX-arbejdet på 2 meter
Det at etablere radioforbindelse med andre stationer 
over store afstande har altid interesseret et stort antal 
VHF-amatører.

Af en eller anden grund virker det tiltrækkende på 
mange, at kunne præstere noget som ligger lidt ud 
over det sædvanlige, og som måske ikke altid lader 
sig forklare.

OZ-amatørerne havde allerede stiftet bekendt
skab med langdistanceudbredelse i 5 meter båndet, 
da 2 meter blev frigivet, men den generelle mening 
var, at man ikke skulle vente sig noget særligt på 
dette felt af det nye bånd. 144 MHz lå langt fra den el
lers lidt flydende overgang mellem HF og VHF, hvor 
man kunne vente sig lidt af hvert hvad udbredelses
forhold angik. 2 meter var et rigtigt VHF-bånd, som 
kunne bruges til lokaltrafik og dermed aflaste det 
hårdt trængte 80 m bånd.

Tiden skulle dog hurtigt vise noget andet.
I den første field day d. 22.-23.5.48 på det nyåb

nede bånd blev distancerekorden en QSO mellem 
QZ2WJ og OZ3EDR, - afstand 18 km! 29.5.48 forbed
rede OZ2RI og OZ3LM denne rekord til 49,5 km. Un
der en field day 21.-22.8.48 forøgedes rekorden til 82 
km (OZ2RA - OZ3EDR). Et år efter lykkedes det for 
OZ5AB fra Vejrhøj at kontakte SM7BE i Lund, - di
stance 105 km! I juni 1950 etablerede OZ9ROS i Vi
rum og SM6ZW i Göteborg tovejs-forbindelse over 
en afstand på ca. 250 km. I »OZ« fra april 1951 kan 
man læse, at OZ2FR i Bække har haft QSO med 
DL2DV og DL3MH i Celle, - distance ca. 415 km!

1.6.51. lykkedes det for OZ2FR sammen med flere 
andre at lave QSO med adskillige G-stationer. Bed
ste DX opgives til ca. 800 km. SM7BE tog sig sand
synligvis af europarekorden ved en QSO med G5YV, 
- afstand omkring 1000 km. I USA var man dog som 
sædvanlig langt foran og beviste, at båndet havde 
uanede muligheder. En stor åbning (formodentlig en 
Es-åbning) i det sydlige USA 10.6.51 gav QSO’er på 
afstande over mere end 2000 km!
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8.-9. oktober 1951 nærmede OZ2IZ i Struer sig de 
1000 km med en række QSO’er med GW-stationer. 
Herefter ser det ud til, at det begyndte at blive svært, 
og der gik adskillige år, inden OZ5AB lige efter mid
nat den 14.6.1959 og nogle timer frem blev indehaver 
af Europarekorden ved en QSO med EI2W, -afstand 
ca. 1200 km. Godt 12 timer efter slog engelske ama
tører dog denne rekord ved at køre italienske statio
ner i Rom og Napoli under en Es-åbning, som tilsy
neladende ikke rakte til OZ.

I oktober 1964 var OZ5AB atter på færde og for
bedrede Danmarksrekorden til ca. 1800 km ved en 
QSO med UB5DOM under en stor tropoåbning.

Den 4. juli 1965 lykkedes det så endelig for danske 
VHF-amatører at opleve en Es-åbning på 2 meter. 
OZ6WJ kørte sammen med OZ7LX under juli-testen 
QSO med IT1ZDA på Sicilien, - afstand ca. 2000 km!

Var vi nu ved grænsen for hvad der er muligt på 
dette bånd?

OZIASL’s antennefarm for DX-trafik. 6 x  14 element 
Parabeam til 2 meter og 4 x  21 Tonna til 70 cm.

Nej - den 15.12.75 præsterede OZ60L, så vidt vi 
ved, den første danske månerefleksionsforbindelse 
på 144 MHz. Modparten var W6PO, og afstanden var 
mere end 8000 km.

Men også de mere jordnære udbredelsesarter 
havde mere at give den DX-interesserede 2 meter

amatør. I juni 81 lavede OZ60L 2-vejs forbindelse 
med bl.a. 4X4AS under en mindeværdig Es-åbning i
pinsen, - afstand 3163 km, - og i juli 86 forbedrede 
OZ1ELF denne rekord under en ligeså bemærkel
sesværdig åbning til de Kanariske Øer, hvorfra han 
havde held til at køre EA8BEX, - afstand 3660 km!

Via månerefleksion kommer man naturligvis 
endnu længere. For tiden er rekorden ca. 16000 km, 
sat ved en QSO mellem OZ5VHF og ZK2RS i august 
84.

Og grænserne er ikke nået endnu. Andre steder i 
verden er der kørt endnu længere forbindelser, - 
både v.h.a. udbredelse indenfor jordens atmosfære 
og via månen.

Så 2 m har stadig overraskelser i baghånden både 
til den ambitiøse DX-jæger og til den helt almindelige 
VHF-amatør!

Man kan ikke omtale DX-arbejdet på 2 meter uden 
kort at komme ind på de øvrige udbredelsesarter, der 
også har stor betydning for denne trafik. Nytten af 
tropo, Es og EME fremgår af det foranstående, men 
også aurorarefleksion og meteorscatter (MS) må 
nævnes.

Den første danske aurora-QSO på 2 meter blev la
vet af OZ7BB i 1957, og siden da har denne udbredel
sesart haft stor betydning for DX-traf i kken på dette 
bånd. Specielt fordi aurora giver en let mulighed for 
at kontakte områder, - især nord for Danmark - der er 
vanskelige at køre via tropo eller Es.

Ser vi på meteor scatter, så skal vi, hvad danske 
forsøg med denne udbredelsesart angår, tilbage til 
1960, hvor OZ7BR sammen med OE3SE prøvede at 
etablere kontakt via MS. Forsøget lykkedes dog ikke, 
- kun OE3SE hørte enkelte »pings«. Første danske to
vejs MS-forbindelse blev, så vidt vi ved, gennemført 
af OZ6QL den 4. januar 1968. QSO-partneren var 
OE5XXL.

Det må også nævnes, at det i tiden indtil fremkom
sten af fabriksfremstillet 2 meter-grej - hovedsageligt 
af japansk oprindelse og i almindelighed til effekter 
på 10 til 25 watt - var selvbygget udstyr, der blev brugt 
i DX-arbejdet. Selvbygning er dog stadig aktuel. Især 
finder mange DX-interesserede, at den færdigkøbte 
transceivers udgangseffekt er i underkanten af det 
nødvendige i jagten på nye lande og lokatorfelter. 
Mange bygger derfor QRO PA-trin selv, idet udbud- 
det af sådanne ikke er stort. Med indførelsen af E- 
licensen i 1986 blev QRO på VHF og højere frekven
ser tillige mulig uden at det er nødvendigt at erhverve 
sig morsefærdighed.

Fra balloner til satellitter
I maj 1964 indledte en gruppe amatører under le
delse af OZ7HB kommunikationsforsøg med ballon
båren sender og modtager. Første opsendelse fore
gik fra 7HB’s sommerhus i Farum, - herefter kendt
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under navnet »Cape Herluf«. Ballonen medførte en 
simpel transponder med indgangsfrekvens på 29 
MHz og udgangsfrekvens på 144 MHz. Det lykkedes 
at gennemføre et par QSO’er via det flyvende udstyr, 
der nåede op i en højde af 21 km! Ballonopsendel
serne fra »Cape Herluf« fortsatte med jævne mellem
rum i mere end et år og var for mange amatører en 
god anledning til at øve sig i kommunikation via en 
bevægelig transponder.

Ballonbåren 2 meter transponder opsendes ved pin
sestævnet på Nyborg Strand i 1970. Fra venstre ses
OZ1PL, OZ4AO og OZ5BW, - i baggrunden OZ9AC:

Ideen smittede i øvrigt andre. I Tyskland opsendte 
man i flere år de såkaldte ARTOB-balloner, der også 
blev benyttet flittigt af danske amatører.

Øvelsen i »ballonkommunikation« fik betydning, 
for i marts 1965 blev den første amatørbyggede kom
munikationssatellit opsendt (OSCAR 3). Den med
førte en ren 2 m relæstation. På trods af ihærdige an
strengelser lykkedes det så vidt vides ikke nogen 
OZ-amatør at gennemføre QSO via OSCAR 3 i løbet 
af de få uger den fungerede, - en sådan QSO er i det 
mindste ikke omtalt i »OZ«. Man håbede derfor på 
bedre held da OSCAR 4 i december 1965 blev op
sendt, men dennes 2 m - 70 cm transponder var de
fekt og kunne ikke anvendes til to-vejs kommunika
tion. Først da OSCAR 6 blev opsendt i oktober 1972,

lykkedes det for alvor danske VHF-amatører at prøve 
satellitkommunikation via dens 144 MHz - 29 MHz 
transponder. Siden OSCAR 6’s opsendelse har der 
som bekendt været adskillige amatørsatellitter, der 
medførte transpondere med enten indgang eller ud
gang i 2 meter båndet, nemlig AMSAT’s OSCAR 7, 
OSCAR 8 og OSCAR 10, de russiske RS-1, RS-2, 
RS-5, RS-6, RS-7, RS-8 og RS-10/11 samt den japan
ske JO-12.

»OZ«
Den store tiltrækning arbejdet på 2 m har haft, er på 
de væsentligste områder blevet understøttet af de 
mange forfattere af alsidige artikler af høj teknisk ka
rat i »OZ«, - af VHF-spalten og dens forgængere, - af 
2 m klubben, - af VHF-udvalget, - af P&T-udvalget og 
af EDR’s ledelse.

»VHF-rubrikken« så, som tidligere nævnt, allerede 
dagens lys i august 1948, og den har således også 
snart 40 år at se tilbage på. I begyndelsen var dens 
tilstedeværelse i »OZ« noget uregelmæssig; men fra 
1953, hvor den skifter navn til »VHF-amatøren«, bliver 
den under OZ9R’s redaktion fast inventar i bladet. 
Fra slutningen af 1955 til begyndelsen af 1964 besty
rer OZ5MK jobbet, hvorefter OZ9AC trækker læsset 
indtil 1972, hvor OZ9SW tager over og redigerer den 
i næsten 10 år. OZ6BL, formand for VHF-udvalget, 
passer den så i nogle måneder, indtil OZ8SL træder 
til i maj 1982.

»2 Meter Klubben«
»2 Meter Klubben« stiftedes ifølge »OZ« i december 
1950 med OZ5AB som sekretær. Formålet var »at 
have et mødested, hvor problemer og erfaringer 
kunne drøftes«. I begyndelsen var OZSEP’s rumme
lige kælderrum de ydre rammer; så fulgte i ca. 15 år 
kantinen på »Sonofon«, og da denne fabrik lukkede, 
sørgede OZ5AB gæstfrit for husly. OZ5MK afløste 
OZ5AB og forblev klubbens sekretær sålænge, den 
var aktiv. Hans sidste indkaldelse var til møde den 
22. marts 1973; men klubben er tilsyneladende ikke 
officielt opløst.

Dens betydning kan ikke vurderes højt nok. »2 Me
ter Klubben« var et centrum for informationsudveks
ling, hvorom der omgående blev rapporteret i »OZ«’s 
VHF-spalte med OZ5MK og senere OZ9AC som for
midler.

»DAVUS«
På samme måde og med samme formål som vi i 
1931-1933 søgte sammen i interessefællesskaber og 
dannede forsøgskredsene FK 1: De Korte Bølgers 
Udbredelse, FK2: Ultrahøje Frekvenser og FK3: An
tenneforsøg, så har i 1987 »DAVUS« = Dansk Aktivi
tetsgruppe VHF-UHF-SHF set dagens lys, som re
sultat af et initiativ fra en aktiv gruppe amatører. I 
regelmæssigt udsendte nyhedsbreve udveksler 
medlemmerne indbyrdes deres erfaringer, og grup
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pens bestyrelse skal med sin snævre kontakt til med
lemmerne skabe sig det nødvendige grundlag for
med sagkundskab at varetage radioamatørinteres
serne, hvor disse måtte blive behandlet.

OZ7IGY
2 m båndets historie i Danmark vil ikke være rimelig 
fuldstændig uden en kort omtale af OZ7IGY, vores 
radio-båke eller beacon. Nu, hvor dette skrives, er 
det næsten 31 år siden den først gik i luften på 2 m 
den 30. marts 1957. Senderen skulle være EDR’s bi
drag til det internationale geofysiske år (IGY), der for
løb i perioden 1. juli 1957 - 31. december 1958. Sen
deren var specielt indrettet på indsamlingen af 
erfaringer med aurora-refleksioner. At den endvidere 
kunne bruges som »målesender« for mangen ama
tør til modtager- og antenneforsøg og som indikator 
for tropo-udbredelsesforhold, har bevirket, at den er 
blevet bevaret i drift i tiden efter IGY, - holdt teknisk 
ajour med udviklingen, - udvidet med 432, 1296 og 
2320 M Hz sendere og til formålene passende anten
ner. Det udsendte signal kan pr. fjernstyring tillige 
bringes til at varsle/oplyse om aurora, sporadisk E el
ler tropo-udbredelse.

Dette er en helt usædvanlig præstation af de ama
tører, der har bygget og vedligeholdt stationen i alle 
disse mange år. Vi, der interesserer os for 
VHF/UHF/SHF, er disse amatører megen tak skyldig!

i f i i9/liåiå.

OZ’s mest kendte visitkort i  æteren er måske 
OZ7IGY. Her er nog/e af dens skabere fotograferet 
under dens store retningsantenne ved indvielsen 
den 30.3.57. Fra venstre OZ9R, OZ7G og OZ7EU.

At OZ7IGY-ideen er rigtig, dokumenteres af den 
kendsgerning, at den er taget op mange andre ste
der - noget enhver let kan overtyde sig om!

Ny viden og VHF-amatørerne
Når man betragter de mange udbredelsesformer, 
der findes på 2 m og tager radioamatørernes store 
antal i betragtning, og deres flittige deltagelse i de 
mange nationale og navnlig internationale fælles og 
koordinerede arrangementer i form affielddays, con- 
tests, aktivitetstests m.v., er det klart, at radio

amatørerne stadig kan og bør udnytte mulighederne 
for at deltage i indsamlingen og rapporteringen af 
opnåede resultater med henblik på videnskabelig 
bearbejdning til ny viden. Vi behøver blot at erindre 
om amatørernes engagement under det internatio
nale geofysiske år (IGY) samt i rapporteringen af spo
radisk E-lags udbredelse. Mange husker naturligvis 
stadig de fantastiske oplevelser deltagerne fik i den 
internationale Region I fieldday i 1965, da der for før
ste gang i OZ kom sporadisk E-lags udbredelse med 
QSO’er, som de fleste aldrig havde drømt om. Delta
gernes logs blev stillet til rådighed for F8SH, der på
tog sig hvervet som europæisk koordinator og som 
skulle stå for den systematiske bearbejdning.

I denne forbindelse må nævnes, at VHF- 
amatørerne har en »VHF-frekvens« på 14,345 MHz, 
hvor der kan informeres om udbredelsesforhold og 
træffes individuelle aftaler om skeds f.eks. via me
teor scatter.

Udarbejdelsen af dette strejftog gennem de første 40 
år på 2 m båndet har fortrinsvis været baseret på 
»OZ« over et endnu større antal år, og det har været 
en oplevelse, at genopfriske bekendtskabet med den 
enorme stofmængde »OZ« i årenes løb har rummet 
om de mange sider af arbejdet i vort land på dette 
ovenud interessante og alsidige bånd.

Vi har været et team bestående af 8SL - der som 
spalteredaktør forsøger at følge med i dagens pulse
rende VHF-UHF-SHF-arbejde - og af 8T, der har for
bindelsen bagud i tiden i orden: sammen med 7BR 
første QSO på VHF i Danmark i oktober 1933, sekre
tær i FK 2 og formand for EDR, da båndene succes
sivt blev åbnet efter maj 1945.

Hvis nogen synes, at der mangler omtale af skel
sættende begivenheder i 2 meter båndets 40-årige 
historie, skyldes det ikke en speciel hensigt fra forfat
ternes side. Det har ikke været vor mening, og har ej 
heller været muligt, at skrive den totale historie om 
vort 2 meter bånd.

Lad os slutte med, at alle vi, der har haft fornøjelse 
og udbytte af at arbejde på 2 m båndet, sender en 
varm tak til de mange - ingen nævnt, ingen glemt - 
der ved deres indsats har gjort dette muligt.

•v. ^  HUSK:
r  Tekniske artikler
1 modtages hele
f året!
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OZ JUNI 1988 339



Forkortelser
Koder og forkortelser er jo en naturlig del af radioamatørens hver
dag, og vi vil da også benytte os af forkortelser i forbindelse med 
bl.a. beskrivelse af de forskellige regler. Ord som single band og 
multi operator kan jo let forkortes, fremover vil følgende forkortelser 
blive anvendt:
Single operator.................. SO Multi operator ...................MO
Single band.........................SB Multi band ......................... MB
Single transm itter ST Multi transmitter.................MT
All band...............................AB Mixed mode.......................MM

All band (AB): Under de forskellige indbydelser/regler vil der frem
over blive nævnt AB, såfremt alle bånd benyttes i testen. Særlige 
begrænsninger i frekvensområdet vil altid blive nævnt.

På 160 meter (1.8 MHz) skal man være opmærksom på det be
grænsede frekvensområde og den begrænsede effekt, her må kun 
køres CW. Båndet er åben for contest-trafik, se bl.a. RSGB 1.8 MHz 
CONTEST.

De øvrige bånd d.v.s. 10,18 og 24 MHz må ikke benyttes i forbin
delse med CONTEST.

18.-19. juni JARL ALL ASIA
Tid LJTC: 0000-2359 UTC 
Mode: SSB
Formål: Aktivitet mellem asiatiske og ikke-asiatiske redioamatører 
Kategorier: SOSB-SOMB-MOMB 
Opkald: CQ ASIA
QSO-kode: RS og operatørens alder. YL/XYL sender RS og 00 
QSO point: 160 meter QSO ASIS = 3 point (husk kun CW)

80 meter QSO ASIS = 2 point 
Øvrige bånd = 1 point 

Multiplier: Hvert perfix pr. bånd. F.eks. JA1, JE1, JF1 o.s.v. 
Resultat: Point gange Multiplier
Loginfo: Særskilt log for hvert bånd og sammentællingsblade sen
des (sidste poststempel-dato 30. juli 1988) til: JARL, P.O. Box 377, 
Tokyo Central, Japan 

Redaktionens bemærkninger: CW-afdelingen af denne CON
TEST foregår i perioden 27. august kl. 00.00 - 28. august kl. 23.59 
UTC.

I denne afdeling må 160 meter også benyttes, og sidste frist for 
afsendelse af log er den 30. september 1988.

25.-26. juni RSGB 1.8 MHz CW
Tid UTC: 2100 UTC lørdag - 0100 UTC søndag
Mode: CW
Bånd: 160 M (1830-1850 kHz)
Kategorier: SO og SWL 
Opkald: CQ TEST
QSO-kode: RST og QSO-nummer. De britiske stationer sender 
også deres county kode

QSO point: 3 point for hver QSO, der gives yderligere 5 bonuspoint
for hver ny county-kode
Resultat: Summen af QSO og Bonus point
Log info: Eventuelle dubletter skal være markeret, og loggen skal
være forsynet med følgende tekst, underskrevet af deltageren: »I
declare that this station was operated strictly in accordance with
the rules and spirit ofthe co ntest, and that the decision of the Coun-
cil of the RSGB will be final in all cases of dispute«

Sidste poststempel-dato 11. juli 1988
Log til: RSGB HF Contest Committee, P.O. Box 73, Lichfield, 

Staffs WS13 6UJ, England
Redaktionens bemærkninger: RSGB er den engelske radioama

tørsammenslutning, »Radio Society of Great Britain«.
Forøvrigt gælder det altid, at loggen skal indeholde navn, ad

resse og kaldesignal, samt ovennævnte deklaration stilet til arran
gøren af den pågældende CONTEST.

9.-10. juli RSGB SWL CONTEST
I forbindelse med IR AU HF WORLD CONTEST indbyder RSGB 
alle lytteramatører til at deltage i en SWL CONTEST i samme peri
ode.

Tidspunktet er 1200 UTC den 9. juli til 1200 samme dag. Der må 
lyttes enten CW eller SSB, ikke begge dele. Begge de aflyttede sta
tioner skal fremgå af loggen, og det er ikke nødvendigt, at de aflyt
tede stationer deltager i en CONTEST. CQ-opkald og QRZ giver 
ikke point. Der gives 1 point for hver hørt station og 1 multiplier for 
hvert nyt land. Kaldeområder i USA, Canada, Australien, New Zea
land og Japan tæller som multiplier, f.eks. W1, W2, VE2, VK6 o.s.v.

Det samlede resultat findes ved at gange alle point med alle mul
tiplier.

Loggen skal indeholde: tidspunkt (UTC), kaldesignal (den hørte 
station), QSO-partners kaldesignal og din egen RS(T).

Den hørte stations kaldesignal må kun fremkomme een gang pr. 
bånd. Loggen skal sendes senest den 8. august 1988 til: R.A. Trea- 
cher, BRS 32525,93 Elibank Road, Eltham, London SE9 1QJ, Eng
land.

9.-10. juli IARU HF WORLD CHAMPION 
Tid UTC: 1200-1200 UTC
Formål: At kontakte så mange stationer som muligt, specielt IRAU- 
medlemslandenes officielle foreningsstationer 
Mode: CW og SSB 
Bånd: AB
Kategorier: SO-CW, SO-SSB, MM, MO-ST-MM (Mo kun MM). 
Opkald: CQ TEST (IRAU)
QSO-kode: RS(T) og ITU-ZONE, foreningsstationerne sender 
RS(T) og foreningens forkortede navn (EDR)
QSO point: Egen ITU-ZONE 1 point

IRAU’s landenes foreningsstationer 1 point

Contest Kalender

Dato-tid (UTC) OZ
Fra TSI Mode Arrangør/contest MD-ÅR
18 JUN 0000 19 JUN 2400 SSB JARL ALL ASIA 6/88
18 JUN 1600 19 JUN 2200 SSB RCV VALCENCIA 20-40-80 .

22 JUN 2100 26 JUN 0100 CW RSGB SUMMER 1.8 MHz 6/88
25 JUN 1800 26 JUN 2100 C W/S S B ARRL FIELD DAY -

01 JUL 0000 01 JUL 2400 C W/S S B CARF CANADA DAY -

03 JUL 0745 03 JUL 0845 CW EDR MÅNEDLIG AKTIVITET 1/88
03 JUL 0900 03 JUL 1000 SSB EDR MÅNEDLIG AKTIVITET 1/88
09 JUL 2300 10 JUL 2259 CW/SSB IRTS DUBLIN MILLENNIUM DAY -

09 JUL 1200 10 JUL 1200 CW/SSB IARU HF WORLD CHAMPION 6/88
16 JUL 1500 17 JUL 1500 CW AGCW QRP CONTEST 6/88
27 AUG 0000 28 AUG 2400 CW JARL ALL ASIA 6/88
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Eget kontinent, anden ITU-ZONE 3 point
Andet kontinent 5 point

Multiplier: ITU-ZONER og landforeningsstatiQner pr. bånd
Bemærkning: Foreningsstationerne tæller ikke som zone-multi- 
plier.
Resultat: QSO-point gange summen af multipliers på alle bånd. 
Log info: Normale logregler 

Sidste poststempel 7. august 1988, log sendes til: IR AU Head- 
quarters, Box AAA, Newington, CT06111, USA 

Redaktionens bemærkninger: IR AU står for International Ama- 
teur Radio Union. Unionen blev oprettet i 1950 med det formål at va
retage medlemslandenes specielle interesser overfor bl.a. ITU, In
ternational Telecommunication Union.

16.-17. juli AGCW-DL QRP CW CONTEST
Tid UTC: 1500-1500 UTC.
Mode: CW.
Bånd: AB.
Deltagere: Alle licenserede radioamatører og SWL’s.
Kategorier: Klasse A 2 Watt output (max. 3,5 W input) SO.

Klasse B 5 Wattoutput (max.10 W input) SO 
Klasss C 5 Watt output (max. 10 W input) MO 
Klasse D QRO-stationer mere end 10 Watt input 
Klasse E SWL’s
QRO-stationer må kun kontakte QRP-stationer 

Pause: Stationer, der deltager i klasse C, må være aktive i alle 24 ti
mer, øvrige klasser skal holde mindst 9 timers pause. Pauserne 
skal fremgå af loggen.
Opkald: CQ QRP TEST.
QSO-kode: RST, QSO-nummer og in p u t......................  559001/5

X-tal-styrede stationer...............................................  559001/5X
QRO-stationer.......................................................  559001/QRO

Operation: Deltagelse på flere bånd skal være i samme klasse.
Senderen må være VFO eller X-tal-styret, men ikke begge dele. 

Deltagere, der benytter X-tal, må højest anvende 3 krystaller pr. 
bånd. Dette skal fremgå af loggen 

For alle gælder det, kun en kontakt med samme station pr. bånd
QSO point: Kontakt med eget land........................................1 point

Kontakt med eget kontinent.............................................2 point
Kontakt ud over eget kontinent (DX).................................3 point
Multiplier: Hvert nyt la n d ...........................................1 multiplier
Hver DX-QSO............................................................. 1 multiplier
DXCC-Iisten anvendes, men kaldeområder i følgende lande tæl

ler særskilt: JA, PY, VE, VK, W og ZS, d.v.s. der kan opnås multiplier 
for JA1, JA2 o.s.v.
Resultat: Bånd resultat = QSO point gange multipliers.

Total resultat = summen af båndresultaterne.
For X-tal styrede stationer må båndresultatet fordobles.

Log info: Log indeholdende sammentællingsblad og pointudreg
ning sendes senest 6 uger efter testen til: Sigried Hari, DK9FN, 
Spessartstrasse 80, D-6453 Seligenstadt, W. Germany.

Redaktionens bemærkninger: Af hensyn til nybegyndere skal 
det lige nævnes, at QRP-stationer normalt er stationer med en ud
gangseffekt under 10W og QRPp er mindre end 5 W. Mange radioa
matører dyrker QRP-siden, og det er ikke sjældent at opleve statio
ner, der kærer QRPp f.eks. mellem 1 og 2 W.

QRO-stationer er alt over de 10 W.
Korrekt oversat betyder koderne: QRP? Skal jeg formindske 

energien. QRP: Formindsk energien. QRO? Skal jeg forøge ener
gien. QRO: Forøg energien.

Resultater CQ World-Wide WPX 1987 CW
Kaldesignal
Klasse

MO-ST
OZ10XZ

SO-AB
OZ7HT

Score

37.960

659.559

QSO

196

918

Prefix

13

327

OZ9MM 17.170 120 85
OZ8AE 4.895 67 55
OZ6EI 1 100 28 25

SO-SB Band
OZ1DPW 23.738 137 83 3.5
QZ1HZI 18.706 160 94 14
OZ2NU 12.556 115 83 14
OZ8E 325 25 13 28

SO (NA)
OX3KD 14 68.649 197 147

QRP-AB
OZ1JVN 53.130 256 138

Operatører QZ10XZ: OZ1JNR, OZ2MY, OZ4ARS og OZ8AE 
Check logs: OZ1BUR, OZ1EUO, OZ1IOC, OZ1JMN, OZ1JNR, 
OZ2JI, OZ3G, OZ4RS, OZ5PA og OZ5UR

Resultat AGCW-DL QRP SOMMER 1987 KLASSE D
2. OZ1EUO 515 point

Har du contestinformationer, resultater, ideer eller forslag, så 
skriv.

God Contest - og husk båndplanerne Vy 73 de OZ1IGT, Eigil

HF-aktivitetstesten
_______ V/OZ1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle

Resultatliste for testen I maj 
CW

Call QSO Multi Total
1. OZ3MC 39 23 1794
2. OZ1DPW 42 18 1512
3. OZ7XE 34 22 1496
4. OZ1BMA 33 21 1386
5. OZ1EII 25 18 900
6. OZ4QX 18 15 75

CW-Klub
1. OZ3FYN 46 25 2300
2. OZ5EDR 39 24 1872
3. OZ4VBG 37 24 1776
4. OZ5ESB 41 21 1722
5. OZ1SDB 34 21 1428
6. OZ1ALS 33 18 1188
7. OZ8SMA 32 18 1152
8. OZ8ERA 19 19 722

FONE-Klub
1. OZ3FYN 91 39 7098
2. OZ1SDB 91 37 6734
3. OZ1ALS 92 33 6072
4. OZ5ESB 78 33 5148
5. OZ6ARC 75 34 5100
6. OZ5EDR 72 35 5040
7. OZ5BIR 72 33 4752
8. OZ4VBG 70 31 4340
9. OZ8ERA 65 31 4030

10. OZ7TOM 42 27 2268
11. OZ8NST 31 22 1364
12. OZ5DSB 10 9 180

FONE
1. OZZ3MC 93 38 7068
2. OZ8DK 86 38 6536
3. OZ7UD 86 36 6192
4. OZ8IE 69 35 4830
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5.
6.

7,
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SWL

SWL-CW

OZ1BIG
OZ7XE
OZ4QX
OZ1BMA
OZ1KHB
OZ1IVQ
OZ1HLR
OZ1HNY
OZ4NA
OZ1GWP
OZ1GRD

DR-2044

DR-2044

64 
66
65 
53
52
53 
42 
42 
36 
20 
17

54

52

35
32
31
29
29
28
29
27
14
15 
12

4480
4224
4030
3074
3016
2968
2436
2268
1008
600
408

972

LITTERATUR NYT

624

Aktivitetstestens nye diplom.

Det var så resultaterne for denne måned. Der er en del, der ikke 
rigtigt forstår at udfylde en log på den rigtige måde, se OZ januar, 
der er et eksempel på, hvordan man gør det.

Det er dejligt at kunne sige velkommen til nye calls igen i denne 
måned.

NB! Husk indsendelsesfristen: Loggen skal være poststemplet 
senest den 10. for at være rettidigt indsendt!!!

Rigtig god ferie og på genhør i testerne.
73 de OZ1BJT, Poul

Stof til OZ senest 
den 20. i måneden.

UKW Berichte og VHP Communications, nr. 3,1987
Kendere vil vide, at de to navne i overskriften dækker over hen
holdsvis den tysksprogede og den engelsksprogede udgave af et 
magasin, der udkommer fire gange årligt. Indholdet er konstrukti
onsartikler og (få) teoretiske artikler om HF-, VHF- og SHF- 
amatørradio: sendere, modtagere, antenner o.s.v.

Indholdet i den engelske og tyske udgave er ikke helt ens, selv 
om de fleste artikler bliver bragt i begge blade på et eller andet tids
punkt. Da bladet oprindelig er tysk, dukker artiklerne normalt først 
op på dette sprog.

Fra den tyske udgave kan fremhæves den afsluttende del af den 
konstruktionsartikel til en 0 - 500 MHz spektrumanalysator (kæmpe 
konstruktion, men meget interessant), en teoretisk og en praktisk 
artikel om forforstærkere til 144 MHz, bl.a. med en BF981, som gi
ver en fin forforstærker til en billig penge. Har man brug for en 
DC/DC-konverter fra 10-20 V til 12 V og 5 V, er en sådan beskrevet.

Den engelske udgaves nr. 3 byder på den sidste del af en fase- 
transceiverkonstruktion, lidt teoretisk om store, bredbånds HF-PA- 
trin - og spektrumanalysatorartiklen starter i dette nummer. Der
efter lidt om modtagelse af vejrsatellitbilleder og sidst en grundig 
gennemgang af elektronisk styrede attenuatorer med PIN-dioder.

Som sædvanlig kan man fra forlaget bestille stumperne til de for
skellige konstruktioner, lige fra fuldt samlede, optrimmede moduler 
over komplette byggesæt og løse printplader ned ti! de enkelte, 
svært tilgængelige komponenter, så man kun behøver at anskaffe, 
hvad man har lyst og behov for. En stor fordel.

UKW Berichte og VHF Communications udkommer 4 gange år
ligt, A5-format.

Abonnent 1988 (4 numre) kr 105 hos Halskov Electronic, OZ7LX, 
Sigersted gamle skole, 4100 Ringsted, tlf. 03 61 61 62, giro 7 29 68 
00. TR

Arbeitsbuch fur den HF-Techniker
Franzis Verlag udgav allerede i 1986 Arbeitsbuch fur den HF- 
Techniker, men først for nylig fik jeg anledning til at stifte bekendt
skab med bogen. Og det må siges at være en overordentlig positiv 
oplevelse.

Forfatteren giver i bogen en god og udførlig gennemgang af de 
principper, der ligger til grund for konstruktionen af moderne sen
dere og modtagere, fulgt op af formler og mange illustrationer. Ja 
faktisk er der komplette diagrammer af HF-transceivere, lige til at 
bruge.

Bogen starter med en gennemgang af bredbåndstransformato
rer, hybridkoblere, HF-filtre, krystalfiltre samt bredbånds diodemi- 
xere og forstærkere. Derefter følger et 124 sider langt diagram- 
potpurri, med alt hvad hjertet kan begære af kredsløbseksempler, 
alle med forklaring af virkemåde. Det er virkelig en guldgrube for 
den eksperimenterende radioamatør. Og alle de viste kredsløb har 
en meget høj teknisk standard og tilsvarende bliver brugt i moderne 
kommunikationsudstyr overalt i verden.

De sidste 95 sider indeholder stort set alle de tabeller, data og de
finitioner, både amatøren og den professionelle kan ønske sig. Lige 
fra en oversigt over de optimale kortbølgefrekvenser for en given 
forbindelse til atmosfærisk støj, komponentdata og microstrips.

Arbeitsbuch fur den HF-Techniker er ikke skrevet for begynderen. 
Der forudsættes et vist kendskab til elektronik og kredsløbsbereg
ning. Men har man dette kendskab, er det en virkelig god håndbog 
i det daglige virke. Det er også en fordel, hvis man kan bare en 
smule tysk. Men det behøver ikke at være så forfærdelig meget, for 
de mange illustrationer hjælper en hel del på forståelsen.

Bogen er solidt og godt udført, indbundet i stift bind, så den kan 
holde til flittigt brug til amatørvenlig pris.

Den kan købes i Danmark hos Harck & Gjellerup.
Arbeitsbuch fur den HF-Techniker af Eric Tart Red
Udgivet af Franzis Ver lag. 308 sider med 393 illustrationer
Pris DM 68,-
ISBN 3-7723-8151-0 OZ6GH
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DX DYNASTY AWARD
Diplomet udgives af 73 Magazine og kan søges af alle licenserede 
radioamatører og SWL’s. Der er ingen bånd- og modebegrænsnin
ger. Til diplomet kræves kontakt med 100 lande, endorsements fås 
for 150, 200, 250, 300, 350, 375 og 400.

Kun kontakter efter 1. janaur 1987 00.01 Z gælder.
Der er specielle ansøgningsskemaer, diplomet koster US$ 6, 

IRC’s modtages ikke. Hver endorsement koster US$ 2. Endorse
ments, der søges samtidig med diplomet, koster ikke noget.

Landene, der tæller, er de samme, som gælder for diplom
programmet for lARU-medlemslande.

Kopi af nuværende liste kan fås ved indsendelse af frankeret 
svarkuvert til OZ1DXX.

Diplomet søges med logafskrift indeholdende de kørte kontakter 
i alfabetisk rækkefølge, dato, tid, frekvens eller bånd, mode og po
wer. Og som der står i de originale regler: Måske spørger vi om at 
måtte kontrollere din log - så ingen »Funny business«.

Søges hos: 73 Magazine, WGE Center, Peterborough NH 03458, 
att.: DXDA, USA.

73 Magazinet har meddelt, at på grund af forhøjede administra
tions- og produktionsomkostninger har man set sig nødsaget til at 
standse alle udgivelser af diplomer med undtagelse af oven
nævnte DX Dynasty Award.

KARL AWARD
I anledning af afholdelsen af den 24. olympiade i Seoul, Korea, har 
Korean Amateur Radio League udgivet dette diplom, der kan søges 
af alle licenserede radioamatører og SWL’s.

Diplomet udstedes i 3 klasser:
Klasse A: Bekræftet kontakt med 1 speciel olympiade-station 

(prefix 6K) og mindst 1 af hver af 5 forskellige HL-distrikter HL1-HL5.
Klasse B: Bekræftet kontakt med HL stationer, hvor man med sid

ste bogstav i kaldesignalet kan stave ordet SEOUL. Obligatorisk er 
1 QSO med en speciel olympiade-station (prefix 6K eller HL-station 
med tallet 88.

Klasse C: Stav ordene SEOUL OLYMPICS med det sidste bog
stav i kaldesignalet fra mindst 5 DXCC lande heraf mindst 1 HL- 
station.

Diplomerne søges med GCR-liste og koster 10IRC eller US$ 5 pr. 
diplom.

Medsend eget QSL-kort. (1 til hver ansøgning)
Kontakter fra 1. januar 1988 til 5. oktober 1988 tæller til diplomet.
Der kan ansøges om endorsements for speciel bånd, mode o.s.v.
Ansøgning skal være KARL i hænde i tidsrummet 1. oktober 1988 

til 5. oktober 1989.
De omtalte specielle olympiade-stationer, der vil være i luften i 35 

dage i perioden fra 1. september 1988 til 5. oktober 1988 er føl
gende:

6K24SO Olympic Village, Seoul 
6K88SO Olympic Park, Seoul 
6K88BYC Busan Yacht Center, Busan 
HL88—  specielle HL-stationer i Korea 
Ansøgningen sendes til: Korean Amateur Radio League, C.P.O. 

Box 162, Seoul 100, Korea.

Ansøgning om diplomer gennem EDR
Når I søger om diplomer gennem EDR, så husk venligst at med
sende frimærke til returnering af QSL-kort, til videresendelse af an
søgningen og til tilbagesendelse af diplomet til dig. Til de to sidste 
ting skal der i øjeblikket bruges ialt kr. 8,20.

DEN HELDER 200 YEARS NAVAL PORT AWARD
11988 fejrer DEN HELDER 200 års jubilæum som flådehavn. Den 
lokale amatør radio klub og MARAC har i den anledning udgivet 
ovennævnte diplom, som kan søges af alle licenserede radioama
tører og SWL’s.

Følgende regler gælder:
1. Kontakter mellem 1. januar og 31. december 1988 tæller.
2. Alle amatørstationer fra DEN HELDER tæller til diplomet, incl. 

8 speciel/klubstationer
3. Alle bånd/mode tæller.
4. Europæiske stationer skal køre/høre følgende: 2 speciel/klub

stationer + 4 stationer fra DEN HELDER.
5. Hver station tæller kun een gang.
6. Søges med GCR-lister eller logafskrift underskrevet af 2 licen

serede amatører.
7. Diplomet koster $5, £2, DM 5, Bfr. 150 eller IRC 8.
8. Ansøgningen sendes til: MARAC Activity Manager, P.O. Box 

2025,1780 BB Den Helder, The Netherlands.
9. Følgende speciel/klubstationer vil være aktive i 1988 fra Den 

Helder og tæller til diplomet; PI4ADH, PI4DHV, PI4MRC, 
PI5KOM, PI5DD, PI1ZH, PI1ARS, PI9ZKD.

SOP (Sea of Peace)
Diplomet kan kun erhverves (i form af en vimpel) for kontakter kørt 
fra 1. juli kl. 00.00 til 31. juli kl. 24.00 UTC hvert år. Kontakter kan 
ikke overføres fra eet år til et andet, de, der er kørt i 1987, tæller ikke 
i 1988 o.s.v.

Der skal kontaktes 15 lande eller distrikter. Følgende lande og 
distrikter gælder:

DA/DB/DC/DD/DF/DG/DH/DJ/DK/DL, w. V.Tyskland. 
LA/LB/LG/LJ/3Y, Norge.
OF/OG/OH/OI, 1.2.5.6.8 Finland.
OHØ, Åland.
OHØ/OJØ, Market Reef.
OZ, Danmark.
SJ/SK/SL/SM 1.2.3.5.6.7, Sverige.
SP/SQ/3Z 1.2., Polen.
TF, Island.
UA/UV/UW/UK1, USSR.
UA2/RA2/UK2 F, KALININGRAD.
UP2/RP2/UK2B/UK2P, Litauen.
UQ2/RQ2/UK2G/UK1Q, Letland.
UR2/RP2/UK2R/UK2T, Estland.
1 kontakt med Rostock er obligatorisk (DDR) Y2.A til Y9.A eller 

Y2.U til Y9.U.
De forskellige kontakter kan køres på CW, fone eller RTTY. Kon

takter via repeater tæller ikke. Diplomet kan også søges af SWL’s. 
Prisen er 20 IRC’s.

Det kan søges via EDR eller som GCR-liste hos: Y2 - Award 
Buro, P.O. Box 30, DDR -1055 Berlin.

På grund af ferie træffes diplom-manageren først efter 13. juli.
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen, 
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 02 40 42 70

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

Først tak til Danish DX Group for et hyggeligt og spændende møde 
i Nyborg den 7. maj. Desværre når man ikke at få snakket med alle, 
men det er altid skægt at hilse på sine medamatører, især nogle 
man har snakket med gennem flere år og så får mulighed for at 
møde.

Referat af mødet kommer på et senere tidspunkt, jeg vil dog 
nævne, at Danish DX Group nu har organiseret DX QSL-kort for
sendelse. For dette står initiativtageren OZ1ACB, Allis. Kortene 
sendes til Allis, der sørger for fælles forsendelse plus et passende 
bidrag til DXpeditionen fra Danish DX Group. Svar QSL-kortene 
sendes direkte tilbage, medmindre de dukker op via bureauet, som 
nogle QSL managere praktiserer. Dette koster selvfølgelig nogle 
penge. Prisen for fællesforsendelse er 10 kr. for det første QSL-kort 
og 2 kr. pr. efterfølgende kort pr. DXpedition. Pengene går først til 
porto, resten doneres til DXpeditionen.

Alle, ikke kun DX gruppens medlemmer, kan være med. Hvilke 
DXpeditioner det vil dreje sig om, kan man høre på DX runden på 80 
m lørdag eftermiddag (se spaltehovedet), hvor også sidste frist for 
indsendelse af QSL-kort til Allis vil blive oplyst.

En særlig tak til Einar LA1EE og Kåre LA2GV, for deres spæn
dende beretning om deres Peter 1. ØY DX-peditioni 1987. Udover 
en beretning om vanskelighederne forbundet med ekspedition til 
Antarktis, var det også en beretning om, hvordan man på 3-4 uger 
fra Norge organiserer og samler 500 kg amatørudstyr, så det er 
klart til at blive lastet ombord på båden i New Zealand. Det var lige 
så imponerende som selve operationen fra Peter 1. Øy. Ombord på 
Aurora beviste de ved flere tilfælde radioamatørernes nytte. Aurora 
havde forinden denne tur været ved Antartis og sat Monica Kristen
sen og hendes sydpolsekspedition i land. Men skibet kunne ikke 
komme i direkte forbindelse med dem på grund af støj over hele 
kortbølge området. Einar LA1EE og en fra mandskabet gik skibet 
systematisk igennem for at finde støjkilden, og efter et døgns tid op
dager Einar en uskyldig udseende kasse: 220V backup med batte
rier og vekselretter til satelitudstyret. Trods protester er Einar kon
sekvent: »Den skruer vi af« og straks var støjen væk. Nu var det 
muligt at komme i kontakt med Monica Kristensen, men forholdene 
var meget dårlige, det var umuligt at udveksle information på 
phone. Sydpolsekspeditionens danske deltagere havde (selvfølge
lig) lært at telegrafere (fra Sirius-patruljen), men ombord på Autora 
var der ingen telegrafist, så Einar og Kåre fik igen en vigtig mission 
med udveksling af vigtig information. På et tidspunkt, hvor Aurora 
befandt sig i et område, der ikke blev dækket af satelitforbindelsen, 
svigtede skibets radiosender. Eneste forbindelse med omverde
nen på de maritime frekvenser var nu amatørstationen.

Selve operationen fra Peter 1. ØY forløb uden de store proble
mer, alt udstyr blev bragt i land med helikopter og pileups var uen
delige. Af de 17000 QSO’s var kun 80 med OZ, men det var ikke 
Einar og Kåres skyld.

Igen tak til Einar LA1EE og Kåre LA2GV samt Telepeter.
At Einar og Kåre har gjort et stort indtryk på folk kunne også høres

først i maj på 20 m. »Looking for Africa, Asia and LA1EE on my own 
frekvens« lød det pludselig fra WØRLX/KH5 under en stor Europa 
pileup. Ingen kaldte dog, så operatøren fortsatte. Dette var den an
noncerede DXpedition fra Palmyra Isl., der efterfulgte K9AJ/KH5K 
fra Kingman Reef. Der blev fra begge steder kørt mangeeuropæ
ere, i OZ først og fremmest på 20 m, der var åben næsten hverdag, 
hele dagen fra 06, og nogle fik også QSO på 15 m. Desværre var der 
ikke condx på de lave bånd. Gruppen sluttede af fra T32 Christmas 
Isl., som T32BH, T32JA og T32ZZ og igen fik mange et nyt land.

SMØAGD og LA7XB kom også planmæssigt igang som S9AGD 
og blev fra OZ kørt på alle bånd 10 - 80 m, især CW. Fra Afrika har 
der også været stor aktivitet fra Benin, først DJ6SI som TY9SI efter
fulgt af 6W6JX, TR8JCV og andre, der for International Lions Club 
kørte som TYØLC, TYØLCK, TY1MD og TY1LCI, ligeledes med ak
tivitet på alle bånd.

FR/G Glorioso Isl
FR4FA/G Bruno skal være aktiv til 31. juli. Han var i maj/juni aktiv 
først som FRØEH/J og siden som FR4FA/J fra Juan De Nova. han 
er aktiv på alle bånd SSB og CW med 100W, men generatoren på 
øen stopper normalt 21z.
QSL via F6FNU. Kun direkte.

JX Jan Mayen
JX8KY aktiv indtil oktober. LA7ZO har overtaget QSL arbejdet.

SY Mount Athos
En af munkene skullé nu have fået licens med call SY2A. Desuden 
planlægges større operation til september.

VK9 Willis Isl.
VK9ZR fortsat aktiv, rapporteret på 14193kHz 11z, samt spredte CW 
QSO’s. Han forventes at gå QRT til september. QSL via G4UCB.

VKØ Macquarie Isl.
VKØNE/AXØNE Graham har været på VK9NS’s net 14222kHz. 
ØSL via VK9NS.

XF4 Revil la Gigedo
XE2HUM/XF4 Skip har været aktiv maritim, men skulle nu være i 
gang herfra i 6 måneder. Han er rapporteret på 14026kHz OOz og 
21305kHz, men det rapporteres, at han foretrækker CW. QSL via 
W6RQ.

ZK1 N. Cook
AG9Q Marty og ZK1CP Tony vil være QRV fra Mnihiki fra 25-30 juni 
som ZK1QC. Check 14185 og 21285kHz. QSL via K9QVB.

ZK3 Tokelaus Isl.H
VK2BCH, Bing vil være aktiv en måned fra først i juni som ZK3RVC. 
Bing foretrækker tit at køre liste, check 14230kHz. I maj var han ak
tiv fra South Cook som ZK1XV, og efter ZK3 tager han til Samoa 
som 5W1GY. Han vil kun kører SSB. QSL via homecall, kun direkte.

4W N. Yemen
OH2BH Martti og EA9IE Juan siger, at Lynx DX Group har alt i orden 
for en 5-7 dages operation siast i juni. Udstyr og licens skulle være 
tilstede, og kaldesignalet 4WØEA har været nævnt.

5A Libya
5AØA Herbert er af og til i Libyen, men vi skal ikke forvente stor akti
vitet.

QSL info:
A35AS via DJ9ZB.
FR4FA via F6FNU Antoine Baldeck, Box 14, 91291 Arpajon, CE- 
DEX, Frankrig.
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FW/N6LYB via JJ3IMX Yoji Hashimoto, 3-14-19, Naka, Miyakojima, 
Osaka 534, Japan.
K9AJ/KH5K via WA2MOE Stuart Greene, 9 Tamarack Dr, Peekskill, 
NY 10566, USA.
WØRLX/KH5 via WA2MOE.
S9AGD via SMØAGD Eric Sjølund, Ormbergsveg 17, 19300 Sig
tuna, Sweden.
TY9SI (SSB) via DK9KX Hans Hannapel, Eschenbruchstr. 1, 
D-5000 Køln 80, FRG.
TY9SI (CW) via DJ6SI Baldur Drobnica, Zedernweg 6, D-5010 Køln 
80, FRG.
TYØLC via F6FNU.
T32JA via N6CW.
T32BH via F6EXV.
T32ZZ via JA5DQH.
VK9YT/VK9XT via W7SW Scotty Martin, 7847 SW 11th Ave, Port
land, OR 97219, USA.
VK9NKG via VK6NKG George Koutsoukos, 154 Warwick Road, 
Duncraig 6023, Western Australia.
3B9FR via F6FNU.
8Q7VG via GW3WVG.
8Q7XF via G3TXF.
9N1RN Prabin, Box 634, Kathmandu, Nepal.

Frekvensforudsigelser
Der har i foråret været en bemærkelsesværdig hurtig stigning i sol
aktiviteten. Allerede et år efter cyclus 22 startede i september 1986, 
nåede det gennemsnitlige solplettal 40. Ingen tidligere cyclus har 
startet så hurtigt, kun cyclus 19, der toppede i 1958 med solplettal 
på over 200, har tilsvarende start. I april mærkede vi rigtig, hvordan 
forholdene udvikler sig, med en voldsom stigning i solaktiviteten 
fra den 11. april, der toppede den 17. april med et solplettal sva
rende til 173! Herefter har forholdene været mere jævne, men dog 
stadig med en høj aktivitet.

Ellers er det blevet sommer, og med solen på den nordlige him
mel skulle der være gode muligheder for DX på dag-DX båndene. 
Men nogle vil måske bemærke, at 10 m ikke åbner sig så ofte og så 
lang tid, som man skulle forvente ud fra solaktiviteten og forhol
dene på 15 og 20 m. Dette skyldes, at solens ultraviolette stråling 
danner et tykkere og tættere ioniseret lag over et stort område. På 
grund af at denne ionproduktion med ultraviolet lys sker i D, E og 
nederste F lag, er det sværere for ionerne at diffundere og drive op 
i det øverste F lag (F2). Derfor vil vi om sommeren opleve lavere 
MUF end solaktiviteten egentlig berettiger til. Desuden vil de tæt
tere ioniserede lave lag også dæmpe signaler på lavere frekvenser. 
Da vi desuden også er plaget af tordenvejr og medfølgende statisk 
støj, er det svært at sige noget godt om sommer DX. Men der er mu
lighed for gode QSO’s via sporadic E og husk at de på den sydlige 
halvkugle har vinter og derfor optimale forhold på de lave bånd. 
Derfor kan dem med gode lytte-antenner ofte køre gode DX på 80 
og 160 m om sommeren.

God DX, 73 de Morten

Advarsel
Hvis du bruger en HF sender i din bil, skal du af hensyn til din egen 
sikkerhed undersøge, om senderen kan forstyrre elektronikken i bi
len

Det har vist sig, at elektronikken i mange nyere biler er følsom 
overfor elektromagnetiske felter og kan fejle. Fejlene optræder som 
alle grader af fejl lige fra helt udfald til mindre »skønhedsfejl«. Fej
lene er også observeret på det sikkerhedsmæssige udstyr såsom 
lys, blinklys, advarselslys og bremsereguleringer. Motorstyringer 
(indsprøjtning og tænding) har også vist sig at kunne fejle.

Det er stort set alle bilmærker, der har problemet, og problemets 
størrelse varierer noget mellem det samme mærkes modeller.

Så for din egen skyld (og andres) vær sikker på, hvordan din bil 
reagerer inden du kører ud i trafikken med en sender i bilen.

Teknisk udvalg 
OZ8CY

Efterlysning ... lærere til tekniske kurser
I samarbejde med H-O-F har vi i kreds 1 oprettet flere tekniske kur
ser og morsekurser med start i den første hele uge i oktober 1988, 
men vi leder med lys og lygte efter to lærere, som samtidig er radio
amatører, til to følgende kurser:
Teknisk kursus (D-licens) - mandage - 75 timer - i Hvidovre afd. 
Teknisk kursus (A&E licens) - onsdage - 75 timer - i Københavns afd.

Hvis du er interesseret og evt. kunne tænke dig jobbet, hører jeg 
meget gerne fra dig på tlf. 01 78 44 87.

73 de OZ1CID, Hanne Nielsen 
Kursuskoordinator, kreds 1

Generaldirektoratet for Måned: Juli 1988
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 72

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 16,1 16,8 18,5 19,7 20,3 22,2 19,7 19,6 20,1 17,9 18,4 16,9
Sydi. Australien 16000 85,0 16,7 18,3 21,6 22,6 20,9 16,3 13,9 13,5 15,1 15,0 12,0 17,1
Sumatra 9300 90,0 16,4 17,2 19,6 21,0 21,6 21,7 20,8 20,7 21,7 20,1 18,4 15,4
Syd Afrika 10100 171,3 9,7 7,8 12,4 22,9 23,2 23,5 23,2 23,2 19,5 13,2 11,0 9,2
Middelhavet 2200 181,0 13,7 12,6 14,9 17,3 17,8 17,8 17,2 16,8 18,2 20,0 18,2 15,6
Brasilien 8400 225,4 17,4 15,2 12,6 11,8 23,0 22,0 21,1 20,2 20,8 23,5 22,7 20,0
New York 6100 291,4 15,9 14,1 13,6 12,6 14,0 17,1 17,5 17,2 17,2 18,3 19,1 17,5
Vest Grønland 3600 313,6 15,7 14,6 14,4 15,2 17,1 17,7 17,7 17,7 18,1 18,9 19,0 17,3
San Francisco 8800 324,5 16,1 15,6 15,9 15,5 13,7 12,8 14,8 18,3 18,7 18,9 18,6 17,2
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
Elleve} 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

50 MHz i Frankrig
Som nævnt her i spalten i .februar »OZ« har de franske telemyndig- 
heder givet franske radioamatører mulighed for at benytte 50 MHz- 
båndet.

Da 50 MHz ligger midt i et frekvensområde, der benyttes til TV af 
Frankrig, og de fleste andre europæiske lande, er amatørernes be
nyttelse af båndet pålagt en række strenge restriktioner. I det engel
ske blad »Radio Communication« fra marts 1988 findes en nær
mere omtale af de nye franske bestemmelser. Følgende fremgår af 
denne artikel:

Tilladelserne
Disse er personlige, - de vil til enhver tid kunne tilbagekaldes, og de 
vil kun blive tildelt amatører med C, D og E licenser (sp.red. bem.: 
Jeg kender desværre ikke de franske licenskategorier, og kan der
for ikke sammenligne med de danske licens-klasser).

Tilladt frekvensområde 
50 - 51 MHz.

Effektgrænser:
3 W ERP ved en afstand på 150 km fra en kanal 2 TV-sender sti
gende til 10 W ERP ved en afstand på 200 km. For kanal 3 og 4 er 
beskyttelseszonen lig med den enkelte TV-senders normale dæk
ningsområde.

Tilladte modulationsarter
CW, SSB, RTTY og packet. Kun sending fra faste stationer er tilladt.

På kortet over 50 MHz »No-Go« områder i Frankrig kan man se, hvor 
i landet 50 MHz-drift ikke vil blive tilladt for radioamatører (de skra
verede områder). Ligeledes kan man se grænserne for 3 W og 10 
W områderne omkring de to kanal 2 TV-sendere i Amiens-St. Just 
og Chartres.

Der er for tiden ingen oplysninger om, hvor mange franske ama
tører, der har opnået special tilladelse.

DAVUS i nf o
Dansk Aktivitetsgruppe VHF-UHF-SHF, - DAVUS - har netop ud
sendt sit nyhedsbrev nr. 4, der bl.a. indeholder en kort beskrivelse 
af den seneste landvinding indenfor GHz-transistorer, - den så

kaldte HEMT (High-Electron-Mobility-Transistor); diagram afen su
per støjsvag strømforsyning til kritiske formål; konstruktionstegnin
ger af en 4 x big wheel antenne for 23 cm og modifikation af 
ICOM-290A/E for at mindske stationens nøgleklik.

Oplysninger om indmeldelse i DAVUS kan fås ved henvendelse 
til gruppens kasserer Søren Pedersen, OZ1FTU, Krumstien 10A, 
2730 Herlev.

Es Sporadisk E E-skip
For de, der gerne vil se en virkelig ordentlig beretning om og beskri
velse og analyse af en imponerende Sporadisk E-åbning med to 
»E-skyer«, er der en særdeles læseværdig artikel i QST maj 1988 af 
Michael R. Owen, W9IP/2. Det er begivenhederne den 14. juni 
1987, der ved hjælp af grafisk computerbehandling viser QSO- 
strækningerne for hver af de tyve perioder - hver på 10 minutter - 
som åbningerne varede, og der vises også - på andre 20 bilieder - 
hvor »E-skyerne« har ligget, og hvorledes de har bevæget sig. Det 
er 1865 QSO’er, W9IP/2 har behandlet. (8 1/3 sider).

OZ8T

Contest ekspeditioner
I forbindelse med den månedlige VHF aktivitetstest vil Tønsberg- 
gruppen av NRRL i juli 1988 arrangere en DX-pedition til JP52. 
QTH’en ligger mere end 1600 meter over havet, og kaldesignaletvil 
være LA1T. Man vil være QRV på såvel 144 MHz som på 430 MHz 
og 1,2 GHz.

Yderligere information om den norske DX-pedition kan fås ved 
henvendelse til Tønsberggruppep av NRRL, c/o Hans A.W. Gjer- 
søe, Titanveien 9, N-3150 Tolvsrød.

Fra Lørdag den 16. juli. 0000 UTC til søndag den 17. juli, 2400 UTC, 
afholdes den fjerde CQ World-Wide VHF WPX Contest. I dette tids
rum vil en gruppe hollandske amatører være aktive på 144 MHz fra 
en god QTH i det centrale Holland (J022RC). Gruppens normale 
kaldesignal er PI4AMF, men ved denne specielle lejlighed vil man 
benytte kaldesignalet PA6VHF.
Skeds kan aftales via P.O.Box 910, NL-3800AXAmersfoort, Holland 
eller via George PA3BIX, tlf. 009 31 3316484.

Beacon projekt OZ3SHF. En efterlysning
I forbindelse med Beacon projektet OZ3SHF, har jeg haft proble
mer med at skaffe en Step Recovery Diode med en ordentlig virk
ningsgrad! Den type, jeg anvender (MA 44478), har ikke nogen stor 
virkningsgrad, - og skal OZ3SHF kunne høres længere væk end i 
Vejen og nærmeste omegn er det nok nødvendigt at bruge den op
rindelige type (typer), som er beregnet til det isenkram, som er 
fremstillet til formålet! De typer, der kan være tale om, er: BXY 41E, 
MA 44150 samt MD 4901. Er der mon nogle amatører, der ved, hvor 
det er muligt at skaffe en af disse typer??? Hvis du ligger inde med 
oplysninger om den type halvledere, vil jeg være glad for at høre fra 
dig på tlf. 05 362005 eller 05 362215. Hvis dioderne ikke kan skaf
fes, vil jeg forstærke det signal op, jeg har i øjeblikket, - med en tek
nik, som kaldes Injection Locking. Med den teknik, kan man få en 
fritsvingende Oscillator til at låse sig fast til det injicerede signal 
samt følge frekvensmodulationen. Det er endvidere muligt at styre 
et signal, som er 100 gange kraftigere end det »indblæste«, og vel 
og mærke med uændret signal-støj forhold samt frekvensstabilitet. 

Vy 73, de OZ1IN, Poppelvej 11, 6600 Vejen.

VHF-udvalgsmødet lørdag den 23. april 88
Mødet var 3-4 måneder forsinket og ramt af to afbud og en misfor
ståelse, men blev afviklet med vanlig disciplin på ca. 8 timer.

Udvalget har p.t. følgende sammensætning og arbejdsfordeling: 
OZ5GF-Leif erformand/HB-medlem. OZ7IS-lvan erVHF-manager. 
OZ8SL-Svend Erik er spalteredaktør, historieskriver og satellit
mand. OZ5XN-Allan er repeaterudvalgsformand. OZZTG-Steen er 
beacon og pakke-radio manager. OZ1DOQ-Uffe, internationale re
lationer.
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OZ1FMB-Georg er contest- og diplom-manager. OZ1CFO-Per er 
DAVUS repræsentanten, løvrigt arbejder udvalget på en »gensidig 
repræsentation« med DIGITAL-udvalget

Til Region 1 mødet i september på Åland, fremsender vi det tidli
gere gennemgåede forslag om flytning af 144 MHz beacon-båndet 
ned under 144,600 i direkte forlængelse af CW/SSB området, såle
des at der bliver et stort FM-område fra 144,600 til 145,790 MHz.

Vi foreslår også en bedre beacon registrering/koordination og 
2TG udsender straks spørgeskemaer til alle danske beacon- 
keepers.

Hvad pakke-radio angår vil vi forsøge at få »legaliseret« 144 MHz 
digipeaters samt forsøge at ændre de rekommandationer, der nu 
umuliggør accespoints på 144 MHz.

Der blev også diskuteret aktivitetstest, og hvis ikke test
resultaterne fremover skal forsinkes en måned, skal følgende re
spekteres:
a. EDR’s VHF-UHF-SHF logblade skal anvendes. (Trykkes inden 

1989)
b. Loggen skal være fremme inden den 12. i måneden.
c. Mangelfunde logs returneres, men medtages i årsresultatet, når 

den genfremsendes rettet.
Endvidere vil der ikke fremover være noget minimumskrav for 

antallet af tester på årsbasis, for at vinde testen, eller at blive opta
get på årsresultatet. Det maksimale antal gældende tester reduce
res fra 10 til 9. Vi vil fortsat arbejde for ens regler i aktivitetstesterne 
i Norden.

Den åbne klasse for udenlandske stationer i aktivitetstesten, bli
ver en realitet fra 1989. Reglerne bliver som i den danske aktivitet
stest, dog skal loggen indeholde skandinaviske stationer, altså 
mindst 2.

Vi vil foreslå de øvrige nordiske lande at ændre reglerne for 
Locator-toplisten, således at man skal have kørt alle forbindelser 
fra en cirkel på 500 km i diameter, mod nu 100 km. Hvis dette gen
nemføres, kan man altså frit flytte rundt i Danmark.

Effektgrænsen på 100 Watt i field-day portabel-klassen i juli fjer
nes.

Det må iøvrigt bemærkes, at VHF-udvalget rent faktisk er 
»båndplan-udvalg« for så vidt angår frekvenser over 30 MHz. Om
rådet sorterer under VHF-manager funktionen, og netop på dette 
punkt har vi haft stor indflydelse på de eksisterende båndplaner for 
432 MHz og opefter.

Til slut blev det på mødet oplyst, at:
a. Finland bliver qrv på 50 MHz fra juni 1988.
b. Finske amatører har nu opnået speciel tilladelse til at benytte 

området 10368 - 10370 MHz. Dette er ellers udlagt til kommercielt 
brug i Finland.

c. S kanal 6 (145 MHz) og 37 (433 MHz) vil ifølge meddelelser fra TI, 
ikke blive tilladt til brug i fællesantenneanlæg i Danmark. 
Næste VHF-udvalgsmøde søges afholdt sidst i oktober dette år,

efter Region 1 og RM møderne, men inden »deadline« for ting, der 
skal sættes i værk i 1989.

Har du noget at bemærke, så lad os det endelig vide.
På udvalgets vegne 

OZ7IS, Ivan

Computertilbehør, komponenter og måleudstyr til 
discountpriser inci. moms - exci. forsendelse/ 
opkrævning så længe lager haves. Kun mod forud- 
betaiing eller pr. efterkrav:_______________________
F.eks. til IBM/Kompatible:
Panasonic 1,2 MB 5,25”  diskdrev kr. 1.375,-
Panasonic 720 KB 3,5”  drev i 5,25”  ramme kr. 1.395,-
Seagate 238R 32 MB harddisk incl. controller kr. 2.895,-
EGA-monitorer div. fabrikater kr. 3.995,-
P 2200 24 nåls matrixprinter kr. 3.995,-
LC-10 C0L0R m. Centronics eller com. interf. kr. 3.285,-
8087/80287 regneprocessorer - 20% fra kr. 1.155,-
V 20/30 hastighedsigende processorer fra kr. 100,-
Diverse: Metex dig. multimeter m. transistor
tester og kondensatormeter type M 3630 kr. 695,-
Rotor incl. styrebox (max. 50 kg lodret) kr. 695,-
IBC0MP • Parkvej 383 ® 5600 Faaiiorg • tlf. 09 61 01 42

MODEL G6-144-A

TW0-METER
ANTENNA

ELECTRICAL
6 db. gain over 1/2 wave dipole. 
Omnidirectional radiation 
pattem.
Maximum radiation - at horizon. 
50 ohm feed impedance.
Field adjustable -140-150 MHz. 
SWR at resonance - 
1.2:1 measured at antenna. 
Bandwidth - 6 MHz for 2:1 or 
better SWR.
Power - one kilowatt FM.
Feed - Shunt with D.C. 
grounding.
Radiator - 5/8 wave lower 
section,
1/4 wave phasing, 5/8 wave 
upper section.

MECHANICAL
Vertical element -117" long, 
1-1/8" telescopic to 3/8" OD 
high srength aluminum.
Radials - four, 21" x  3/16" OD 
aluminum rod.
Connector - S0-239.
Wind load - 26 pounds at 
100 mph.
Wind survival -1 0 0  mph. 
Completely self-supporting. 
Mounting - fits vertical pipe 
up to 1-3/4" OD.
Shipping Wt.: 6.8 Ibs.
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IA R U  R e g io n  1 V H F  U H F S H F  EHF DX R e c o r d  T a b le  1987-12-31

50 MHz EL2AV (IJ46 ) -  H44PT (RI00AO) SSB 1982-04-04 18932 Km

70 MHz
Tropo
Aurora
Meteor
Spor-E

G4FRE/P (IO70PP) -  GM4ZUK/A (I087WB) 
G3SHK (IO90DX) -  GM3WOJ/P (I089KB) 
GJ3YHU (IN89XI) -  GM3WOJ/P (I089KB) 
GW4ASR/P (I082JG) -  5B4CY (KM64MR)

SSB
CW

?
?

1986-09-21
1982-08-11
1982-08-12
1981-06-07

734 Km 
904 Km 

1083 Km 
3465 Km

144 MHz *
Tropo
Aurora
Meteor
Spor-E
F2 (TE)
EME

EA8XS (IL28GA) -  GD8EXI (I0740C)
G3CHN (IO80BF) -  LZ2KBI (KN13JQ) 
GW4CQT (I081LP) -  UW6MA (KN97VE) 
EA8XS (IL28GA) -  HGOHO (KN07RU)
I4EAT (JN54VG) -  ZS3B (JG73 )
ZS6ALE (KG46RC) -  K6MYC/KH6 (BK29AO)

?
CW
CW
SSB
CW
CW

1981-09-04 3025 Km 
1981-07-26 2142 Km 
1977-08-12 3101 Km
1983-07-16 3865 Km 
1979-03-30 7860 Km
1984-07-18 19286 Km

432 MHz
Tropo
Aurora
Meteor
EME

EA8XS (IL28GA) -  GW8VHI (I081CM) 
PA0RDY (J022KJ) -  RA3LE (K064AR) 
EI2VAH (I043XW) -  SK6AB (J057XQ) 
F9FT (JN29AG) -  ZL3AAD (RE66GR)

SSB
CW
CW
CW

1984-07-05 2786 Km 
1986-02-08 1807 Km 
1980-08-12 1434 Km 
1980-04-18 18907 Km

1.3 GHz
Tropo
EME

EA8XS (IL28GA) -  G6LEU (IO70ME) 
PA0SSB (J011WI) -  ZL3AAD (RE66GR)

SSB 1985-06-29 2617 Km 
CW.SSB 1983-06-13 18772 Km

2.3 GHz
Tropo
EME

EA7BVD/P (IM78JD) -  EA8XS/P (IL27GW) 
PA0SSB (J011WI) -  W6YFK (CM87WJ)

SSB 1984-07-08 
CW,SSB 1981-04-05

1481 Km 
8860 Km

3.4 GHz G3LQR (JO02QF) -  SM6HYG (J058RG) CW 1983-07-11 927 Km

5.7 GHz G3ZEZ (JO01MS) -  SM6HYG (J058RG) CW.SSB 1983-07-12 981 Km

10 GHz I0SNY/EA9 (IM75IV) -  I0YLI/IE9 (JM68NR) FM 1983-07-08 1660 Km

24 G Hz I0SNY/IC8 (JN60WR) -  I8YZO/8 (JM78WE) F2 1984-08-11 331 km

47 GHz HB9AGE/P (JN36FS) -  HB9MIN/P (JN36SX) ? 1987-06-06 86 Km

75 GHz HB9AGE/P (JN37RD) -  HB9MIN/P (JN37RD) FM 1985-12-30 0.5 Km

The columns are from left to right: Band, mode of wave propagation stations (locators), mode 
of transmission, date (year-month-day) and distance. All distances have been computed using 
a formula for true ellipsoidical distances. The values 6378.140 and 6356.755 Km have been used 
for the earth's radius at the equator and the poles.

The next edition of the Record Table will show the situation 1988-12-31 and will be published 
in the beginning of 1989 when all changes have been received.

IARU Region 1 VHF UHF SHF EHF DX Record Coordinator SM5AGM, Folke Rosvall, Vaster- 
skarsringen 50, S-184 00 Akersberga, Sweden. Tel. 0764-27638.

Båndrapporter

144 MHz Aurora
OZ8RY skriver, at det jo vrimler med auroraer for tiden - hvilket des
værre ikke afspejles i antallet af rapporter spalteredaktionen mod
tager. Den 6. maj konstaterede 8RY au rora allerede kl. 11 UTC, og 
der var da allerede helt god aktivitet af stationer både nord og syd 
for OZ, bl.a. SP2RS i J094, DKøTU i Berlin og andre tyskere. Østpå 
kørte 8RY UP2BFR (K015) og UR1RWX (K029). Desuden var der 
en hel del svenskere igang.

17. maj varder igen aurora, men denne gang næsten ingen aktivi
tet. Forholdene varede ca. 1 time fra 11 til 12 UTC. 8RY kørte igen 
UR1RWX, - endvidere LA1K (JP53), LA9FY og LA2AB samt OH5LK 
(KP30).

Desuden var der en del svenskere. En enkelt UA1 forsvandt, in
den Aage fik fat i ham.

Tak for rapporten Aage.

144 MHz EME
Fra OZ4MM, Stig, har spalteredaktionen modtaget følgende rap
port:

»Efter at have været QRT i et par måneder, er jeg igen QRV via 
144 MHz EME. Den milde vinter i år gik hen og gav mig forårsfor
nemmelser, så det vil altså sige antennetid.

Jeg har således bygget en ny »lille« EME-antenne bestående af 
12 x 13 elem. long-yagi (7,3 m).

Foreløbige afprøvninger har vist en »synlig« forbedring, men jeg 
er stadig ikke tilfreds med antennesystemets side-lobes.

Jeg blev færdig med antennen netop inden den sidste weekend 
af REF EME Contesten (23.-24. april 88).

Selv uden azimuth-udlæsning (som jeg ikke nåede at få færdig) 
fik jeg kørt 54 statioher.

SUCCESSEN FORTSÆTTER ....

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

Transmitter power: 100 Watts 
Cable length: 40 m

Aerial power:

Comparison between H 100 and RG 
H 100

Diameter:
Overall:
Central conductor:

9,8 mm 
solid 2,5 mm

Nom attenuation in dB/100 m:

R6213e H 100

28 MHz 
144 MHz 
432 MHz 

1296 MHz
Maximum power: (FM) 

28 MHz 
144 MHz 
432 MHz 

1296 MHz 
Weight:
Minimum operating 
temperature:
Bending radius:
Rated Velocity Ratio: 
Colour:
Capacity:

2,2 dB 
5,5 dB 
9,1 dB 

15. dB

2100 W 
1000W 

530 W 
300 W
112 g/m

-  50°C 
150 mm 
0,84 
black 
80 pF/m

213:
RG 213 (MIL-

10,3 SPeC'> 
7 x0,75m m  

(2,3 mm)

3,6 dB 
8,5 dB 

15,8 dB 
31. dB

1700 W 
800 W 
400 W 
220 W
152 g/m

-4 0 °C
100 mm 
0,66 
black
101 pF/M

MHz RG 213 H 100 GAIN:

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

1296 6 W 25 W +  317%

Pris:
pr. m......... kr. 9.75
pr. m. v/200 m kr. 8.50
Priserne er incl. moms.

ILN
service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon 02 13 61 04 
Helst aften OZ9FW
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Nye var: KI3W, SM2BLY, SM2EKM, SM4P0B, VK3AUU, 0E3UP, 
JHØYSI og UC2AA.

Vy 73 de OZ4MM, Stig«

OZ4MM’s nye EME-antenne »Tykke Berta«. Mål: 12x8x8 meter på 
6 meter mast. Alt er hjemmelavet, også bom og mast.

OSCAR 10 kredsløbsdata

AOS
Orbit Dato UTC az MA
3774 19.6 07:43 246 12
3776 20.6 06:59 239 10
3778 21.6 06:15 232 9
3780 22.6 05:31 225 8
3782 23.6 04:48 217 8
3784 24.6 04:06 209 7
3786 25.6 03:23 200 7
3788 26.6 02:41 191 6
3790 27.6 02:00 180 6
3791 27.6 15:47 302 53
3792 28.6 01:19 168 6
3793 28.6 14:29 298 39
3794 29.6 00:04 155 7
3795 29.6 13:29 294 32
3796 30.6 00:02 137 8
3797 30.6 12:36 290 28
3798 30.6 23:30 112 11
3799 1.7 11:45 285 24
3801 2.7 10:56 280 21
3803 3.7 10:08 275 19
3805 4.7 09:21 270 17
3809 6.7 07:50 259 13
3811 7.7 07:05 252 12
3813 8.7 06:21 246 11
3815 9.7 05:37 239 10
3817 10.7 04:53 232 9
3819 11.7 04:10 225 8
3821 12.7 03:27 217 7
3823 13.7 02:44 209 7
3825 14.7 02:02 200 6
3827 15.7 01:20 191 6
3829 16.7 00:39 180 5
3830 16.7 14:08 300 46
3831 16.7 23:58 169 6
3832 17.7 13:00 297 36
3833 17.7 23:19 154 6
3834 18.7 12:03 293 30
3835 18.7 22:41 136 7
3836 19.7 11:11 289 26
3837 19.7 22:10 109 11
Beacon: 145.810 MHz.
* : Den følgende dag
* *: Apogæum før AOS eller efter LOS

Satellitter

Fase 30
Når dette læses er AMSAT’s fase 3C-satellit muligvis i kredsløb. I 
»Amateur Sateliite Report« fra 21. maj 88 rapporteres, at påfyldnin
gen af satellittens brændstof forløb uden problemer, og at den nu 
kun venter på, at løfteraketten Ariane 4 skal blive klar til opsendel
sen, der muligvis vil finde sted den 7. eller 8. juni.

Normal amatørkommunikation via den nye satellit vil tidligst blive 
tilladt omkring en måned efter selve opsendelsen,- alt afhængig af 
hvor lang tid, det tager at bringe den ind i det ønskede kredsløb. Ba
nekorrektioner vil foregå ved hjælp af satellittens egen raketmotor, 
der skal aktiveres på nøje beregnede tidspunkter.

Husk dit bidrag 
til spalten

APOGÆUM LOS
UTC az el UTC az MA
12:58 209 45 17:44 201 231
12:20 195 47 17:06 190 233
11:39 180 48 16:25 180 233
10:58 165 47 15:43 171 232
10:15 151 44 15:00 162 231
09:35 139 41 14:15 154 230
08:52 127 37 13:29 146 228
08:13 117 32 13:41 139 226
07:32 108 26 11:51 131 222

* * 300 1 17:20 300 87
06:51 99 21 10:58 123 218

* * 293 6 17:52 295 113
06:09 91 15 10:01 115 212
17:50 289 1 18:02 289 132
05:29 84 10 08:56 106 203
17:07 6 6 18:08 284 150
04:49* 76 4 07:34* 94 188
16:27 274 11 18:10 277 165
15:47 266 17 18:10 270 180
15:04 258 22 18:06 261 194
14:23 249 28 17:58 251 206
13:03 229 37 17:23 225 223
12:21 217 41 16:55 212 228
11:39 204 44 16:20 200 230
10:58 189 46 15:42 189 231
10:17 175 46 15:02 179 231
09:37 161 44 14:19 170 231
08:56 148 42 13:36 161 230
08:16 136 38 12:50 153 228
07:34 125 3 12:03 146 226
06:52 115 28 11:15 138 223
06:13 106 23 10:23 130 219

** 297 3 16:14 297 92
05:30* 98 18 09:28* 122 214

* * 289 7 16:33 291 114
04:50* 90 12 08:27* 113 207
16:29 285 1 16:42 286 132
04:10* 82 7 07:14* 103 195
15:48 278 7 16:47 280 149
03:29* 75 1 05:19* 88 168

benyttet elementsæt 324 
beregnet af OZ8SL
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Referenceomløb, RS-satellitter og JO-12.
RS-5 RS-7 RS-10/11 JO-12

Dato Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC grd Orb.nr UTC grd
19.6. 28614 1:39 224 28700 1:06 225 4960 1:18 140 8417 0:07 294
20. 28626 1:33 224 28712 0:57 224 4973 0:03 123 8430 1:11 314
21. 28638 1:28 224 28724 0:47 223 4987 0:34 133 8442 0:19 305
22. 28650 1:22 224 29736 0:37 222 5001 1:04 142 8455 1:22 325
23. 28662 1:17 225 28748 0:28 221 5015 1:34 151 8467 0:30 316
24. 28674 1:12 225 28760 0:18 220 5028 0:20 134 8480 1:33 336
25. 28686 1:06 225 28772 0:08 219 5042 0:50 144 8492 0:41 327
26. 28698 1:01 225 28785 1:58 248 5056 1:20 153 8505 1:45 347
27. 28710 0:56 225 28797 1:48 247 5069 0:05 136 8517 0:53 338
28. 28722 0:50 225 28809 1:38 246 5083 0:36 145 8529 0:00 329
29. 28734 0:45 226 28821 1:29 246 5097 1:06 155 8542 1:04 349
30. 28746 0:39 226 28833 1:19 245 5111 1:37 164 8554 0:12 349

1.7. 28758 0:34 226 28845 1:09 244 5124 0:22 147 8567 1:15 000
2. 28770 0:29 226 28857 1:00 243 5138 0:52 156 8579 0:23 351
3. 28782 0:23 226 28869 0:50 242 5152 1:22 166 8592 1:27 011
4. 28794 0:18 227 28881 0:40 241 5165 0:08 149 8604 0:34 002
5. 28806 0:13 227 28893 0:31 240 5179 0:38 158 8617 1:38 022
6. 28818 0:07 227 28905 0:21 239 5193 1:08 167 8629 0:46 013
7. 28830 0:02 227 28917 0:11 238 5207 1:39 177 8642 1:49 033
8. 28843 1:56 257 28929 0:01 238 5220 0:24 160 8654 0:57 024
9. 28855 1:51 257 28942 1:51 267 5234 0:54 169 8666 0:05 014

10. 28867 1:45 258 28954 1:41 266 5248 1:25 178 8679 1:08 035
11. 28879 1:40 258 28966 1:32 265 5261 0:10 161 8691 0:16 025
12. 28891 1:35 258 28978 1:22 264 5275 0:40 171 8704 1:20 046
13. 28903 1:29 258 28990 1:12 263 5289 1:11 180 8716 0:28 036
14. 28915 1:24 258 29002 1:03 262 5303 1:41 189 8729 1:31 057
15. 28927 1:19 259 29014 0:53 261 5316 0:26 172 8741 0:39 047
16. 28939 1:13 259 29026 0:43 260 5330 0:57 182 8754 1:42 068
17. 28951 1:08 259 29038 0:33 259 5344 1:27 191 8766 0:50 058
18. 28963 1:02 259 29050 0:24 258 5357 0:12 174 8779 1:54 079

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: 115.65356 min., incr.: 29.239392° W/oml.Beacon: 435,975/435,910 MHz.

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

CT1600
lille gedigen 2 M transceiver med en 
kraftig kvalitet og pris der slår alle 
rekorder. VHF 144-146 MHz kun 
hos BIINFELDT A/S.

a \I//

Incl. lader og opladelige 
batterier og incl. moms:

Kr. 1598,-
Ekstra tilbehør: MONOFON kr. 399.-
Tekniske data:
S e nd ee ffe k t................................................................ 2/0,15 Watt
Frekv.omr  144-146M Hz P LLS ynthese („FUMLEHJUL")
Strømforbrug ......................  TX 550 mA max7RX 20-130 mA
MF ............................................. (1) 10,695 MHz - (2) 455 KHz
Følsomhed .............................................  0,4 uV ved 20 dB S/N
Selektivite t ........................................................  7,5 KHz -s- 6 dB
LF udgang ..........................................................  400 mV 8 Ohm
Spacing ................................................... ± 600 KHz indbygget
1750 Hz .............................................  Repeateropk. indbygget

PRESIDENT LINCOLN (PL)
10 M mobilradio med alle faciliteter. Fra 28-29,7
MHz i 100 Hz raster. 40 watt output power-vari- 
abel. AM/FM/SSB/CW. Fuld scanning af hele 
frekvensområdet. Kanal og frekvensudlæsning.

Introduktionspris 
incl. moms.: Kr. 3998,-

Rekvirer brochure.

FREDERIKSDALSVEJ 74
BIINFELDT A/S

2830 VIRUM - TLF.: 0 2 -8 5 4 5 4 5
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Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
April-testen gav følgende resultat:

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

1. OZ1GEH/P J055 121 38 34262
2. OZ1KLU J046 81 30 26630
3. OZ7LX J055 88 28 20584
4. OZ1FHU J055 68 21 14292
5. OZ1JXH J047 58 18 12877
6. OZ1LJZ J055 56 22 12355
7. OZ1KWJ J045 48 16 10436
8. OZ1KVM J044 37 16 8564
9. OZ1QZ J045 33 12 7007

10. OZ8QD J066 20 12 5899
11. OZ6CE J055 19 11 5195
12. OZ8KU J056 26 9 4382
13. OZ7UD J055 25 8 4261
14. OZ6PK J065 31 9 4163
15. OZ1JVX J046 17 9 4106
16. OZ1ASP J055 16 8 3111
17. OZ1JNX J065 20 9 2854

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

1. OZ1DOQ/P J064 168 43 51788
2. OZ1ALS J044 140 40 46013
3. OZ8ERA J066 93 28 21887
4. OZ2EDR J056 65 20 16989
5. OZ1GDI J065 66 23 15650
6. OZ1KLB J055 56 19 14489
7. OZ3FYN J055 53 19 11830
8. OZ7TOM J046 42 16 9692
9. OZ7RD J056 54 15 9093

10. OZ2AGR J065 45 16 8484
11. OZ9EVA J057 39 15 7974
12. OZ9HEL J066 36 12 5877
13. OZ7FYN J055 24 12 5835
14. OZ1KTE J065 48 13 4938

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

1. OZ7LX J055 46 21 10712
2. OZ1KLU J046 37 18 10256
3. OZ7IS J065 41 22 9951
4. OZ1JPT J064 37 17 8163
5. OZ1GMP J056 33 17 8008
6. OZ9SW J046 27 13 7206
7. OZ1CFO J056 22 13 5569
8. OZ8QD J066 21 11 4344
9. OZ1GEH J065 27 12 4118

10. OZ6HY J045 18 8 4021
11. OZ1KWJ J045 11 8 2782
12. OZ1ASP J055 15 7 2614
13. OZ1QZ J045 8 5 1270

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

1. OZ1KTE JG65 21 9 2860
2. OZ1ALS J044 4 2 713

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

1. OZ1HDA J047 18-6-4-1 11 9420
2. OZ8WK JG47 13-8-3-0 10 6678
3. OZ1IPU J057 24-6-0-0 12 6496
4. OZ1ABE J065 22-9-0-0 9 6378

5. OZ1GMP J056 24-0-0-0 11 4448
6. OZ1ICG J065 26-0-0-0 11 4238
7. OZ7LX J055 21-0-0-0 10 3935
8. OZ1KLU J046 17-0-0-0 9 3922
9. OZ1JXY J046 13-5-0-0 9 3742

10. OZ1CFO J056 16-1-0-0 13 3720
11. OZ1GER J065 20-0-0-0 10 3464
12. OZ1GEH J065 23-0-0-0 9 3136
13. OZ3ZW J054 12-0-0-0 8 2815
14. OZ7IS J065 16-5-0-0 7 2712
15. OZ8TU J065 14-0-0-0 7 2193
16. OZ1DOQ/P J065 12-4-0-0 3 900
17. OZ1HMN J046 6-0-0-0 5 708
18. OZ9ZZ J046 5-0-0-0 3 488
19. OZ1ASP J055 1-0-0-0 1 101
20. OZ2ZU J055 1-0-0-0 1 101

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

1. OZ1KTE J065 15-4-0-0 3 1164

Rettelse
Der var i OZ-maj 88 desværre indsneget sig to fejl i resultatlisterne.

Aktivitetstesten i marts måned klasse 2-144 MHz multi: nr. 5 
skal være OZ8ERA.

EDR’s marts-test klasse 2 - 1 4 4  MHz multi: nr. 1 skal være 
OZ8ERA.

Jeg beklager fejlene.

Testindbydelse
Samtidig med EDR’s VHF/UHF/SHF field day (se reglerne herfor i 
afdelingsmappen) har SRAL hermed fornøjelsen at indbyde alle 
VHF/UHF/SHF amatører i norden til at deltage i:

SRAL’s juli Contest 1988
Tidsrum: Fra lørdag den 2. juli kl. 1400 UTC til søndag den 3. juli 

kl. 1400 UTC.
Testsektioner:
A1 -144 MHz single operatør 
A2 -144 MHz multi operatør - og klubstationer 
A3 -144 MHz portable - kun multi-stationer 
B1 - 432 MHz single operatør 
B2 - 432 MHz - multi operatør - og klubstationer 
B3 - 432 MHz portable - kun multi-stationer 
C1 - Microbølge single operatør 
C2 - Microbølge multi operatør - og klubstationer 
C3 - Microbølge portable - kun multi-stationer 
Regier/trafik: Respektive landes licensbestemmelser og Region 

1 båndplanen skal overholdes. Alle modulationsarter er tilladt.
Brugen af aktive repeatere, translatorer samt krydsbåndsforbin

delser er ikke tilladt.
Der anvendes normal RS(T) rapportering +QSO-nummer be

gyndende med 001 + LOCATOR.
Pointberegning: Der gives 1 point pr. km. Multiplier pr. GHz 

(Microbølgebåndene):
1.2 GHz = point x 1
2.3 GHz = point x 2
5,6 GHz = point x 5
10 GHz = point x 10, o.s.v.
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.

Log: Loggen skal være af Region 1 typen og skal indeholde: 
Dato, Tid, Modstation, Sendt/modtaget meddelelser, Frekvens
bånd, Point, Bonus + en tom kolonne.

Endvidere skal det klart fremgå af loggen for, hvilken sek
tion/klasse loggen gælder.

Indsendelse: Loggen sendes til SRAL’s VHF Contest-manager 
OH1AWW, Veikko Pekola, Elinantie4 A58, SF-20 540 Turku, Suomi- 
Finland, og skal være poststemplet senest 8 dage efter testen.

PS: Jeg er ked af, at tidsfristen stadig er 8 dage, men det skulle 
gerne ændre sig til næste år. OZ1FMB



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

FAX
Fax- eller faksimile er langsomt, men sikkert på vej op som kommu
nikation mellem radioamatører. Det hænger til dels sammen med 
lettere adgang til kommercielt surplus-udstyr, og dels en øget PR.

Denne modulationsart benævnes også J3C, men danske amatø
rer må kun sende på 70 cm båndet, og det indskrænker jo aktivite
ten en hel del. Der bliver istedet lyttet eller rettere SET, på HF- 
båndene, og der er ret pæn aktivitet, især fra tyske, norske og hol
landske stationer.

Mange har nok hørt øgenavne som »stink-fax« osv., men de nyere 
apparater og papirtyper gør i mange tilfælde processen helt lugtfri. 
Det er faktisk ganske morsomt at se, hvordan udviklingen kan ven
des. Tænk blot på de gamle RTTY-maskiner, man skulle være en 
garvet og indædt RTTY fanatiker for at kunne udholde støjen. Nye 
og bedre maskiner og ikke mindst de små computere har »født« et 
meget stort antal RTTY og FAX-amatører.

DJ8BT gør et meget stort PR-arbnejde og ved indsendelse af 
SASE kan du rekvirere en eller flere af følgende lister:
1. Liste over aktive FAX-stationer på HF
2. Frekvensliste for kommercielle FAX-stationer
3. FAX-print/byggesæt service
4. Køb/salg af FAX-udstyr
5. FAX-bulletiner på HF/VHF
6. Regler for »Europa-faksimile diplom«
7. Logblade for DARC-FAX-Contest
8. Diagram for langbølgeconverter, 50-250 kHz
QST juni 1985 bringer iøvrigt en artikel om WEFAX (vejrfaksimile) 
billeder til en IBM PC, EDR’s kopiservice kan sandsynligvis hjælpe 
med en kopi.

Skriv til DJ8BT Hans Jiirgen Schalk, Hammerskjoldring 174, 
D-6000 Frankfurt, Tyskland.

Frekvenslister
Jeg har netop modtaget den nyeste liste over bøger fra Klingenfuss 
Publications. Det er DL5WL, der står bag udgivelsen af disse me
get nyttige bøger. Alle bøger er trykt i Off-set indbundet i blødt om
slag og er i formatet 17x24 cm.

Alle oplysninger er baseret på egne observationer, og man kan 
roligt sige, de er effektive. Et computerstyret system bestryger hele 
frekvensspektret op til 30 MHz. Gennem en 4 måneders turnus. 
Alle data, modulationsarter, skift osv. lagres helt automatisk og op
lysninger, der er ældre end 15 måneder sorteres automatisk fra. 
DL5WL fortæller iøvrigt, at man er meget velkommen til at besøge 
ham, hvis man er interesseret i at bese vidunderet. Det vil føre for 
vidt at give en detaljeret beskrivelse af de enkelte bøger, men en fyl
destgørende omtale kan fåes ved henv. til DL5WL. Bøgerne kan 
evt. skaffes via bibliotekerne og ISBN numrene er nævnt. Alle pri
ser inklkuderet porto.

Guide til Radioteletype Stations 13. udgave, ISBN 
3-924509-88-3. Pris DM 60,-. Den indeholder bl.a. 14817 frekvenser 
over stationer, der er lyttet i 1987. Heraf er 31% RTTY og 3% FAX. 
Der er mange oplysninger om internationale regler, Q og Z forkor
telser, Sinop og Sinpfemo koderne, pressebureauer, sendetid
spunkter osv. Ganske enkelt alle oplysninger om stationer, der be
nytter området 9 kHz t.o.m. 30 MHz. Der kan mod betaling af DM 
25,- fåes supplement service, dvs. der tilsendes oplysningerom nye 
frekvenser etc.

Air and Meto code manual 9 udgave IBBN 3-924509-39-5, pris DM 
50,-. Detaljeret beskrivelse af WMO GTS (World Meteorological Or- 
ganization Global Telecommunication System), der opererer via 
RTTY og FAX. Der er meget gode beskrivelser af de specielle koder 
som f.eks. Pilot ship, Rofor, Synop, TE, MP, TEMP, DROP, TEMP, 
SHIP etc. De sidste er f.eks. af stor betydning for de amatører, der 
benytter VHF/UHF, idet man via disse oplysninger kan forudsige 
temperatur inversioner, der muliggør DX. Observationerne er sket 
med over 10.000 meteorologiske stationer. Der er indgående om
tale af sol- og geofysiske data o.m.a.

Guide to Faksimile Stations 7. udgave ISBN 3-924509-67-0 pris 
DM 35,-. Denne indeholder bl.a. 346 frekvenser fra VLF til UHF over 
FAX stationeer modtaget i 1986. Frekvenser, kaldesignaler, navn, 
ITU symboler, tekniske parametre mm, alt er angivet. Desuden en 
liste over udstyr fra markedet, der kan anvendes ved modtagelse af 
FAX og meteorologiske satellitter, dokumenteret med billeder og 
forhandleradresser. Grundig omtale af den nødvendige teknik for 
modtagelse af FAX osv. Forkortelser, adresser, CCITT og WHO test 
kort mangler naturligvis heller ikke.

Radioteletype code manual 9. udgave, ISBN 3-924509-93-x, pris 
DM 25,-. Meget systematisk beskrivelse af telegraf transmissioner, 
kommercielle modulationsarter, bl.a. VHF (Voice Frenquency tel- 
graphy) alle RTTY og CW alfabeter såvel standard som ikke stan
dard. Hardu f.eks. altid ønsket at kunne sende ikke standard CW på 
hebræisk eller japansk, ja så findes det også i bogen. Alle specifi
kationerfor ARQ, maritim mobil service, Sitor, Amtor, Seical proce
durer, Navtex.

Magnetic tape Recording of Modulation Types pris DM 20,- per 
CW, RTTY, FAX, Sitor/Amtor mv. alt sammen med forskellige skift 
og hastigheder.

Som special tilbud kan man købe alle bøger incl. bånd for DM 
200,-. Henvendelse til Klingenfuss Publications, Hagenioher Str. 
14, D-7400 Tuebingen, Tyskland.

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

Kommende rævejagter i 16.6 -17.7.
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. 
Horsens info 1GRL tlf. 05 64 03 48.
Herning 20. juni kl. 19.30 info 5JR Jan tlf. 07 26 84 68. 
Nordsjælland, 26.6. kl. 10.00 Danstrup Hegn P-pladsen nærmest 
Kvistgård, info 9VA, Arne, tlf. 02 81 75 93.
Bornholm 26.6. kl. 9.00, motorbanen i Kirkeby plantage 10.7. kl. 9.00, 
Dueodde Fyr info 1EBI, Bjarne, tlf. 03 95 80 00.

Husk Jysk mesterskab den 6.-7. august, DM den 10.-11. september.
Erik.

Nordisk mesterskab i radiopejleorientering 
I weekenden 20. - 21. august 1988 afholder NRRL nordisk mester
skab i RPO, eller som vi kalder det herhjemme rævejagt. Nord- 
mændene bemærker i indbydelsen, at specielt danske deltagere 
vil være meget velkomne. Jagterne foregår på 80 meter, og for at 
give træning til de kommende VM jagter, vil der også blive arrange
ret jagt på 2 meter.

Mesterskabet afholdes ved Skumsjøen ca. 10 km fra Gjøvik. 
Nærmere oplysninger kan fås hos:
Ole Garpestad, LA2RR,
Randemlia 13,
1540 Vestby, Norge
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f PACKET,OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«, 
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Åccess-points
EDR’s hovedbestyrelse har godkendt EDR’s digitaludvalgs forslag 
om at indstille til IARU, at vi får accespoints på 144 MHz til 70 cm 
nettet og EDR’s VHF-udvalg har derefter viderekspederet et forslag 
herom til IARU.

EDR’s finske søsterorganisation har på samme måde foreslået, 
at vi får tilladelse til access-points.

Alle gode kræfter arbejder derfor for denne fornuftige løsning.

Rudak
Den nye OSCAR vil få uplink på 1269.710 MHz og downlink på 
435.677 MHz til det såkaldte RUDAK-system.

Rudak er packet-systemet i den nye Oscar og det bliver spæn
dende at se, hvor mange der vil give sig i kast med at bygge de nye 
særlige TNC’er til dette system.

Oscar-phase 3C
Den nye Oscar får en ny eliptisk bane som er en tillempning af den 
russiske molniya-banetype.

Russerne bruger molniya kredsløbsbanen fordi meget af deres 
territorium ligger på høje breddegrader. Geosynkrone satellitter 
som naturnødvendigt anbringes ca. 22.300 miles over ækvator 
dækker de høje breddegrader meget dårligt, fordi en geosynkron 
satellit synes at stå meget lavt i horisonten fra disse høje bredde
grader.

Molniya omkredsningsbanen kan betragtes som en form for 
halvsynkron fordi satellitten i en meget stor del af dens omløbsbane 
er meget højt oppe og således minder om en geosynkron-satellit.

I forhold til Oscar 10 som havde en inclinationsvinkel på 26 gra
der har den nye satellit en inclination på 58-60 grader.

Alt dette betyder at satellitten i visse omløb på én gang vil kunne 
dække fra Indonesien i øst til USA i vest og det betyder, at man i 
visse omkredsninger får en fantastisk stor mulighed for at lave DX- 
arbejde over satellitten.

NET/ROM i Frankrig
Frankrig er godt på vej til at få dækket landet med NET/ROM noder 
og man forventer, at kontakten over den engelske kanal og til Bel
gien kommer på plads inden ret længe.

Når tyskerne får gjort sig færdige med NET/ROM-noder fra 
Slesvig Holsten og Hamborg-området ned til Hannover, der har for
bindelse til Frankfurt og til Ruhr-distriktet skulle det meste af Eu
ropa derefter være på vej til at være bundet sammen med NET- 
ROM-noder.

HF-forward
Hvis du over PACKET-netværket vil ud i den store verden kan du 
nemt komme det ved hjælp af HF-BBS’en a SK7SSA. Sysop 
SM7DLZ på a SK7SSA vil være dig behjælpelig når blot du ved ind
lægningen i din local-box, i din meddelelses »subject« skriver en 
besked til ham om, hvortil du gerne vil have leveret dit message.

Du kan læse nærmere om fremgangsmåden i BBS-guiden kap.
14. Denne kan du utvivlsomt finde i din local-box. Vær opmærksom 
på at kap. 14 skal være opdateret i slutningen af maj 1988.

BBS-guiden
Hvis du mangler en printer og derfor har svært ved at få BBS- 
guiden liggende som en manual ved siden af din computer kan du 
sende en A4 SASE (self-adressed-stamped-envelope) til mig. A4 
konvolutten skal påklæbes frimærker for 7,10 kr. og du skal huske at 
lægge en seddel ved med oplysning om, hvad det er du vil have mig 
til at sende til dig i udprintet stand.

I beskedent omfang kan eventuelle andre filer der måtte have din 
interesse ligeledes printes ud til dig.

80 og 40 meter
Ved et besøg i Eckernfoerde for nyligt var jeg ude for en demonstra
tion, hvor vi var nogle stykker der stod uden om en C64-skærm og 
skulle have demonstreret nogle faciliteter i DIGICOM-systemet.

Det er lidt kedeligt at måtte konstatere, at selv med 40-tegn på 
skærmen er opløsningen i C64’eren desværre så tilpas dårlig, at 
det kan være svært at læse teksten når den ruller hen over skær
men.

Tilmed vanskeliggøres det ved at linierne »bukkes om«, når der 
ikke anvendes en 80-tegns-skærm.

Som enkeltbruger tæt ved din skærm kan du med en monitor na
turligvis have stor glæde af C64’eren, men hvis du skal anskaffe no
get nyt bør du nøje overveje, om det rigtige ikke vil være at anskaffe 
den billigste PC-clone du kan få fat i. Farvelade er helt unødvendigt 
og til en PC’er kan du altid supplere med nye kort eller RAM- 
udvidelser, hvis du ønsker det. Man skal i det mindste være op
mærksom på de eft erhånden meget små prisforskelle nyt grej præ
senterer sig med.

Software til at bruge PC’eren til packet er naturligvis gratis.

Hvem bruger packet
Muligt er én af begrundelserne for, at databaserne i mailboxene 
endnu ikke anvendes i den udstrækning som indholdet burde give 
anledning til, at langt de fleste herhjemme anvender en C64-ma- 
skine og måske endog forsynet med et TV og ikke med en data
monitor.

En anden årsag kan også være, at det er et meget beskedent an
tal af de »gamle« amatører, der indtil nu er kommet igang med pac
ket. Os der er kommet igang, og ved hvilke muligheder det giver for 
den seriøst arbejdende amatør, bør nok være jordemødre for disse 
af vore kammerater, der jo reelt ikke ved hvad de går glip af.

Databaserne
Flere og flere af mailboxene får nu etableret en egentlig hierarkisk 
opbygget database, hvor du går fra main-directory til sub-directory 
og videre til sub-sub-directories. På denne måde har du mulighed 
for logisk at udvælge det område der interesserer dig og jævnligt 
undersøge, om der måtte være kommet nye tekstfiler i den afdeling 
af databasen du særligt interesserer dig for.

EMC-TVI-BCI-RFI
EDR har foreslået at der i mailboxenes databaser indrettes et direc
tory vedrørende EMC.

Flere steder er directoryet allerede oprettet og der er begyndt at 
komme tekstfiler med omtale af hjælp til dig, hvis du er plaget af no
get af det, der faktisk kan gøre det til en umulighed engang imellem 
at være radioamatør.

Se i din local-box om der er kommet et directory vedrøreride EMC 
(evt. under subdirectoryet TECH (cmd: W TECH/EMC)), og se 
jævnligt efter, om der skulle være kommet nye tekstfiler.

Har du selv været ude for problemer der er blevet afhjulpet kunne 
du hjælpe dine kammerater ved at indlægge en bulletin (cmd: SB 
ALLaOZ$) med et notat om, hvorledes du fik afhjulpet dit problem.

Forhåbentligt vil EDR’s tekniske udvalg også forsyne os med stof 
til dette directory.

TheNet
Den nordtyske packet-radio-gruppe NORD> <LINK har udviklet 
en NET/ROM-clone der siges at være fuldt kompatibel med den ori
ginale NET/ROM.

TheNet er stillet gratis til afbenyttelse for alle amatørerer og vi har 
fået en eprom med nødvendigt manualmateriale til Danmark med 
tilladelse til at distribuere efterligninger af den til interesserede i 
Skandinavien.

NET/ROM-clonen er under afprøvning her i Danmark for øjeblik
ket og forventes at kunne stilles til disposition når dette nummer af 
OZ udkommer.
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De enkeltpersoner og grupper der har søgt om tilladelse til at 
sætte en 70 cm-node op med accesspoint fra 2 m kan derfor så 
snart deres tilladelser foreligger, få leveret de nødvendige 
NET/ROM-clones, hvori de tildelte kaldesignaler bliver brændt.

Interesserede kan allerede nu skrive til mig med nærmere oplys
ninger om deres ønsker. Materialeprisen til Eprommen, og por
toudgifter skal naturligvis dækkes.

Flyt til en vige-frekvens
Særligt i det nordsjællandske område er det efterhånden næsten 
umuligt at komme til på 144.675 MHz. Flere har bedt mig opfordre 
til at QSO’er »fra keyboard til keyboard« flyttes fra 144.675 til 
144.650 eller 144.625 så snart der er opnået kontakt.

Da packet er bærebølgestyret er det ikke nogen dårlig idé at 
tænke over, om ikke det var en god idé, at du næste gang flyttede 
til en anden frekvens, når du havde fundet ham du vil skrive sam
men med.

Det er en lille indsats for at yde en stor hjælp til dine medamatø
rer.
Tak - skulle jeg hilse at sige.

TCP/IP
AM PRN ET er et verdensomspændende AMatør-Packet-Radio- 
NETværk som bruger det amerikanske forsvars transmissions pro
tokol (TCP) og den tilhørende Internet protokol (IP) som kommuni
kationsgrundlag.

Der ligger i alle mailboxene et omfattende materiale vedrørende 
TCP/IP, og hvis du er interesseret i at få noget mere at vide om 
TCP/IP bør du læse en af de mange (scandinaviske, tyske og engel
ske) tekstfiler der er let tilgængelige i mailboxene.

OZ6QI a OZ1GBZ (Carsten Jyhne) er den der holder styr på tilde
lingen af det nødvendige nummersystem og som i øvrigt kan be
svare dine spørgsmål vedrørende TCP/IP.

Foreløbigt er det kun beregnet for brug i PC’ere og i et par af de 
andre større computere, men der er noget der tyder på, at tilpasnin
gen til et større antal computere er godt på vej.

En af fordelene ved TCP/IP er, at alle tilsluttede computere fak
tisk optræder som hver sin mailbox. Du kan således - i det mindste 
i princippet - ved hjælp af TCP/IP »rode« på harddisken hos alle til
sluttede computere på verdensbasis.

Mulighederne er helt overvældende, og det nu kendte packetsy- 
stem er næsten allerede antikt, når man ser på de udviklingsmulig
heder, der er med dette nye system.

Til TCP/IP kan der bl.a. anvendes almindelige TNC’er af den 
sædvanlige TAPR-type, som forsynes med en ændret EPROM- 
version, der indeholder en protokol der hedder KISS (Keep It 
Simple Stupid).

Dumt eller indviklet. Lovende er det i det mindste.
OZ3RC a OZ5BBS/bro

QSL-kort til Radioamatørernes Museum
OZ5F, Henning står som bekendt for indsamlingen af ældre danske 
QSL-kort med kun eet bogstav. Kollektionen er efterhånden blevet 
stor, men Henning efterlyser stadig følgende:

OZ 1 C N P T V Y 
OZ 2 A L U 
OZ 3 W 
OZ 4 O 
OZ 5 E M V
O Z 6 E F K O P R S U X Y  
OZ 8 L 
OZ 9 V W

OZ5F er også begyndt at samle på gamle ED7 kort (med 2 bogsta
ver). Amatører, som måtte være i besiddelse af nævnte QSL-kort 
bedes rette henvendelse til OZ5F, Henning. Fotokopier af kortene 
har også interesse.

PK-88
PACKET lavpris 

terminal
Ny terminal, nu med 32k RAM, personal maildrop, TTL input og output for 
brug med Commodore, NET ROM, kompatibel med TCP/IP, Watchdog ti
mer, indikatorer på fronten for mode, converse, transparent, command, 
send, DCD, status, connect, mutiple connect.

Introduktionspris for PK-88 incl moms KUN kr. 1395,- 
Rekvirer brochure på AEA dataterminaler

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de O Z4SX, Svend

0 8  9 6  01 8 8
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Redaktør: OZ9KE, Carl Emkjer, 
Søborghus Park 8, 2860 Søborg, 
Tlf. 01 56 45 74.

IVGA testen
Da IVCA testen sluttede den 10. april, efter at have kørt i 8 dage blev 
der et par dage lidt stille på SSTV frekvenserne. Det var der ikke no
get at sige til. Der var sikkert mange af de superaktive testdelta
gere, der efter at have kørt så at sige i døgndrift i 8 dage, glædede 
sig til at se lidt til familien, som nok var blevet lidt forsømt i 8 dage.

Nå, men det var en hyggelig og sjov test. Lige meget hvornår man 
lukkede op for modtageren, myldrede billederne ind på skærmen.

Her i Danmark tog vi det lidt mere afslappet, selv om de højaktivie 
af og til fik en påmindelse om, at familien også skulle passes, men 
sjovt var det.

Såvidt vides deltog fra Danmark kun 5 SSTV amatører i testen, 
nemlig:

OZ5BU, Benny, der fik 224 point 
OZ9AU, Allan, der fik 211 point 
OZ5PB, Per, der fik 208 point 
OZ5ACQ, Aksel, der fik 56 point 
OZ9KE, Carl, der fik 44 point

Vi har rekvireret logblade fra USA. De er behørigt udfyldt og tilba
gesendt, så nu venter vi kun på det endelige og samlede resultat fra 
alle kontinenter.

Der er udover flere forskellige hovedpræmier, endvidere præmie 
til den bedste fra hvert land. Så vi tror, at OZ5BU, Benny, er sikker 
på en førsteplads for Danmarks vedkommende.

Alt i alt en fin, hyggelig og sjov SSTV test, så vi glæder os tiln 
æste gang.

SSTV signaler på satellitten, så der blev både talt om sabotage 
m.m. Endvidere var satellitten blevet svagere og svagere, efterhån
den som Allan skruede op for effekten. Der havde i de OZ’er Allan 
havde læst intet stået om, at man sender til satellitten med ca. 10 
watt. Øger man effekten derudover, overstyres satellitten og skruer 
automatisk ned for såvel modtager som sender, for til sidst helt at 
slukke. Hvis satellitten slukker helt, skal den under et af de følgende 
omløb startes op fra jorden.

Live-billede af OZ5BU, Benny, sendt over satellit.

Live-billede af JA1JKR, Rio, modtaget under IVCA testen.

SSTV over satellit
Vor medarbejder, OZ9AU, Allan, fik en dag den lyse idé, at det 
kunne være sjovt at prøve at køre SSTV over satellit. Som sagt så 
gjort. Han fik fat i nogle informationer via OZ, så da satellitten kom 
over OZ land, startede Allan op, og fik også en rimelig god forbin
delse. Til satellitten sender man på 145.950 MHz, og fra satellitten 
får man så signalet ned på ca. 29.450 MHz. Allan kørte med en ri
melig effekt, men da han mente, signalerne kunne blive bedre, 
skruede han op for effekten og endte til sidst på 100 watt op til satel
litten, dog uden mærkbar forbedring ved at øge effekten.

Da satellitten var forsvundet bag horisonten, og der var blevet lidt 
ro på frekvenserne, mødtes en gruppe i en ring QSO på 2 meter, 
hvor forløbet af satellitforbindelsen skulle drøftes.

Midt i det hele dukkede OZ1AOO, Poul, op på frekvensen med en 
humoristisk »balle« til Allan, idet han oplyste, at der havde været 
stort røre på satellitfrekvensen. Man havde åbenbart aldrig før hørt

Af OZ1AOO, Poul, der er en erfaren amatør med hensyn til satel
litter fik vi derefter en længere hyggelig redegørelse og instruktion 
vedr. brugen af satellitterne og med opfordring til stadig at bruge 
dem, blot man overholder de normer, der kræves.

Tak for det Poul!

OZ9AU, Allan, skriver selv om satellitforsøgene:
Den 1. maj 1988 lykkedes det at gennemføre en SSTV QSO mel

lem OZ5BU og OZ9AU. Det var på satellitten RS 11 under omløb nr. 
4299, men et par dage i forvejen foregik forsøg med at sende bille
der og opnå erfaring med Doppler-effekten på billedkvaliteten. Da 
det viste sig, at det var forholdsvis nemt, gennemførtes en hel QSO 
med billeder (se foto).

Et problem var at finde en velegnet frekvens i satellittens bånd
pas, hvor der ikke var for meget QRM. Vi har prøvet at lægge os i 
den høje ende. Forsøgene fortsætter, og der er kommet rapporter 
fra flere danske SSTV amatører samt fra 11HJP og DL1UR, som har 
kigget med. OZ5KH og OZ3VC er også QRV på »Satellit SSTV«.

Båndrapport
Aktiviteten har i den seneste tid været god.

VK stationer kommer fint igennem. Om morgenen ved 8 - 9 tiden 
har jeg kørt flere. Bl.a. er VK3TE, John, aktiv her i maj måned. Han 
kører med en ROBOT 1200 converter.

Japanerne kommer tit igennem om aftenen. JA1JKR, Rio, og 
JA8PPE, Masa, er ofte på. JA1JKR kører med et ROBOT 1200 byg
gesæt.

På 2 m er svenskerne ved at røre på sig. SM7GED, Rolf, vil bygge 
den danske SCÆ 86 scanconverter, så måske kan vi få mere aktivi
tet i Skåne. OZ9AU, Allan
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SSTV i Sovjetunionen
Det er ikke tilladt at sende SSTV i Sovjetunionen, men radioamatø
rerne må tilsyneladende godt modtage SSTV.

Man oplever derfor ofte at blive kaldt op af en russisk station, når 
man kalder CQ med billeder.

Jeg er selv blevet kaldt op tre gange inden for 14 dage, og de bli
ver meget glade for nogle SSTV billeder.

Ifølge en UB 5 station har mange russiske amatørstationer efter- 
bygget en R ABOT-SSTV-Converter. I den forbindelse kan man så

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

Siden sidst
Ærlighed varer længst - det kan vi da vist ikke blive uenige om. I sid
ste nummer af OZ genoptog vi den gode tradition med at byde 
»nye« DR-amatører velkomne i rækkerne. Af samme årsag ligger 
redaktionen inde med lister over nye, såvel som tidligere DR- 
amatører. Disse lister kan bruges til mangt og meget, de er sjove at 
bladre i, idet man nu og da støder på et navn, som man kender fra 
en hyggelig QSO på båndet.

Det er straks mindre morsomt, når man modtager en henven
delse fra en afdeling,hvor en DR-amatør for år tilbage har lånt ud
styr, men »glemt« at levere det tilbage. Vedkommende havde op
givet sit DR nummer - og intet andet som kvittering for lånet. Det 
lykkedes at finde vedkommende på en af listerne, og den pågæl
dende afdeling vil nu rykke ham for udstyret.

Apropos lister, så er Dines, OZ-DR 2242/OZ1CFV igang med at 
udarbejde en liste over samtlige DR-amatører. Jeg har via Erik, 
OZ1HJV modtaget en foreløbig liste, der strækker sig frem til 1945. 
Det er utroligt interessant at se navnene på de gamle veteraner. Jeg 
har endnu ikke talt med Dines, men det er mit håb, at han vil stille 
sin liste til rådighed for interesserede medamatører - som et tillæg 
i OZ?

Antenner:
Her fortsætter vi så serien om forskellige antennekonstruktioner.

Halvbølgedipolen
er mindre følsom for elektriske forstyrrelser end Longwire - og Tre- 
diedel Hertz antennen, fordi nedføringen består af et skærmet ka
bel. Til gengæld kan den kun bruges på den frekvens, den er skåret 
til +/- 2-3%.

Den samme halvbølgedipol kan dog bruges på flere frekvens
bånd, nemlig på frekvenser, der er 3-5-7... gange så høje, som den 
antennen oprindelig er skåret til. En antenne skåret til 7 MHz vil 
også kunne fungere på 21 MHz.

Halvbølgedipolen passer bedst til stationer med en indgangsim
pedans på 50-75 Ohm.

Antennen består af 2 lige lange tråde, der hænger i forlængelse 
af hinanden. Trådene er adskilt af noget elektrisk isolerende mate
riale. Antennens samlede længde er en halv bølgelængde minus 
5% beregnet ud fra den frekvens, man ønsker at arbejde på. De to 
trådstykker skal altså være 1/4 bølgelængde minus 5%.

forestille sig, hvilken aktivitet, der ville blive, hvis de russiske statio
ner fik tilladelse til at sende SSTV.

OZ5BU, Benny

Rettelse
I spalten i OZ for april har der desværre indsneglet sig en »tyrkfejl« 
i oversigten over nye convertere, idet OZ1GBP, Gert, er fejlanført 
som OZ1GPB. Fejlen er min. Undskyld OZ og Gert (red.).

I K M K f W

De to trådender samles med en isolator (antenneæg). Her forbin
des nedføringen, coxialkablet, således at inderlederSen loddes på 
den ene tråd og skærmen på den anden. Bedre ville det være, om 
kablet blev forbundet via en BALUN - for at tilpasse den balance
rede antenne til den ubalancerede nedføring.

De to frie ender afsluttes med en isolator, og antennen hænges 
så højt og frit som muligt, helst minimum en halv bølgelængde over 
jorden. Skal antennen arbejde på den frekvens, den er skåret til, 
skal den hænge vinkelret på den station, man ønsker at lytte. Skal 
antennen derimod arbejde på den 3 eller 5 dobbelte frekvens, skal 
retningen afpasses til at være næsten i samme retning som anten
nens længde.

Af hensyn til impedansen er det nødvendigt, at coaxkablet hæn
ger vinkelret på antennen.

Halvbølgedipoler kan også fungere som glimrende DX antenner. 
Hænger man den LODRET istedet for VANDRET er det muligt at 
lytte/sende til de fjerneste egne af verden - grundet antennens
smalle strålingskarakteristik.

Kommentar: Min nabo OZ 5 BX har til eksempel kørt de fleste af 
landene til WAC på lodrette dipoler!

Skal I udenlands i ferien, så prøv at hænge dipolen lodret og se, 
hvad der sker. Nå, nok om antenner i denne omgang. God sommer
ferie ønskes alle.

Vy 73 de OZ1GKW/OZ1SWL, Søren

OZ-spot
RSGB datasymposium
EDR har modtaget følgende:

As part of the 75th Anniversary of The Radio Society of Great Bri- 
tain, The First RSGB Data Symposium will be held at the famous 
Harrow School near London on Friday and Saturday, 22nd and 
23rd July 1988. A dinner will be held on the Friday evening.

Whilst the programme has not been finalised yet, we intend the 
Symposium to cover as wide a range of amateur radio data orienta- 
ted topiecs as possible - different modes, operating procedures, 
band utilisation and etc. - at beginner, average and advanced level.

We would welcome the participation of your members who are in
te rested in any formof data communication - to leeture, ask questi- 
ons at our open forum sessions orjust to come and enjoy the event.

Further details can be obtained by contacting David Gough, 
G6EFQ at RSGB Headquarters well in advance, piease. He can in
form you as to the cost of tickets, meals, the Friday Dinner and ad
vise concerning accomodation.

If you know of any individual or group who would like to present 
a paper (which we would like to publish after the event), leeture or 
contribute in any way to the Symposium - piease contact me at the 
address above and I will put you in touch with the particular specia
list group which will be dealing with the subject concerned.

This will be a unique event: we look forward to your company.
Ingemar Lun deg ard 

G3GJW
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CW hjørnetRedaktion: 0 Z 8 0 ,  Erik Langgaard, /  i
Falkevej 14, 2600 Glostrup. /  Jj

»Q«-koder o.l.
I det internationale radioreglement findes bl.a. Q-koden, som de 
fleste radioamatører bruger med koder fra QRA til QUY. Det er vist 
de færreste radioamatører, som kender alle disse koders betyd
ning. Nogle er almindeligt kendt og meget anvendt, andre bruges 
lejlighedsvis og giver anledning til problemer, når de bruges over 
for amatører, der ikke kender dem. Atter andre bruges næsten al
drig. Det kan være praktisk at have en komplet fortegnelse inden for 
rækkevidde ved radiostationen. De fleste findes i EDR’s håndbog; 
men selv i ARRL’s Operation Manual er kun angivet betydningen af 
nogle udvalgte, ofte brugte koder, og det er nok især de mindre an
vendte, man får brug for at slå efter. Den Internationale Telekommu
nikations Union (ITU) udgiver en bog: »Codes and Abbreviations 
for the Use of the International Telecommunication Services«, som 
bl.a. angiver betydningen af alle Q-koderne fra QRA til QUY.

I den samme bog findes en ret udførlig liste over alle de andre ko
der og forkortelser, der bruges i den almindelige telekommunikati
onstjeneste, dog er INTERCO signalerne, der bruges en del til søs, 
og alle den internatinale civile luftfartsorganisations (ICAO) forkor
telser og koder udeladt, herunder også Q-koderne fra QAA til QGY 
og en række meteorologiske Q-koder, f.eks. QN-koderne.

Til gengæld rummer bogen et afsnit med den internationale Z- 
kode, der vist nok stammer helt tilbage fra den gang, da alle skibs
stationer blev drevet af Marconiselskabet. De er ofte lette at huske 
f.eks.:

ZAL: Alter your waveLength
ZAN: We can receive Absolutely Nothing
ZAP: Acknowledge Piease 

Men pas på: Der findes også en militær Z-kode, hvor de samme ko
der har helt andre betydninger. Begge Z-koder findes i The Radio 
Amateur Cailbook, som vel de fleste amatører har stående.

Flyvernes Q-koder bruges sjældent på amatørbåndene; men 
man kan lejlighedsvis høre QBE: »Jeg ruller min antenne ind«, når 
en amatør lukker sin station.

Endelig skal nævnes de QN-koder, som bruges i amatørernes ra
diogramtrafik, og som altså intet har med de internationale Q-koder 
at gøre. Betydningen af disse fremgår f.eks. af OZ april 1978 side 
200 .

Håndpumpedag
Straight Key Day (SKD) afvikles som vanligt på midsommerdagen, 
som i år bliver den 25. juni.

Tid: 6 til 18 UTC.
Frekvenser: 3540-3570 kHz, 7020-7040 kHz, 14050-14070 kHz 

samt vor 10 Mhz bånd. Log til SM7RXD Daniel Klintman, Adjunkts
gatan 3D, S-21456, Malmø Sverige, før 19. juli. SKD er ingen almin-

OZ-spot
Dublin fylder 1000 år
Ligesom Odense i år fylder 1000 år, og radioamatørerne deröfor be
nytter et specielt call QZ1000, har amatørerne i Dublin, der også fyl
der 1000 år, fået tildelt et specielt call - OZ BI-1-000, der benyttes 
den 10. juli, der er byens officielle fødselsdag.

delig contest. Det gælder blot om at køre CW med en almindelig 
»håndpumpe«. Den, der har mindst 5 QSO, får 3 stemmer at fordele 
til de stationer, som har bedst håndskrift på nøglen, dog højest en 
stemme til hver.

Et diplom, Straight Key Award, tildeles til alle, der har fået mindst 
to stemmer. Den, der får flest stemmer, får ret til at bruge SCAG HO- 
NOUR Key i det næste år (vandrepræmie).

SKD er åben for alle CW interesserede.

SCAG årsmøde
afholdes i år i Hamar i tilslutning til NRRL’s 60 års jubilæum og ge
neralforsamling den 6. august.

Fra billedarkivet

EDR’s sommerlejr 1949
I billedarkivet har jeg denne gang fundet et foto fra sommerlejren i 
1949. Arrangementet blev holdt ved Århus-bugten i nærheden af 
Hørhaven og blev besøgt af over 400 deltagere. For at være med i 
legen måtte man betale dagligt 6,50 kr. pr. person for fuld kost: mor
genmad, 2 retter middagsmad, aftensmad og aftenkaffe med brød. 
Da lejren lukkede, efterlyste man ejermænd til følgende glemte sa
ger: 1 pyjamas (stribet), 1 barberkost og en sangbog.

Billedet blev taget af ex-OZ2Q, James og forestiller sommerlej
rens senderbarak.

OZ1HJV
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/
Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, 
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. 
Tlf. 02 - 86 78 54.

Old Timer Hams Charles interesse for radio blev vakt, da han som syvårig første
OZ4D, Charles Jørgensen, Bandholm gang hørte udsendelser på forældrenes nyinstallerede lampe

modtager. Charles far var knap så begejstret og forbød derfor 
sønnen at pille ved den nye radio og forærede ham i stedet for 
et krystalapparat.

I længden var Charles selvfølgelig ikke tilfreds med den løs
ning, og få år efter fik han fat i et A-1412 rør og fik bygget sin før
ste modtager til BCL. Hurtig derefter meldte interessen sig for 
de korte bølger og via bøger og tidsskrifter fik Charles lyst til at 
bygge en rigtig kortbølgemodtager, og det blev en O-V-2. En 
indmeldelse i EDR i 1936 som medlem nr. 1013 beseglede hans 
videre skæbne som kortbølgeamatør. I 1937 fik Charles sin 
sendelicens OZ4D, og han gik straks igang med at bygge sin 
første TX, som var en Hartley med 1 watt input og med B-406 
rør og modulation i gitteret. I næste omgang blev senderen en 
CO-PA, 15 watt og 220 volt DC. Senere blev den ombygget til en 
ECO-DB-PA. Modtageren var en 1-V-1, og som antenne blev an
vendt en 80 meter model L.

Ved krigens udbrud i 1939 fik 4D besøg af sognefogeden, 
som beordrede ham til at fjerne et component på senderen, så 
den blev arbejdsudygtig. Få måneder senere blev hele sende
ren konfiskeret.

Efter befrielsen kom 4D igang med en station på 80 m og i de 
nærmeste mange år blev der flittigt kørt på alle bånd. Det sidste 
Charles har kastet sig over, er satellit.

Som HF station benyttes i dag DX-FF100 og som 2 meter en 
\  \   ̂ \ \  V *  IC 290E og en IC 201. Antenne: 2 x 6  elementer.

Lollands Edison og lensgreven
Medens vi er på sydhavnsøen, vil det måske være passende at 
nævne et par andre gamle radioamatører.

Lad os skrue tiden tilbage til 1922. Stedet er en stor have midt i 
Maribo, og her kunne man på en solskinsdag møde en herre van
dre rundt iført opslået paraply og hovedtelefon. Det var den fantasti
ske opfinder, biografejer og ingeniør Arnold Christensen, som på 
den måde lyttede til den sidste jazz udsendt fra hans sender, der 
var placeret i villaen. Modtageren bestod af et krystalapparat place
ret i lommen, og som antenne blev paraplyens stivere anvendt.

Arnold Christensen var en lille Edison og blandt talrige konstruk
tioner, havde han også bygget en 20 watt sender, hvorfra han i for
bindelse med sine videnskabelige forsøg havde fået Telegrafvæse
nets tilladelse til også at rundkaste radiofoni. Denne bevilling var 
ret enestående og ikke mindst det, at det var en privatperson, som 
havde fået den. De daglige udsendelser bestod for det meste af op
læsning og musik fra grammofon. En enkelt gang havde opfinde
ren fået arrangeret en radioopera, som blev opført i teateret i Nykø
bing og derefter pr. telegraf kabel videresendt til Maribo og dens 
sender. Udsendelsen blev kun en delvis succes, idet »abonnenten« 
reglementarisk blev afbrudt hver tredie minut, for på den måde at 
blive gjort opmærksom på »taletidens« længde.

Arnold Christensens nære ven, lensgreve Frederik Marcus 
Knuth på Knuthenborg i Bandholm havde også kastet sin store in
teresse på det nye fænomen, radio. Med opfinderens hjælp kom 
han også i gang med en radiofonisender, som fik det mystiske navn 
»station 225«. I modsætning til stationen i Maribo var grevens sta
tion på slottet ikke forsynet med sendetilladelse fra myndighederne 
og sendte trods alle love og vedtægter hver aften kl. 19.15 med gre
ven eller grevinden som speakere. Underholdningen bestod af mu
sik og oplæsning efter de lokale aviser f.eks. Lollands Posten, Stift
stidende og Nakskov Tidende. Aftenens udsendelse sluttede altid 
med Kong Christian afspillet på grammofon.

Greven ignorerede flere advarsler fra politiet i forbindelse med 
den ulovlige radiosender, og hver gang tænkte han mere på sine

mange lyttere, som med stor begejstring bakkede ham op, end at 
overholde rigets love. Men pludselig en dag i året 1925 faldt ham
meren , da to uniformerede ordenshåndhævere mødte op på slottet 
for at konfiskere radiosenderen.

Ja, så var det slut med radioudsendelserne fra Bandholm, men 
herved opgav greven ikke sin radiointeresse. Året efter da der blev 
åbnet for sendetilladelser for radioamatører var grev Knuth blandt 
de tre første danske amatører, der fik licens under kaldesignalet 
ED7AA.

De to lollandske pioneere og deres stationer er forlængst gået 
QRT og kunne på daværende tidspunkt prale med at stå bag Dan
marks to ældste nærradioer.

Lensgreve Fr. Marcus Knuth måtte i 1925 pænt aflevere sin radio
station til overbetjent Laurits Pedersen, som var ledsaget af politi
betjent Christensen. (foto Kj. Jørgensen)
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EDR nyt HF Hulle«»; første iardag i måinaden kl, 10.00 DNT 
Fr
Mm ssa: Hastkcbvaenge 4f 3460 Birkerød,

Orientering og debat om forsiag til ny struktur
I Strukturudvalget er vi i fuld gang med at færdiggøre forslag til be
handling på RM 1988, som vil omfatte ny struktur vedr. valgforskrift. 
Hele materialet bliver i slutningen af juni udsendt til repræsentan
terne, lokalafdelingerne og HB-medlemmerne, så man har mulig
hed for at »studere« det grundigt igennem i god tid inden RM.

Derudover er vi i Strukturudvalget villige til - og meget interesse
rede i - at komme ud til medlemmerne i hele landet for at orientere 
og debatere indholdet af det udsendte materiale. Fra medio august 
og frem til RM’ 88 er vi »klar-parat-start« til at tage ud til lokalafdelin
ger, kredsarrangementer og efterårets obligatoriske kredsmed
lemsmøder - »Før RM«. Vi har af HB fået bevilget kørselsgodtgø
relse til de sidstnævnte vedtægtsbestemte møder, så hvis I ønsker 
vores tilstedeværelse i lokalafdelinger eller ved andre kredsarran
gementer, er vi desværre nødt til at bede Jer om at dække vore kør
selsudgifter (p.t. kr. 2,06 pr. kørt km).

Lad os høre fra jer - vi kommer gerne. Ring til:
OZ5RB, Hans Bonnesen, tlf. 02 81 23 69, kreds 2 og 4.
OZ1CID, Hanne Nielsen, tlf. 01 78 44 87, kreds 1, 3 og 4.
OZ1BHQ, Per Posselt, tlf. 09 41 41 43, kreds 5 og 6.
OZ3VB, Viggo Berland, tlf. 05 62 49 77, kreds 7, 8 og 9.

Vy 73 de Strukturudvalget

EDR HandicapVHjælpefond

Regnskab for perioden 1 .januar - 31. december 1987

Indkomne b id rag  kr. 1.335,70
Indsamlet på RM 1987 kr. 1.182,05

Ialt indkomne bidrag  kr. 2.517,75
Renteindtægter M idtbank kr. 2.446,65
Kursregulering værdipapir kr. 8.750,00

Overskud kr. 8.714,40
Gravering ................................................................... kr. 549,00
Teknisk brevskole....................................................... kr. 830,50

Overskud ia l t  kr. 7.334,90
(Overført til formuen).

Status pr. 1. janaur 1988
Aktiver

Indestående på g iro ...........................................kr. 0,92
Indestående M idtbank.......................................kr. 46.834,16
Værdipapirer....................................................... kr. 50.000,00

Aktiver ialt  kr. 96.835,08

Passiver
Egenkapital 1/1-87...............................................kr. 89.500,18
+ Årets overskud................................................. kr. 7.334,90

Passiver = formue 1/1-88 kr. 96.835,08

Følgende har i 1987 givet bidrag til fonden:
25.05 Mumieforeningen kr. 100,00
03.06 OZ5EDR kr. 722,70
03.06 Auktion O Z2HV kr. 300,00
06.11 OZ9EDR kr. 213,00

Ialt kr. 1.335,70

OZ1FEQ, Ernst Lysgaard

Herning, den 28Januar 1988

Revisorpåtegning
Bilag revideret den 26. februar 1988.
Bemærkning: Obligationer er bogført til nom. værdi kr. 50.000,-og 
iflg. bankudskrift er kursværdien pr. 31. december 1987 kr. 
46.400,-.
Frederikshavn, den 26. februar 1988 Henrik Jacobsen, OZ6PN

Hermed bringes så det reviderede regnskab for EDR’s Hjælpe
fond for regnskabsåret 1987. Der skal samtidig lyde en hjertelig tak 
til bidragsyderne, som har været medvirkende til, at formuen er for
øget, så vi kan være parate til at hjælpe økonomisk dårligt stillede 
handicappede radioamatører med økonomisk støtte til køb af HF- 
stn. eller - som vi i øjeblikket har flere ansøgninger om - at kunne 
yde økonomisk hjælp til handicappede vordende radioamatører 
med henblik på at deltage i Teknisk Brevskole.

På mødet den 23./24. april i år blev det, efter indstilling fra en 
enig fondsbestyrelse, af HB vedtaget, at »EDR’s Hjælpefond For 
Handicappede« blev ophævet således, at fondets midler overgik til 
en »Hjælpefondskonto For Handicappede« i EDR’s regnskab. Et 
sæt vedtægter for denne nye »Hjælpefondskonto« med samme 
formålsbestemmelse som i »Statutterne for Hjælpefondet«, blev li
geledes vedtaget af HB. Bidrag til »Hjælpefondskontoen« modta
ges med tak. Pengene sendes til: EDR’s Hjælpefondskonto, Post
box 172, 5100 Odense C, giro nr. 5 42 21 16.

På depot har vi for tiden følgende stationer til udlån: 
HF-transceiver Heathkit SB 101 
HF-transceiver Drake TR 3 
VHF-UHF-Satellit Yaesu FT 270R 
VHF-transceiverYaesu FT 270R 
VHF-transceiverYaesu FT 290R II
De tre sidstnævnte sts.s har vi med tak modtaget af ex-OZ2HV, 

Hakon Houlbæk, som havde testamenteret disse med forskelligt 
tilbehør til Handicapudvalget. FT270R har allerede været udlånt to 
steder, men er nu kommet på depot igen.

På Handicapudvalgets vegne, 
Hanne Nielsen, OZ1CID 

udvalgsformand

Hvad kan RST gøre for samfundet?
Den store togulykke ved Ringsted i april måned beviste, at større 
ulykker også kan ske i vores lille land. Selv om der straks blev indsat 
alt disponibelt mandskab fra de offentlige myndigheder, var der alli
gevel enkelte punkter, som ikke fungerede, som de skulle. Det frem
gik bl.a. af en artikel i Berlingske Tidende den 26. april 1988 under 
overskriften »Ventetiden var den værste«. Her fortæller en pårø
rende til en af passagererne, at der gik flere timer, fra hun havde 
hørt om ulykken i radioen, til hun fik besked om, at der ikke var sket 
noget med vedkommende.

Der kunne en amatør godt have været behjælpelig med at sørge 
for at få navne og telefonnumre på de passagerer, der ikke var kom
met til skade, for dem har rednignsmandskabet jo ikke tid til at 
hjælpe her og nu, da det er de sårede, der kommer i første række. 
Amatørens opgave kunne så være at bringe disse navne og telefon
numre videre til en amatør med telefon, hvis opgave så var at infor
mere pårørende om, at der ikke var sket noget med familien.

Det ville være en relevant opgave for RST-gruppen, da de offent
lige myndigheder i første række har andre ting at se til. Det er derfor 
vigtigt, at vi har amatører, der er interesserede i RST arbejdet 
spredt over hele landet, så vi straks kan tilbyde hjælp på lokalt plan, 
når det går galt.

Hvis du vil vide noget mere om, hvad RST-gruppen står for så 
prøv at kontakte vores formand OZ9DC, Hans Holtman på tlf. 01 
631905 eller prøv at kalde ind på et af vores net, der kører som føl
ger:
VHF ne t............................... søndag kl. 10.30 DNT 145..450 MHz
HF net.......................................  søndag kl. 11.00 DNT 3.663 MHz

Alle frekvenser er +-QRM. Vel mødt.
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Nettene kører hver uge frem til og med den 18. juni 1988, hvor der 
er sommerpause til den 20. august 1988.

OZ1JQW

EDR’s HF-Field Day for lokalafdelinger 1988
Nu må det være på tide at invitere alle lokalafdelinger af EDR til en 
dyst om årets field-day pokal. Som sædvanlig foregår denne begiv
enhed den første weekend i september, nærmere betegnet den 3. 
og 4. september.

Siden sidste år er der sket et par småjusteringer i reglerne, så for 
jeres egen skyld bør I lige læse lidt i afdelingsmappen, hvor det 
fulde og opdaterede regelsæt bør forefindes.

Jeg syntes, at det var vældig spændende at rette jeres logs sidste 
år, så jeg håber, at deltagelsen vil blive lige så stor og gerne større 
i år, så der i de forskellige lokalafdelinger kan blive knyttet nogle 
gode og solide venskabsbånd under afviklingen af field-day.

Vel mødt til testen, og har I spørgsmål angående field-day, er I 
meget velkomne til enten at skrive eller ringe til mig.

Allis Andersen, OZ1ACB 
Kagsåvej 34, 2730 Herlev 

Tlf.: 02 84 33 30

HF-bulletin
EDR’s HF-bulletin, som hidtil har kørt med lånt kaldesignal 
(OZ7EDR/A) har nu fået bevilget sit eget call: OZ7BUL. Udsendel
sen er første søndag i måneden kl. 12:10 DNT. Frekvens 3700 kHz 
+/- QRM. Samtidig kan det oplyses, at medarbejderstaben er ble
vet forøget og i dag består af følgende:

1 CFV Dines 
1 HJV Erik 
1 I GT Eigeil 
5 RB Hans
8 O Erik
9 DC Hans 
9 YO Jørgen

OZ1HJV

OZ-spot_______________
Radio 88
Nåssa i Borås den 26. - 28. augusti 1988 med utrustning för sänd
ning och mottagning.

Boråsmässan som arrangör, i samråd med Borås Radioamatö
rer och Sveriges DX-Förbund, anordnar fack- och publikmässan 
RADIO 88 under tiden 26. - 27. - 28. augusti 1988 i Boråsmässans 
lokaler, Kyrkängsgatan, Borås, vid R 40.

Mässan kommer att bli en intressant nordisk träffpunkt för radio
amatörer, kortvågslyssnare och andra radio- och teknikintresse- 
rade.

DL-6, SM6CVE, i samarbete med Borås Radioamatörer, kommer 
att kalla til distriktsmöte för 6: e distriktet söndagen den 28. augusti 
i Boråsmässans lokaler.

Församlingsjägarna kommer att avhålla 1988 års träff under 
mässdagarna - se separat information om detta.

Amatörradiohistoriska föreningen i Västsverige kommer att visa 
dele af sin samling.

Sveriges DX-Förbund har sitt årliga DX-Parlament under lörda
gen den 27. augusti och kommer dessutom att anordna föredrag 
och träffar med representanter för radiostationer.

På lördag den 27. augusti kl. 14.00 kommer Erik Bergsten, 
SM6DGR, att hålla ett föredrag med rubriken »Med ett vidvinkelob- 
jektiv mot den tekniska världen«.

Kl. 15.00 söndagen den 28. augusti kommer deltagare i den sven
ska Mount Everestexpeditionen att tala om »Kommunikation på 
hög nivå«.

HAM-Fest lördagen den 27. augusti kl. 19.30 i Boråsmässans Re
staurang Pris kronor 195,- per kuvert.

Om Du har några frågor så vänd Dig till SM6AZB, Sture Nord
gren, Kornbodsgatan 24, 502 53 Borås, tel. 033-100859.

Borås Radioamatörer 
Styrelsen

i KENWOOD 70 cm - 2 m 
TW 4100 Duobander

-t- POWER

KUN

6995,-
KØB UDEN UDBETALING 
EKS.: LÄN KR. 7.000 AFDRAG MED KR. 278,- PR. MD. (36 MD.)

OTTERUP, TLF. 09 82 33 33
ANTENNER - ROTORER - NØGLER - OMSKIFTERE - RTTY 

ALT MELLEM ANT. OG JORD
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å r  OZ1CID, B&nm> Ntetov iff
F k r & O S  §  Hvidovrsvej 468, 1 tv, 2650 Hvidovre, f f W & å &  8

*  TIL 01 78 44 87. ....  ..................  w w w  *

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

AMAGER - OZ7AMG

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

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommerferie og håber på at I 
alle får samlet enorme energimængder til næste sæson.

I sommerperioden holder vi åbent hver torsdag aften for medlem
mer, interesserede og feriegæster. Desuden skal vi forberede vor fi- 
eld day deltagelse, så ønsker nogen at fremstille antenner o. lign. er 
der naturligvis også åbent hertil. Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE- OZ2AGR

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

HOVEDSTADSOMRÅDET

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

HVIDOVRE - OZ7HVI

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

Marianelunds-rævejagten, der blev afholdt den 15. maj - fandt sted 
i strålende solskin og den sædvanlige gode stemning hos de frem
mødte.

Resultatlisten fremgår af rævejagtspalten. I år var det så igen 
OZ1ADW, Arnes tur til at hjembringe afdelingens vandrepokal! Til 
lykke med den, Arne!

I lighed med tidligere år holder vi igen lav profil i ferieperioden. Der 
vil være åbent hver tirsdag aften fra kl. 19.00 - 22.00 - men ingen 
programmer bortset fra hvad bestyrelsen måtte finde på at bede 
medlemmerne om at deltage i! Gæster - såvel indenlandske som 
udenlandske er selvfølgelig velkomne til at kigge ind til os!

Vi starter sæsonen igen den 16. august - og inden da vil medlem
merne have modtaget medlemsmeddelelser for juli og august må
ned . God sommer og Vy 73 de OZ5ÖI Esther.

OZ1ADW, Arne får overrakt afdelingens vandrepokal.

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
I begyndelsen af maj havde vi OLDTIMER AFTEN i traditionel stil. 
Denne gang havde vi den glæde at have W4/OZ5DH til stede. Han 
var kommet helt fra Florida.

På mødet AFDELINGENS ANLIGGENDER fik ledelsen mange in
spirerende impulser gennem den livlige debat, hvori de fleste del
tagende medlemmer tog del.

Den egentlige mødesæson sluttede med punchaften d. 13.6. 

Sommeråbent
Afdelingen er åben hver mandag sommeren igennem. Der kan kø
bes øl, sodavand, is, kaffe m.m., og vi nyder altid at få en sludder 
med besøgende fra andre afdelinger eller fra udlandet, ligesom 
museet er åbent.

Hvis nogen måtte ønske at besøge museet andre dage end man
dag, kan det lade sig gøre efter aftale. Da det ikke kan forventes, at 
vi alle er hjemme hele ferien, anfører vi tre muligheder for kontakt, 
nemlig OZ1FMU, Carl 01 67 05 83, OZ2HJV, Erik 02 86 78 54 og 
OZ1BGP, Volmer 02 98 98 65.

Med henblik på eventuelle ændringer i programmet opfordres alle 
til at lytte til amatørnyt torsdag. Desuden kan oplysninger fås via 
mailboxen OZ5KBH. OZ1BGP, Volmer.
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Kreds 2
KDv©db©styr©is$smedf®m: 
Ö2SRS, Ham Sonnasan, 
Birkebækken 25,3460 Birkerød, 
tlf. 02 81 236«.

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.

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.

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.

Som det nok er de fleste bekendt, blev der afholdt ordinær general
forsamling i afdelingen den 25/4 1988. Man kunne konstatere et 
meget skuffende fremmøde, men bestyrelsen trøstede sig med, at 
så var medlemmerne nok godt tilfreds med bestyrelsens arbejde.

Der skulle jo vælges nye bestyrelsesmedlemmer, revisor og 
suppleanter, og den nye bestyrelse ser derfor således ud: 

Formand OZ1DPP Finn (genvalgt), 
næstformand OZ1DLJ Bente (ikke på valg i år), 
kasserer OZ7DR Bram (ikke på valg i år), 
sekretær OZ1DPX Steen (genvalgt), 
bestyrelsesmedlem OZ1HWL Jan (genvalgt), 
bestyrelsesmedlem OZ1DQG Leif (nyvalgt, da OZ1JNS ønskede 
at udtræde af bestyrelsesarbejdet).
Suppleanter OZ1ISU, Johannes og OZ1HTV, Erik (begge ny
valgt),
revisor Gitte Dohn (genvalgt), 
og revisorsuppleant OZ1KPU Gunnar (genvalgt).

Altså ikke de store ændringer i bestyrelsen fra sidste år.

Af aktiviteter i denne og næste måned er der kun to nemlig alminde
lig møde den 20. juni, og ikke mindst sommerfesten den 25. juni hos 
OZ1JNS, Bjarne og Gitte i Ramløse. Da jeg i skrivende stund ikke 
ved, hvor mange der vil tilmelde sig, kan jeg kun sige, at jeg håber 
så mange som muligt vil gøre det, da de helt sikkert bliver en festlig 
aften. Og til dem der ikke har tilmeldt sig, kan jeg kun sige, at I går 
glip af noget!

Vi holder sommerferie hele juli, men kommer frygteligt igen til 
august, hvor vi skal planlægge vores medvirken i Foreningernes 
Dag i Helsinge den 20. august og Field day’en i september. Ved 
begge lejligheder skulle vi gerne ha’ vores nyistandsatte »radio
vogn« i brug. Så der bliver nok at se til efter sommerferien, så mød 
op og vær med. Det er faktisk sjovt.

73 og på gensyn. OZ1DPX Steen

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63,1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1CKN Hans-Peter Nørby, Piletoften 40,3070 Snekkersten 
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.
Resultatet af konkurrencen ang. afdelingsvimplen blev at OZ80M 
vandt.

Program
Selv om radioaktiviteten i afd. er dæmpet i sommertiden, vil der, 
bortset fra evt. møder blandt de enkelte grupper i Field Day konkur
rencen, kun være een ting der tæller nemlig lokaleudvidelsen. 
Skulle der i sommerens løb blive en tirsdag hvor det regner, fat da 
håndværktøjet og mød op. Se iøvrigt OZ april.

Vy 73 de OZ5OT Olaf

HILLERØD - OZ1 EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tlf. 02 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3000 Hillerød.

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

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

Kreds 3
Hovedbesiyreieesmedfem: 
OZtDGR Axel Jacobsen, 
Brovangen 46,3700 Rønne, 
ttf. 03 95 05 07. Kreds 3

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00. 
Stof til OZ4FF, Karsten tlf. 03 95 31 11.

BORNHOLM - OZ4EPR
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.

Program:
Tirsdag 21. juni: Stationsbetjening HF ved OZ1GDT, Arne.
Tirsdag 28. juni: Klubaften.
Tirsdag 5. juli: Antenneaften ved OZ1CFT Michael.
Tirsdag 12. juli: Klubaften.
Tirsdag 19. juli: Chr. 0  udvalget orienterer om turen. Bemærk 
kl. 20.00.

Tirsdage er der CW-træning i klubhuset: Hold A kl. 18.45 og hold 
kl. 19.15.

Søndage CW-træning kl. 10.00 på 145.500 Mhz.
Vy 73 de OZ1DGP Axel.

362 OZ JUNI 1988



ØSTBORNHOLM - OZ4HAM Suppleant
Suppleant

OZ1DGP, Axel 
OZ1FYW, Preben

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.

Ved generalforsamlingen den 4. maj er to nye indtrådt i bestyrelsen 
det er OZ1ECS, Bjarne og OZ1KWB, Hans, desuden er OZ1FYW 
Preben indtrådt som suppleant. Velkommen til dem alle tre. Samti
digt forlod OZ1DXQ, Arne og OZ2JZ, John bestyrelsen for at kaste 
sig over andre opgaver i klubben. En tak til dem for deres indsats i 
bestyrelsen.

Efter det konstituerende møde ser bestyrelsen således ud: 
Formand OZ8IE, Svend Erik
Næstformand OZ1KWB, Hans
Kasserer OZ1BJF, Erling
Sekretær/kontingent OZ1GQR, Bjarne
Best. medlem OZ1ECS, Bjarne

HASLEV - QZ7HAS
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.

Nu er vi jo for alvor kommet godt i gang med sommerperioden, og 
i skrivende sturd er det ikke just sagen at sidde i shack’et mens der 
er 24 grader i skyggen udenfor.

Vor lille afdeling er gået ned på såkaldt sommerblus, men det be
tyder ikke at vi holder lukket i sommerperioden, men det er ved at 
være småt med de planlagte aktiviteter. Der skal nu nok dukke lidt 
spontane indslag op, som vi har set det de andre år.

Program
Hvor intet andet er anført er start kl. 19.30.
1. juni: Klubaften.
8. juni: Forberedelse til VHF/UHF-field day den 2.-3. juli.
12. juni: Rævejagtssæsonen starter ved Onsbæk se rævejagts pro
gram. (Kl. 9.00).
15. juni: Klubaften.
22. juni: Computeraften.
26. juni: Rævejagt kl. 9.00.
29. juni: Den sidste afpudsning af VHF/UHF field day forberedel
serne.
2.-3. juli: VHF/UHF field day.
6. juli: Klubaften.
10. juli: Rævejagt kl. 9.00.
13. juli: Klubaften.
20. juli: Klubaften.
21 .-24. juli vil EDR Østbornholm være at finde ved WT-træffet.

Vy 73, Bjarne, OZ1GQR.

Vi kan glæde os over at vort nye blad skulle være ude nu, og det kan 
ikke vare længe inden nummer 2 ligger i postkassen. Tag godt imod 
dette blad, der er lagt et stort stykke arbejde i det fra OZ3PE, Arne’s 
side, og såvel redaktøren som bestyrelsen er indstillet på at vide
reudvikle dette, så bladet får lige netop det format og indhold, som 
ønskes. (Konstruktiv kritik modtages med glæde...).

Da det desværre ikke har været muligt af finde en person der vil på
tage sig hvervet som redaktør/oplæser af vor ugentlige nyhedsbul
letin, er den desværre sendt på en tidlig sommerferie. Bestyrelsen 
vil bestræbe sig på at få en ordning på dette, men hvis der skulle 
sidde een og brænde efter at få sit eget »medie« så er skuepladsen 
åben, og der er en god og fast lytterskare der tørster efter lidt info. 
Indtil denne dag oprander, holdes frekvensen 145.475 »i live« i det 
mindste hver søndag kl. 19.00 lokal tid, hvor vi samles og får en lille 
hyggesludder om den forløbne og kommende uge.

Ellers er der kun at ønske en rigtig god sommer fra bestyrelsens 
side, og gid der må blive hængt en bunke antenner op, kørt en 
masse gode DX’er, hentet tonsvis af diplomer hjem, foretaget en 
mængde besøg hos ligesindede - kort sagt: ha’ en rigtig god og 
»amatørrigtig« sommer.

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 RADI0144.675 Mhz 
sendes til OZ1BIZ eller lægges i OZ4BBS’ mailbox.)

Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth.

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

Kreds 4 Ä Ä - ^ a ,  Kreds 4ff, 03 83 m 70,
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LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA ODSHERRED - OZ1OHR
Mødelokale: »Kikke-Grill«, Lindholmcenteret, Nykøbing FI.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing FI., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

Afdelingen holder generalforsamling mandag den 20. juni kl. 19.30 
på »Kikko-Grill«

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille 

spørgsmål vedr. EDR til de opstillede kandidater til RM OZ5GF og 
OZ7JQ.

Desuden skal der drøftes Field Day i september.
Vy 73 OZ5DX, Hans.

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.

Der blev d. 26/4 afholdt ordinær generalforsamling i afdelingen, 
kun 13 medlemmer var mødt op, lidt skuffende, efter at alle havde 
fået udleveret den obligatoriske øl, valgte man OZ5FZ Flemming 
som ordstyrer, der straks gav ordet videre til formanden OZ1CRJ 
Gunner, han kom med en kort redegørelse over det forløbne års ak
tiviteter, og udtrykte tilfredshed med tilslutningen ved afdelingens 
arrangementer, største succes har nok været vinterens byggepro- 
ject, et Multi meter, udviklet og ledet af OZ1EPF, Ole, det blev til i alt 
ti stykker som nu virker, en tak til Ole for dette, og med håb om lige 
så god tilslutning fremover til afdelingens aktiviteter.

Derefter blev ordet givet videre til kassereren, der kunne konsta
tere et stabilt medlemstal på omkring 60, og fremlagde så det revi
derede regnskab, der viste et nogenlunde pænt overskud, på trods 
af større udgifter til nye antenner, rotor m.m. kan man nu anskaffe 
en god Frekvenstæller til afdelingen, det blev af forsamlingen mod
taget med tilfredshed, og man godkendte så regnskabet.

Næste punkt var kontingenten, her var man enige om at holde 
det på de nuværende 75 kr. halvårligt.

Valget til bestyrelsen resulterede i genvalg til samtlige poster, så 
bestyrelsen ser fortsat således ud:

Formand OZ1CRJ, Gunner
Kasserer OZ8NZ, Ole
Sekretær OZ1ITF, Otto
bestyrelsesmedlem OZ1ARV, Fritz
bestyrelsesmedlem OZ1EPF, Ole

Under punktet indkomne forslag var der 2 forslag begge fra 
OZ1LRD, Kurt.

1. QSL service i afdelingen.
2. Deltagelse i tester på HF fra afdelingen.
Alle var enige om at begge forslag var gode, og kunne tilslutte sig 

nu var bare spørgsmålet, hvem ville påtage sig dette arbejde, det vi
ste sig at OZ1LRD, Kurt gerne ville klare QSL servicen, og med 
hjælp fra OZ1FVN køre tester på HF, hvad forsamlingen var meget 
taknemlige for.

Derefter gik man over til at snakke om mere eller mindre gene
relle ting, hvor man samtidig hyggede sig med kaffen, generalfor
samlingen sluttede ca. kl. 22.00 i ro og orden.

NYT NYT NYT NYT NYT NYT 
Du kan nu aflevere dine QSL kort i afdelingen til videre ekspedition, 
uden beregning, der vil blive sendt til QSL centralen 1 gang om må
neden hvis du er interesseret, så mød op i afdelingen og tag dine 
QSL kort med der er postkasse lige til at smide dem i.

RS. På grund af vores travle sekretærs Kursusophold, måtte jeg at
ter træde hjælpende til.

Med ønsket om en god sommer til alle. Vy de 73 OZ1EAW, Alice.

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

ROSKILDE - 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:
16. juni: Klubaften, sidste møde inden ferien.
11. august: Klubaften, første møde efter ferien.
18. august: Field-Day forberedelse, QSO teknik.
25. august: Field-Day forberedelse.
1. september: Klubaften.
3.-4. september: Hvis der er tilslutning for det, kører vi Field-Day i 
Kyndeløse.

D-licenskursus:
Efter ferien og (hvis vi deltager) Field-Day, starter vores D- 
licenskursus. Så går en bekendt, YL eller XYL i licenstanker, så er 
her chancen. Det er meningen at køre kurset som en studiegruppe 
under vejledning af et par af klubbens teknikkyndige, samme sy
stem, som vi med stor succes, brugte i A-licenskurset forrige år. HF- 
tidspunktet vil være torsdag aften, altså normal klubaften, bar med 
start kl. 19.00 og slut ved kaffetid eller så, afhængig af interesse. Det 
er tænkt at hele historien skal køre på ren klubbasis, altså bliver ge
byr for deltagelse så lavt, at det lige dækker materialeomkostnin
ger. Efter ferien vil starttidspunkt blive fortsat og være at finde her 
i spalten.

Vil du vide mere, så mød op på vore klubaftener, eller kontakt for
manden, OZ1APA, Per, telefonnummer øverst her i spalten, og hør
nærmere.

VHF-UHF aktivitet:
Når ferien er overstået, skulle alle antenner til VHF-UHF være oppe 
og alt køreklart, så fremover vil der være muligheder for at deltage 
i aktivitetstester og contester fra OZ9EDR.

Ferietiden er over os nu, alle ønskes en god ferie og vi ses igen i lo
kalerne den 11. august. Vy best 73’s de OZ1KCR Ole.

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.

Den 21. april afholdte vi ordinær generalforsamling. Formanden 
OZ1EDC aflagde beretning, hvorefter kasseren OZ1LZZ fremlagde 
det reviderede regnskab. Vores formand OZ1EDC ønskede ikke 
genvalg og til ny formand valgtes OZ1LXP Kurt.

Kassererposten var også ledig og denne post blev besat af 
QZ1BNN Jørgen.

Som nyt bestyrelsesmedlem efter OZ1HKX valgtes Flemming. 
Under indkomne forslag gik debatten livligt og efter eventuelt af

sluttede vores dirigent OZ4NO Niels generalforsamlingen med at 
takke for god ro og orden.
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På et senere møde har bestyrelsen konstitueret sig således at 
OZ5IQ er næstformand og OZ3FC er sekretær.

På klubaftenerne fortsætter vi med cw og der arbejdes frem mod 
en prøve midt på sommeren. 73 de OZ3FC, Finn.

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave. 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

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.

NQRDVESTFYN ■ 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.

Siden sidst
Den 19-5. afholdt Nyborg-afd. sin årlige ordinære generalforsam
ling. OZ5KV ledede slagets gang.

Efter formandens beretning gjorde kassereren på sin overskue
lige måde for sidste gang rede for regnskabet-hun ønskede ikke af 
fortsætte på posten. I modsætning til sædvanen havde revisorerne 
denne gang et par bemærkninger; ikke p.g.a. den måde regnska
bet er ført på, men fordi bestyrelsen i et par tilfælde synes at have 
slumret i timen. En Field Day-regning var betalt af klubbens almin
delige kasse (og ikke af deltagerne) og forsikringspræmien er øjen
synlig til overflod blevet betalt to gange. Formanden lovede at løse 
sidstnævnte problem med forsikringsselskabet.

Under indkomne forslag blev det vedtaget at fortsætte ordningen 
med at købecall-bøger. Den amerikanske det ene år, den internatio
nale det andet. Ligeledes vedtog man, at gamle udgaver må sæl
ges, hvis nogen skulle være interesserede. OZ3PZ blev sat til at be
styre indkøb og salg.

Det forslag til vedtægtsændring, bestyrelsen på forrige general
forsamling var blevet pålagt at udarbejde, vakte en del debat. Det 
var især paragrafen om bestyrelsesmedlemmernes status EDR- 
og licens-mæssigt, der var kilden hertil. Forslaget til vedtægtsænd
ringerne blev sat under afstemning; forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at påbegynde tilbagebetalingen 
af aktierne i klubbens HF-station under rimelig hensyntagen til 
klubbens økonomi. Medlemmer, der ønsker deres aktie indløst kan 
henvende sig til bestyrelsen, men man er naturligvis også meget 
velkommen til at beholde aktierne.

VESTSJÆLLAND - QZ2SLA
Mødelokale: Strandvejen 53, 4200 Slagelse 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HKF, Carl Hacke, Agervej 1,
4220 Korsør, tlf. 03 58 03 26.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt d. 3/5 1988 på adres
sen Strandvejen 53 i Slagelse.

OZ1HKF, Carl blev valgt som dirigent. Formanden OZ1HLF, Sven 
aflagde beretning for det forløbne år, og sluttede med at han ikke 
kunne genopstille som formand grundet stor arbejdsbyrde.

OZ7VG, Verner fremlagde det reviderede regnskab, da kasserer 
OZ9XD, Hans var forhindret at sit job. Regnskabet blev godkendt. 

Til ny formand blev valgt OZ1HKF, Carl.
Alle øvrige valg var genvalg.
M.h.t. klublokale viste der sig en ny mulighed, som vi vil arbejde 

videre på. OZ1HKP

I bestyrelsen var OZ1KAX og OZ1LDG på valg. Til ny kasserer blev 
OZ4MA valgt, mens OZ1LDG fortsætter som sekretær. OZ1 FT 
trådte p.g.a. emigration tilbage og i stedet kom Jens ind. Jens har 
i øvrigt netop lykkeligt overstået licensprøven - til lykke med det. Re
visorer blev OZ1 KAX og Ulla, mens OZ1LD fortsætter som supple
ant (han blev også valgt til ny komponentmand). 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 juni:
Man. d. 20. kl. 19.30: Sidste afdelingsaften inden sommerferien. 
Afdelingen er vart med en kop kaffe og et stykke kage 
Man. d. 27. kl. 19.30: Drop-in aften/Field Day forberedelse.

Program for juli:
Lør. d. 2.: VHF Field Day
Søn. d. 3. kl. 9.45: EDR 80 m-aktivitetstest.
Man. d. 4. kl 19.30: Drop-in aften.
Tir. d. 5. kl. 20.00: EDR VHF-aktivitetscontest.
Tors. d. 7. kl. 20.00: EDR UHF-aktivitetscontest.
Lør. d. 9.: EDR sommerlejr i Odense.
Søn. d. 17: EDR sommerlejr i Odense.
Man. d. 18. kl. 19.30: Drop-in aften.
Man. d. 25. kl. 19.30: Drop-in aften.

Sommeraktiviteter
Som det forhåbentlig er bekendt af alle, er det Odense afdelingen 
der afholder EDR-sommerlejren i år. Vi bestræber os på at lave en 
sommerlejr der aktivitetsmæssigt kommer til at ligne lejren i 
Odense i 1984. Af samme grund beder vi alle afdelingens medlem
mer om at komme og hjælpe lej rud valget med til at få lejren til at fun
gere og gøre den til en mindeværdig oplevelse for alle deltagere.

Igen i år holder afdelingen åbent på mandage i sommerperioden. 
Sidste sommer var det en stor succes, idet der kom flere medlem
mer på drop-in aftenerne end på de ordinære klubaftener.

Også i år regner vi med at deltage i VHF/UHF Field Day den første 
weekend i juli. I skrivende stund er QTH’en endnu ikke valgt, men 
den bliver i behagelig nærhed af Odense.

jL /Fwc#* OZ3ZB, Edmund Winther Petersen,
§ \ r & Q S  Øksnebjer&vej 2. &230 Odense

tf. 091347 52.
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Siden sidst
-  er afdelingens HF-beam antenne og rotor blevet repareret og ge
nopsat. Det har givet flere gode DX-forbindelser. (En slet skjult op
fordring til at benytte afdelingsstationen endnu mere.)

-  har OZ1LLC, Arne meddelt at han af tidsmæssige og famiiiemæs- 
sige årsager udtræder af bestyrelsen. Ind i bestyrelsen er trådt sup
pleant OZ1LLS, Maths.

-  har afdelingen sammen med Svendborg afdelingen været på 
weekend udflugt til DSB’s Jernbanemuseum i Odense. Lørdag d.
14. maj hentede vi vore venner fra Svendborg på banegården, og 
gik sammen over til museet i banegårdens gamle remiseanlæg. Da 
vi havde set på gamle futtog i et par timer eller tre var det blevet tid 
til lidt frokost. Den blev indtaget i Odense afdelingens lokaler, der 
ligger lige i nærheden af banegården. Her afbrød A-licens holdet 
deres undervisning for at dække bord og spise frokost sammen 
med os. Tak for en dejlig dag til folkene Svenborg og vore venner på 
skolebænken.

Med ønsket om en god sommerlejr og sommerferie.
vy 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars & Lars.

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:
OZ1KAD (lille Per) har afholdt foredrag om Packet Radio til 12 der 
gad at høre om hvad det er for noget. Af dem der var mødt op var der 
6 stk. der var QRV på forhånd. Per havde gjort et stort stykke ar
bejde, på at få nogle flere til at interessere sig for Packet Radio, for 
øvrigt var det et godt foredrag, tak for det OZ1 KAD, Per.

Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt 
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT, Heinrich Thom
sen, Adelvardsvej 2, Sølsted, 6270 Tønder, tlf.04 74 11 47.

Rejsefeberen stiger
Ja venner, nu er det tid at planlægge rejsen i detaljer! Det er nemlig 
ikke spor for tidligt, når vi skal have et godt og billigt hotel, hvor vi 
kan bo samlet og foretage de fælles aktiviteter som man nu ønsker 
at deltage i.

Som omtalt i marts OZ, er turen planlagt i januar 1989, men på 
grund af fremsatte ønsker om en ændring af tidspunktet til februar 
1989 vil dette selvfølgelig ikke være nogen hindring, når der er 
overvejende stemning herfor, f.eks. pågrund af skoleferie, større af
stand fra jule/nytårshalløjet m.v.!

MEN som nævnt, så er det nu vi skal have reserveret de nødven
dige pladser, derfor opfordres DU til at tilmelde DIG selv eller hele 
familien til dette 8 dages drømmearrangement.

En uforpligtende kontakt bedes rettet direkte, telefonisk eller 
skriftligt til:

OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 åbenrå. Tlf. 04 62 13 11. 
SENEST den 1. juli 1988.

Meddel dit foretrukne rejsetidspunkt og antal deltagere. Vi vil så 
umiddelbart efter 1. juli kontakte hver enkelt med alle oplysninger, 
hvorefter den enkelte så kan tage ENDELIG STILLING til at afgive 
en bindende tilmelding i form af et depositum.

På genhør siger OZ61Q/OZ5WK.

Onsdag d. 11/5 var OZ20E, Ole på besøg med et EDR foredrag, li
geledes var der kun 12-14 stk. der var mødt op, heraf var der 2 fra 
Odense afd.

Foredraget handlede om VHF-UHFteknik. Taktil OZ20E Ole her 
fra Svendborg afd.

Den 14/5 var der udflugt i afd. Turen gik til Odense Jernbanemu
seum, her var Odense afd. med, efter besøget var der frokost i 
Odense afd. lokaler med den medbragte madpakke.

Hertil skal der siges, at det er meget skuffende, at der kun var 3 
medlemmer her fra Svenborg, der ville med på turen. Endnu en
gang kære venner i har kun snydt jer selv, for det der sker her i afd. 
Lad være med at være passiv medlem, men selvfølgelig det er jo 
gratis.

Husk så lige at tilmelde jer til SOMMERFESTEN lørdag d. 25/5 kl. 
18.00 i afd. lokalertil fællesspisning med medbragt madkurv og ser
vice. Der er mulighed for at bestille platter hos festudvalget 
OZ1HFO og OZ1KRI.

Øl, vand, vin og spiritus kan købes til alm. priser i afd. Efter spis
ningen er der dans til OZIlYH’s, Arne’s orkester. »The Plexiband«, 
til den lyse morgen. Afd. vil være vært ved kaffe, te og blødt brød. 
Meld jer til og få en god og uforglemmelig aften. Tilmeldingen hæn
ger i afd. Og XYL YL skal selvfølgelig med uden dem ingen adgang.

Når dette her læses er der valgt en ny bestyrelse. Så det er sidste 
gang jeg skriver her under afd. stof. 73 på genhør en anden gang. 
Jeg sender ikke amatørnyt på Svendborg repeateren mere.

Vy de 73 OZ1IOW, Per.

VESTFYN - OZ7ASO
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

HADERSLEV - OZ7HDR
Mødelokale: Klubhuset, Dengamlebrandstation, Domkirkepladsen 
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ5PG, Peter Sräber, Ribe Landevej 78,
6100 Haderslev, tlf. 04 52 57 89.
Giro: 7 09 84 48.
Den 18/5 afholdte afdelingen generalforsamling 

Vi takker OZ1JJR og OZ1LFX for deres indsats i bestyrelsen. De 
ønskede ikke genvalg, og vi håber, det lykkes for Jørn at skyde sit 
krudt af andre steder.

Den nye bestyrelse ser derefter således ud:
Formand OZ5PG
sekretær OZ1FXV
kasserer OZ3SS
bestyrelsesmedlem OZ11LZ
bestyrelsesmedlem OZ3ZI

Vi ønsker alle medlemmer en god ferie. Mere nyt efter sommer
ferien. Vy 73 de OZ5PF, Peter.

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

rnmjmk Æbåjmk j/Sjj OZÄM Y* Mad« PhySÄ B/f*
R f P C I a  f# iPhlfiéf&S© ©>'

tff. 04 SS 21 30:
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Så går det med hastige skridt mod slutningen af sæsonen, og det 
begår vi, som sædvanlig, med en Skt. Hans fest, og det foregår i år 
Fredag den 24. juni 1988 kl. 19.30 ved klubhuset. Som sædvanlig 
foregår det med grillpølser m.m. samt et festlig samvær. Mød op, og 
lad os få en hyggelig aften.

Mandag den 20. juni er klubhuset lukket p.g.a. Skt. Hans festen.

Lørdag den. 25. juni kl. 14.00 er så »dagen derpå«, der skal vi have 
ryddet op og gjort forårsrent. Vi kunne godt tænke os der mødte et 
par flere op en sidste år. Vi har det meget hyggeligt en sådan efter
middag, og vi slutter dagen med kaffe og blødt brød.

Det var det hele for denne gang, tilbage er kun at ønske vore med
lemmer og god sommerferie, og håber at alle møder op på en frisk 
igen når vi går i gang hen på sensommeren.

Vy 73 de OZ1KFQ, Hans.

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

Program:
Lør. d. 18/6 kl. 9.30: CW-prøve afholdes (eleverne møder i afdelin
gen kl. 9.00 som sædvanligt, så de kan blive »varmet op« til prøven). 
Tors. d. 4/8 kl. 19.30: Første møde efter sommerferien. Alm. møde.

Generalforsamling
Den 21. april 1988 afholdtes der ordinær generalforsamling i Nor
dals Afdeling, og der var til generalforsamlingen mødt 28 medlem
mer, så det synes vi var meget fint.

Dirigent blev OZ6HY, Martin, og det plejer han jo også at være. Diri
genten startede med at anmode om 1 minuts stilhed for at mindes 
OZ8MC, Hans Pustal, som i det forløbne år var afgået ved døden.

Regnskab og beretning blev godkendt.

Valg
OZ1KVM, Germann blev genvalgt til bestyrelsen.
OZ1LLN, Henning blev nyvalgt til bestyrelsen.
OZ1CCW, Anton blev genvalgt som suppleant.
OZ1LPQ, Kaj blev nyvalgt som suppleant.
OZ1HYH, Svend blev genvalgt som revisor.
OZ9QQ, Kjeld blev genvalgt som revisor.

Konstituering
Bestyrelsen har på et senere møde konstitueret sig således: 

Formand OZ9HI, Jørgen.
Næstformand/sekretær OZ1KVF, Hans.
Kasserer OZ1KVM, Germann.
Bestyrelsesmedlem OZ1LLN, Henning.

Der skal her fra afdelingen lyde en stor tak til de afgående medlem
mer for det arbejde, der i årenes løb er udført for afdelingen.

Samtidig skal der til de nye lyde et velkommen i bestyrelsen med 
håb om et godt samarbejde.

Viiiatelt skænket til afdelingen
Af afdelingens eneste æresmedlem OZ1AR, Axel fik afdelingen i 
forbindelse med generalforsamlingen skænket et villatelt, således 
at vi nu let og smertefrit fik løst vort køkkentelt-problem, og der skal 
til OZ1AR, Axel lyde en stor tak for teltet.

Fin demonstration
Torsdag den 5. maj blev afdelingens måleinstrumenter demonstre
ret at OZ9DT, Palle, og det var en meget fin og munter demonstra
tion, idet Palle jo er ekspert på området, og da han samtidig er et 
meget humørfyldt menneske, blev det en stor succes for afdelin
gen. Smilene kom rigtigt frem, da Palle demonstrerede vor ældre 
målesender, idet han startede med at give senderen et »lille dask« 
ovenpå, for det skulle sådan en nu have, mente Palle. -  Tak til Palle 
for en fin aften.

Ny aktivitetsliste
På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at der efter 
sommerferien skal udsendes en aktivitetsliste til samtlige vore 
medlemmer, således at disse har mulighed for i god tid at se, hvad 
der skal ske i afdelingen. Samtidig skal aktivitetslisten i lighed med 
sidste gang udsendes til vor samarbejdsafdeling OZ1SDB Sønder
borg Afdeling, således at kammeraterne derude har mulighed for at 
følge med i, hvad der sker hos os, og det er så meningen, at vi skal 
modtage en lignende liste fra Sønderborg.

Afdelingen deltager i Fielddays
Det blev besluttet, at afdelingen atter i år skal deltage i VHF- 
fieldday, som jo foregår den første weekend i juli. QTH bliver som 
sidste år: Høgebjerg, og vi anmoder alle, som vil være med, om at 
møde op ved de ugentlige mødeaftener, så vi kan få sammensat et 
passende hold operatører.

Afdelingen er også i år interesseret i at deltage i HF-fieldday, som jo 
foregår den første weekend i september, og her gælder det ligeså: 
Er du interesseret i at være med, da mød op på klubaftenerne, og 
meld dig til.

Nu skal det ske
Det er nu omsider besluttet, at afdelingens udendørs lamper skal 
sættes op. Ligeledes skal der hurtigst muligt sættes en ventilator 
op, så vi ikke mere skal sidde i en røgtåge i forbindelse med vore 
ugentlige møder.

God sommerferie
Alle afdelingens medlemmer, samt alle, som Nordals Afdelingen 
har tilknytning til, ønskes en rigtig god sommerferie -  Nyd den nu 
rigtigt, så I kan vende veludhvilede tilbage efter ferien.

Vy 73 de OZ1KVF, Hans.

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

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

ÅBENRÅ ■ QZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31, 
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Kontingent
Kontingent blev fastsat til kr. 225,00 årligt fra 1/4-1989.

Nye priser
Priser på varer fra køkkenet blev generelt forhøjet med kr. 1,00. 
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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.

Tir. d. 21/6 kl. 19.00: Sidste bulletin inden sommerferien.
Ons. d. 22/6 kl. 20.00: Sommerferieafslutning.
Ons. 29/6, 6/7 og 13/7: Sommeråbent fra kl. 20.00.

Siden sidst har Flemming, OZ1EMY underholdt med foredrag og 
billeder fra sin tur til Indien, Pakistan og Nepal. En virkelig interes
sant aften. Tak til Flemming. Der har været afholdt medlemsmøde 
hvor klubbens fremtid blev drøftet. Så er der blot tilbage at ønske 
alle en god sommerferie. Vi ses. 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.: OZ1BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Alle onsdage: Almindelig klubaften.

Ja, som overskriften siger, alle onsdage almindelig klubaften. Det 
kunne tyde på, at det er ved at være sommer og agurketid for nør- 
klerierne. Det er det nok også, bortset fra rævejægerne det boltrer 
sig i vor herres frie natur hver mandag. Tro det eller lad være. -  De 
har det PRAGTFULDT -  Du kan nå at være med endnu.

Radiorummet er ved at tage form og når du læser dette, er der 
malet og sat på plads. Tak til medlemmerne for hjælpen -  så mang
ler vi bare antennerne, ikk’.

Vi har i bestyrelsen talt lidt om afdelingen skulle etablere packet- 
radio evt. med en mailbox OZ8H. Hvad mener du om tanken. Det 
kunne jo blive en god informationskilde for afdelingens aktiviteter 
m.m. Packetradio breder sig jo med lynest hast. Mød op på klubat
terne og vær med i det der sker og tag del i debatten. Du kan være 
med til at gøre en »almindelig« klubaften til en »særlig« kiubaften for 
de der kommer fast hver onsdag -  og for dig selv.

Ferien nærmer sig, men der er som sædvanlig muligt at komme 
i afdelingen i ferien. Der er åben efter samme recept som sidste år. 

God ferie og på gensyn i 8H. 73 de OZ1GX, Gunnar.

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.

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.

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

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.

Program:
Den 23. juni holder vi Skt. Hans fest hos Tage, OZ1EJS (i grusgra
ven). Der bliver mulighed for køb af pølser og snobrød. Så mød tal
rigt op med YL, XYL og harmoniske. Derefter holder afd. sommer
ferie indtil d. 30/8-1988.

Afd. håber at kunne køre field day også i år. Har det interesse så 
henvend dig i afd. senest d. 23/6.

Medlemmerne ønskes god ferie. Vy 73 de OZ1UP, Conny.

STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.
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THISTED - OZ7TOM VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO
Mødelokale: Thisted Elektricitetsværks bygning, Gasværksvej 14. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

Den 10. maj afholdte vi indledende planlægningsmøde for 
FIELD—DAGEN den første weekend i juli. Som ventet, (grundet 
valget), var der ret begrænset fremmøde. Vi besluttede derfor føl
gende:

Alle der har noget, de vil låne afdelingen til denne weekend, be
des give besked til en af følgende: OZ1LMV, OZ8UW, OZ1KQP, 
OZ1JZI, OZ1LEL eller OZ1AIJ, som så vil koordinere det hele. Vi sat
ser på at blive QRV på 2-meter, 70-cm, 23-cm og muligvis også 
3-cm, men alt afhænger af hvad vi kan låne os frem til af udstyr, sta
tioner, antenner, generatorer o.s.v.

Så derfor, kom ud af busken, også selv om du ikke selv vil være 
med denne weekend. Din rig trænger måske til at blive støvet af Hl!

Afdelingen er nu QRV på packet (VHF) og vil, når dette læses, også 
være QRV på HF. Kom ned og prøv denne »nye« gren af vor fælles 
hobby, der vil næsten altid være en, der kan vise dig til rette.

Kommunen har meddelt, at vore lokaler skal inddrages til møde
lokaler. I den forbindelse har bestyrelsen været til møde, hvor der 
dog ikke blev fundet nogen løsning. Der var simpelthen ikke mødt 
nogen beslutningsdygtig op fra kommunen. Det blev derfor aftalt, 
at kommunen meddeler os en dato for et nyt møde. Dette nye møde 
er muligvis afholdt når dette læses. Lyt med på repeater-nyt og du 
vil få løbende referater om emnet, og for den sags skyld alle andre 
ting vedrørende vor afdeling.

Til slut kan nævnes at vor indkøbte YAESU FT-225RD nu virker per
fekt, hvilket vi især kan takke OZ8UW, Henning for. I den forbin
delse kan også nævnes, at vi har modtaget et rundt beløb fra det 
firma vi købte den af. Vi har således ikke længere noget at udsætte 
på dette firma, og finder sagen er løst på bedste måde.

Vy 73 de OZ1AIJ, Henrik.

VARDE - QZ5VAR
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.

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.

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 28. april havde vi besøg af OZ3TQ, Nick Plutte, der holdt et 
EDR-foredrag om packet-radio.

OZ3TQ startede foredraget med lidt historie omkring packetra- 
dio, om de mange begynder-vanskeligheder, og om de forskellige 
systemer man havde kørt med. Som supplement benyttede OZ3TQ 
en hel del overheads.

Efter denne teoretiske gennemgang, fortalte Nick om det udstyr 
han havde medbragt, og som var opstillet i klublokalet. Da vi lavede 
prøveopkald fik vi straks kontakt med OZ5PK, og det blev nu vist 
hvordan det fungerede i praksis.

Det var et meget spændende og interessant foredrag, og vi vil 
endnu engang sige tak til OZ3TQ, Nick, for foredraget. Endvidere 
tak til OZ5PK, Niels, fordi du ville være med i »den anden ende«.

Den 5. maj afsluttede vi sæsonen med at holde den ordinære gene
ralforsamling, og der var til denne aften et pænt fremmøde, idet alle 
afdelingens medlemmer var mødt.

Formanden OZ1KMR, Henrik, omtalte i sin mundtlige beretning 
de ting som afdelingen havde beskæftiget sig med i årets løb. Der 
havde bl.a. været virksomhedsbesøg på P&T’s radiokædetårn i 
Ødis, EDR-foredrag ved OZ8CY om repeaterteknik, foredrag om 
computer og modem ved OZ1AMK, bygge CW-modem, filmaften, 
sammenligning af oscilloskoper, besøg hos OZ1KMR, og til slut et 
EDR-foredrag om packet-radio ved OZ3TQ.

Formanden rettede en tak til den personer og medlemmer der på 
den ene eller anden måde havde ydet et stykke arbejde for forenin
gen. Der blev ligeledes rettet en tak til samarbejdsafdelingerne for 
det gode samarbejde i det forløbne år.

Kasserer OZ1IOE, Åse, gennemgik det omdelte regnskab. Der 
var ingen spørgsmål til dette, og regnskabet blev godkendt.

Det blev vedtaget at vi fortsætter med uændret kontingent, 80 kr. 
pr. år. For et familiemedlem med stemmeret betales yderligere et 
halvt kontingent.

Der skete ikke nogen ændring i bestyrelsen, idet OZ1LTY og 
OZ1AFD begge blev genvalgt. Bestyrelsen ser herefter således ud: 
formand OZ1KMR, Henrik, næstformand OZ1AMK, Poul, kasserer 
OZ1IOE, Åse, sekretær OZ1AFD, Claes og bestyrelsesmedlem 
OZ1LTY, Iver.

Generalforsamlingen sluttede som sædvanligt med at lokalafde
lingen var vært ved et stykke smørrebrød og øl/vand.

Program for næste sæson vil senere blive annonceret her i OZ. 
Bestyrelsen ønsker hermed alle en god og solrig sommerferie.

Vy 73 de OZ1AFD, Claes.

ØLGOD - QZ7JYL
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.

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

jg? ozæv, et« m> v&moit* téFm&épiéS* &
K m a s  #  ä t a s » » « , .  A m a s  o
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FREDERICIA - OZ1FRD Budgetforslaget med uændret kontingent blev godkendt af forsamlin
gen uden ændringsforslag.

Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

Vi har holdt den ordinære årlige generalforsamling følgende blev 
valgt:

OZ1AYN, Børge formand. OZ1IAS, Jess Per kasserer. OZ8KU, 
Charly sekretær. OZ2LR, Leif revisor. OZ1JJE, Poulin og OZ1KTS, 
Gunnar menige medlemmer.

Når dette læses er der ferie og vi begynder efter ferien igen den 
9/8-88 med klubmøderne.

Husk sommerlejren i Odense. 73 OZ8KU, Charly.

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.

Vinterens byggeprojekt nærmer sig sin afslutning.
Sidste mødeaften før sommerferien d. 15/6-88. Villy har nok sør

get for lidt ekstra til denne aften.
Vi starter igen d. 31/8-88 kl. 19.30.

Vy 73 de OZ1JYF, Flemming.

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

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.
Generalforsamling
Så er endnu en generalforsamling overstået og denne gang med en 
overvældende god tilslutning.

Efter at den sædvanlige dirigent OZ5VY var enstemmigt valgt, gik 
man over til formandens beretning. Den handlede bl.a. om afdelingens 
50-års jubilæum, hvor også mange amatører, som vi ikke plejer at se så 
meget til, kiggede ind og fik en snak. Sidste års FD fik også et ord med 
på vejen med et hib til medlemmerne om flere udskiftningsspillere. Der 
blev udtalt tilfredshed med fremmødet på klubmøderne og rettet en tak 
til OZ1JUW for hans altid velvillige køkkentjeneste, hvilket udløste et for
tjent bifald fra forsamlingen. Det sorte punkt i beretningen var udsigten 
til at klublokalet skal rømmes, da hele bygningen skal renoveres, men 
der ville blive sendt en anmodning til kommunen og genhusning.

Kassereren OZ5HD fremlagde regnskabet, hvoraf det fremgik at bud
gettet holdt, ja nogle af posterne var end ikke brugt, hvilket havde givet 
en kapitaltilvækst.

Valg til bestyrelse resulterede i følgende:
Formand OZ1GIX, Jes.
Sekretær OZ6GLJ, Gunnar.
Kasserer OZ5HD, Bent.
Bestyrelsesmedlem OZ5VY, Orla.

OZ1ASF, Søren genvalgtes som revisor.

Som sidste punkt, vedtog man køb af HF-station til klubben.
Vy 73 de OZ1GIX, Jes.

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 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.

To nye CW-ere
Bistået af OZ1LJ, Leif, er det efter års slid lykkedes for OZ1KSU, Jør
gen, og OZ1JZL, Jens, at aflægge en tilfredsstillende 60-tegn 
morse-prøve. Til lykke til de to flittige medamatører, som snart vil 
lade deres call høre på HF.

Færre QSL-kort
QSL-manager, OZ3LR, Carlo, måtte med beklagelse konstatere, at 
mængden af QSL-kort stadig går ned. Der er i det forløbne år 
komme 2243 kort til afdelingen -  mod 2800 året før. Topscorer i 
klubben blev OZ1GHN, Jan, der tegnede sig for i alt 1293 QSL-kort 
i løbet af året. QSL-manageren kom selv med 185 kort på en 2. 
plads, men 3. pladsen gik til OZ1KAD med 179 kort. Til afdelingen 
-  OZ7RD -  kom der 302 QSL-kort.

Ny i udvalg
OZ3LR, Carlo, beklagede på afdelingens generalforsamling, at der 
ikke var kommet mere gang i HF-aktiviteten end tilfældet var. Carlo 
bad om at blive afløst i udvalget, og i hans sted er OZ6YO, Bo, valgt.

Hvad sker der i tårnet
Det sker af og til, at vi ikke når at få fortalt om et kommende arrange
ment i OZ. Det sker oftest i de tilfælde, hvor vi ikke har 100 pct. til
sagn inden OZ går i trykken. Men så bruger vi afdeligens-nyt hver 
mandag på Randers-repeateren til at informere. Der er Jens, 
OZ3JY, der står for udsendelsen på 145.725 Mhz.

Set. Hans-fest ved tårnet
Traditionen tro holder afdelingen Set. Hans-fest ved tårnet. I år er 
der gløder i grillen onsdag 22. juni. Vådt og tørt kan som sædvanlig 
købes. Der er ophængt deltagerliste i tårnet. Man bedes skrive sig 
på af hensyn til bestilling af råvarer.

Field day
OZ7RD’s call skal i luften ved den kommende field day. Det er be
styrelsen stærkt interesseret i. Derfor har den sat lidt penge af til ar
rangementet. Men det er vigtigt, at man allerede nu melder sig, hvis 
man vil deltage i den spændende 24-timers test. Der er især brug 
for operatører, så vi kan køre så mange bånd som muligt og helst 
både phone og CW.

Men -  hvor mange campingvogne kan afdelingen disponere 
over og hvor mange master -  og især hvor mange operatører? Giv 
lige bestyrelsen et praj, hvis du kan række en hjælpende hånd. Vi 
skal bruge mindst 6-8 operatører, og der skal arbejdes i turnusord
ning, men jo flere vi bliver jo sjovere bliver det -  så bliver der nemlig 
også tid til at hygge sig mellem de radio-aktive timer.
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ROSENHOLM ■ OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

Sommerudflugt
Lørdag den 18. juni kl. 14.00 for hele familien på Daugbjerg Dås. 
Fælles kaffebord, hvor der kan nydes medbragt kaffe, brød, øl m,m. 
Husk camping-bord og stole.

Medlemsmøde
Tirsdag den 28. juni, klubvært OZ3UT, Erik. Vy 73 OZ5LD, Leo.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Lunden, Vestergade 74.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JIW, Jesper Schou, Edv. Egebjergvej 59,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 64 43.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.

Siden sidst
Efter generalforsamlingen den 5. april, er følgende bestyrelse 
valgt:

Formand OZ1JIW, Jesper Schou.
Næstformand OZ1LRW, Jørgen Bjerre.
Kasserer OZ1JAS, Kjerstein Meldgaard.
Sekretær OZ9PF, Paul H. Laursen.
Bestyrelsesmedlem OZ1IWE, Jens Dahl-Nielsen.

Det er nu den dejlige sommertid og klubbens aktiviteter er suspen
deret til august måned.

Alle medlemmer ønskes en god sommerferie.

Flytning
Bliver det nødvendigt at flytte til de nye klublokaler i sommerferien, 
vil flytteholdet blive indkaldt. Vy 73 OZ9PF, Paul.

ÅRHUS - QZ2EDR
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.

Program:
Tor. d. 16. juni kl. 20.00: Klubaften. 
Tor. d. 23. juni kl. 20.00: VHF-aften. 
Tor. d. 30. juni kl. 20.00: VHF-aften. 
Søn. d. 3. juli: Field day.
Tor. d. 7. juli kl. 20.00: klubaften. 
Tor. d. 14. juli kl. 20.00: Klubaften. 

Offentlige transportmidler:
Bus linie 15.
Tog H.H.J. Vy 73 de OZ5DE, Dan.

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BWX, Erling Andreasen, Gitadelvej 12, 
Boks 397, 7100 Vejle, tlf. 05 82 87 59.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79, 
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.

Mødelokale: Beboerhuset, Elsted vej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Program
25.5.: Bygge- og klubaften.
01.6: Forberedelse til Field day.
08.6: Bygge- og klubaften.
15.6: Foredrag om Contest.
22.6: Sidste klubaften, og derefter sommerferie.

God ferie ønskes af OZ2AAN. Vy 73 de OZ1ABR, Lene.

O  OZtFDti* Frank Mølgaard Jense«, Sæ
F k å & Q S  f if  Tornby, f \ f ¥ f O S  Mtlf. mW 74 7& w - w w  w

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.

Siden sidst
Afdelingen har afholdt generalforsamling d. 3. maj, og fra denne 
kan kort nævnes følgende:

Formanden måtte i sin beretning konstatere at det ikke lykkedes 
at vinde Field day pokalen for tredie år i træk og dermed til ejedom. 

Der har i vinterens løb været afholdt teknisk- og morsekursus i af

delingen, hvilket foreløbigt har resulteret i B-licens til OZ1KSN og 
OZ1KDI. Fire mand går til teknisk prøve i maj.

Afdelingens ti-årige lejemål hos kommunen udløb i år, men fort
sætter efter almindelige lejeregler. Huslejen er uændret.

Vores HF-station er afhændet i årets løb på grund af for lidt aktivi
tet på den. Hensigten med den var at lokke nogle nye amatører til, 
men det har vist sig at medlemmerne først og fremmest kommer for 
at få en snak med hinanden.

Vi har også haft to foredragsholdere på besøg med foredrag om 
satelitter og forstyrrelser.
Endvidere har der i afdelingen været afholdt auktion hvor ca. 20 
amatører fra nær og fjern var mødt frem. En fin eftermiddag med 
kaffe, kage og tingen om priserne.

Ved en tragisk ulykke har afdelingen mistet sin mange-årige revi
sor OZ1DGZ. Ved Oles begravelse var der en krans fra klubben.

Om fremtiden kunne formanden berette, at der næste vinter vil 
blive tilbudt teknisk kursus med OZ8JE som lærer og morsekursus
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med OZ1MC som lærer. Begge kurser vil blive arrangeret i FOF 
regi, og starter medio september.

Sluttelig kunne formanden konstatere at fremtiden tegner lysere 
for afdelingen, idet der denne vinter har været noget større frem
møde til klubaftenerne end tidligere.

Efter formandens beretning der blev godkendt, kunne kassere
ren gennemgå regnskabet, der ligeledes blev godkendt.

Der var i år valg til bestyrelsen, og resultatet heraf blev som føl
ger:

Formand OZ1IPK, Tonny Suppleant OZ1AZZ, Henning
Kasserer OZ1GGF, Uffe Revisor OZ1KDG, Ole
Sekretær OZ8SO, Jens Suppleant OZ8JE, Erik
Best. medl. OZ1IPE, Poul Erik 
Best. medl. OZ1KSN, Poul.
Sidste klubaften i denne sæson var 17. maj, og vi starter igen den

2. august og 16. august, hvor vi snakker om Field day, der afholdes
3. og 4. september. Vy 73 de OZ8SO, Jens.

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.

Vi er nu ovre generalforsamlingen. Der var ca. en femtedel af klub
bens medlemmer til stede, og alle kunne godkende formandens - 
og kassererens beretning. Ligeledes var der også enighed da val
get skulle foretages og det resulterede i at OZ1CAE og OZ1CEX 
blev genvalgt.

Bestyrelsen er derfor den samme som før. OZ1HNO, Knud som 
formand, OZ1IPR kasserer og OZ1LKB sekretær. OZ1CAE, Boe, 
OZ1CEX, Jørgen menige medlemmer af bestyrelsen.

På generalforsamlingen valgtes OZ1IPR, Sten-Martin til afdelin
gens repræsentant til Repeaterfonden »KIK UD«.

Der blev også talt om UHF-repeateren i Hjørring. Da vi har været 
meget glade for, at denne repeater kom til at stå i Hjørring, har vi helt 
glemt, at vi burde for længe siden have takket OZ1HDA og OZ1CVP 
og andre, som var stillet til rådighed af NORAD Lønstrup. Så derfor 
tak til alle.

Da der stadig er amatører, der har indkøbt ting til repeateren for 
deres egne penge. Gav Hjørring Afdelingen et beløn til repeateren 
- samt de medlemmer der var på generalforsamlingen, var enige 
om at tage pungen op, såder nu er startet en indsamling til vor UH F- 
repeater.

Skulle der være andre, der også gerne vil give en »skærv« til re
peateren, kan det gøres ved at sende pengene til vor Giro konto 
6 23 99 27 mærket »Repeateren«. Disse beløb vil så ubeskåret gå 
til driften, vedligeholdelse og reperation (evt. forbedring - hvis dette 
kan lade sig gøre).

Program
Repeater-nyt starter mandag den 15. aug.
Tir. 16. aug.: Opstart efter ferien (Field day snak).
3.-4. sep.: EDR’s Field day.
Tir. 6. sep.: Klubmøde (resultat Field day).
Tir. 20. sep.: Klubmøde (log Field day).

JULIANEHÅB • QX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3LX, Bo Geronne Christensen, Maja vej - bygn. 6, lej I. 8, 
3920 Julianehåb, tlf. 38903.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

Tir. 4. okt.: Klubmøde.
Tir. 18. okt.: Klubmøde.
Tir. 1. nov.: Klubmøde.
Tir. 15. nov.: Klubmøde.
Lørdag den 26. november: Julefrokost Løkkens Vejkro. Decembers 
klubmøde er flyttet til den 13. dec., hvor der er juleafslutning med 
Banko-spil.

Klubben ønsker alle en god ferie.
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.

Holder sommerferie i juli og august mdr. Vi mødes friske igen efter 
en godt overstået ferie, håber jeg. Vy de 73 OZ1CFQ, Henning.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GGR, Bjørn Laursen, Boulevarden 37 3tv.,
9000 Aalborg.
Giro: 5 44 47 99.

Program:
Man. 13/6: Sidste repeater-nyt inden sommerferien.
Tir. 14/6 kl. 19.00: Rævejagt ved Poulstrup Sø.
Ons. 15/6: Sidste klubaften inden ferien.
Søn. 7/8: Rebild træf.
Man. 8/8 kl. 19.00: 1. repeater-nyt efter ferien.
Tir. 9/8 kl. 19.00: 1. rævejagt.
Ons. 10/8: 1. klubaften.

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god ferie, og husk nu på hvis det 
bliver mindre solrigt vejr, så er det måske en idé at kalde op på ålb.- 
rep. VHF eller UHF, for at høre om, der skulle være aktivitet i din af
deling. Og er du på ferie her i landsdelen, er du og din familie natur
ligvis velkomne til at besøge ålb. afdelingen.

Vy 73 OZ1GGR, »DIN FORMAND«.

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.

G m n lm é
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OZ-spot
Kultur- og Kommunikationsministeriet 
Generaldirektoratet for P&T

Notat angående forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnær
melse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk 
kompatibilitet

1. Indledning.
EF-kommissionen har i november 1987 fremsat et forslag til rådsdi
rektiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (KOM(87)527 Final).

Forslaget, der baserer sig på traktatens artikel 100A, har form af 
et rammedirektiv og er lovgivningsteknisk udarbejdet efter de ret
ningslinier, der er indeholdt i Rådets resolution af 7. maj 1985 om 
den ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og stan
darder.

Dette indebærer, at Rådet fastsætter de væsentlige beskyttel
seskrav for at sikre de pågældende elektriske og elektroniske ap
paraters uforstyrrede funktion.

Herefter udarbejder de europæiske standardiseringsorganisati
oner de harmoniserede standarder, som indeholder tekniske spe
cifikationer, hvormed de af Rådet fastsatte beskyttelseskrav kan 
opfyldes.

Indtil harmoniserede standarder er udarbejdet, kan Kommissio
nen på grundlag af en udtalelse fra et udvalg anerkende, at natio
nale standarder opfylder de fastsatte beskyttelseskrav.

Fabrikanten kan vælge de tekniske specifikationer, han ønsker, 
for at opfylde de fastsatte beskyttelseskrav. Benyttes de harmoni
serede eller midlertidigt gældende nationale standarder, skal med
lemsstaternes kontrolmyndigheder på basis af en fabrikanterklæ
ring umiddelbart gå ud fra, at produktet er i overensstemmelse med 
fastsatte krav. Vælger fabrikanten derimod at fremstille sit produkt 
efter andre tekniske specifikationer, har han en særlig bevisbyrde 
for, at produktet overholder direktivets krav.

Den nylige dannelse af ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) og det derigennem etablerede snævre samar
bejde med CENELEC vil formentlig kunne bidrage væsentligt også 
til en nyttig EMC-standardisering. Der bør derfor fra dansk side ar
bejdes for at denne proces omtales i direktivet.

Fra forskellig side er fremført, at direktivet alene skal omfatte de 
områder, for hvilke der findes internationale standarder eller natio
nale, koordinerede standarder. Det bør søges afklaret, hvorvidt der 
vil være fordele ved at sætte direktivet i kraft i uændret form frem for 
at afvente etablering af standarder. I denne forbindelse vil det være 
nyttigt at få afklaret de danske interesser i forbindelse med proce
duren i artikel 10, stk. 2, med fabrikanterklæringer fra lande, hvor 
der ikke er indført nationale standarder.

Da det er fremhævet, at der i nyere tændingsanlæg i motorkøre
tøjer anvendes udstyr, som kan forårsage forstyrrelser ved højere 
frekvenser end tidligere, vil den foreløbige danske holdning være, 
at der arbejdes for at undtagelsen i direktivets artikel 2, stk. 2, slet
tes.

Forslagets artikel 6 giver i forhold til direktiverne fra 1976 kun be
grænset mulighed for at forlange støjdæmpende foranstaltninger i 
konkrete tilfælde, selv om apparaterne overholder forskrifterne. 
Der bør derfor indføjes den samme adgang i EMC-direktivet som i 
de 2 direktiver fra 1976 til at påbyde yderligere støjreducerende for
anstaltninger i konkrete tilfælde af konstaterede forstyrrelser.

Dansk gennemførelse af direktivet vil nødvendiggøre ny dansk 
lovgivning, da den nugældende radiostøj lov ikke giver mulighed for 
at fastsætte bestemmelser om immunitet ud over den generelle be
stemmelse i lovens § 5, der fastlægger forholdene i konkrete for
styrrelsestilfælde, hvor forstyrrelserne skyldes, at modtageanlæg
get er mere følsomt end sædvanligt for sådanne anlæg, eller hvor 
anlægget er opstillet (indrettet) på uhensigtsmæssig måde.

Direktivets vedtagelse vil endvidere skulle medføre ændringer af 
de gældende bekendtgørelser ifølge radiostøjloven. Nærmere 
herom vil senere fremkomme.

2. Forslagets indhold.
EMC defineres i direktivet som »en mekanismes, et apparats eller 
et systems evne til at fungere tilfredsstillende i et elektromagnetisk 
miljø uden selv at fremkalde uantagelige elektromagnetiske for
styrrelser for nogen del af dette miljø«.

Forslaget vil finde anvendelse på en MEGET stor kategori af ma
teriel, der omfatter ALLE elektriske apparater, instrumenter og an
læg, herunder køretøjer og elektriske ledningsnet samt færdsels
net (transport og jernbaner) og telekommunikationsnet, hvis de kan 
tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis de
res funktion kan påvirkes af sådanne forstyrrelser.

Forslaget er en videreførelse af EF’s hidtidige arbejde med har
monisering af radiostøjbestemmelser.

EMC er imidlertid et langt mere omfattende begreb end radio
støj, idet EMC-begrebet indebærer, at der ikke alene skal fastlæg
ges maksimalværdi for afgivelse af radiostøj, men også fastlægges 
et niveau for IMMUNITET overfor radiosignaler. De gældende radi
ostøjdirektiver 76/889/EØF og 76/890/EØF med senere ændringer 
om RADIOSTØJ fra elektriske apparater og fra armaturer med star
ter for lysstoffør vil samtidig blive ophævet.

Direktivforslaget er et led i etableringen af EF’s indre marked. 
Medlemsstaternes lovgivning både teknisk og proceduremæssigt 
udviser ifølge Kommissionen markante forskelle, hvilket hæmmer 
handelen og innovation i en sektor, der er særlig følsom over for 
segmentering af markedet.

Kontrollen med, at udstyr overholder de generelle beskyttelsesk
rav, som er beskrevet i artikel 4, udøves gennem erklæringer fra 
fabrikanten om, at udstyret overholder de internationale standar
der eller midlertidige nationale standarder, som er blevet koordine
ret med EF-Kommissionen efter bestemmelserne i artikel 7. Så
fremt sådanne standarder opfylder de generelle beskyttelseskrav 
i artikel 4, og fabrikanten skal kunne stille dokumentationsmateri
ale herfor til rådighed for den nationale myndighed.

Direktivet foreskriver i artikel 5, at myndighederne ikke kan 
hindre markedsføring og ibrugtagning af udstyr, som er forsynet 
med en forskriftsmæssig fabrikanterklæring. (Det er underforstået, 
at andre grunde end EMC-forhold evt. kan hindre markedsføring og 
ibrugtagning).

For teleterminaler gælder særlige regler i direktiv 86/361/EØF 
om gensidig anerkendelse af typegodkendelser.

Efter artikel 8 er der mulighed for omprøvning og evt. annullering 
af nationale og internationale standarder gennem behandling i et 
særligt »Stående Udvalg«, såfremt standarderne ikke fuldt ud op
fylder beskyttelseskravene i artikel 4.

Artikel 9 giver adgang til at forbyde markedsføring, såfremt en 
med fabrikanterklæring forsynet apparattype konstateres ikke at 
opfylde beskyttelseskravene i artikel 4, og der vil kunne træffes for
anstaltninger mod den, der har udstedt en urigtig attestation. (Det 
er uafklaret, hvorledes der forholdes over for en fabrikant i et andet 
medlemsland).

Artikel 10 indeholder bestemmelser om fabrikanterklæringerne 
og om godkendelse af certificeringsorganer.

Ifølge forslagets artikel 2 vil motorkøretøjers og traktorers tæn
dingsanlæg ikke blive omfattet af dette direktiv, idet det foreslås, at 
gældende direktiver herom fra 1972 hhv. 1975 opretholdes.

3. Dansk holdning.
Generelt anses en snarlig Ef^-harmonisering af EMC- 
bestemmelser for ønskelig, fortrinsvis således at bestemmelserne 
bliver gældende for alle landene og fra nogenlunde samme tids
punkt.

Den foreløbige danske holdning vil derfor være at Danmark støt
ter vedtagelsen af et EMC-direktiv, dels i lyset af EF’s bestræbelser 
for gennemførelse af et indre marked og dels for at sikre beskyt
telse af det elektromagnetiske miljø, d.v.s. at direktivet bør medvirke 
til en forbedring af elektriske og elektroniske apparaters immunitet, 
således at man fremtidig undgår indstrålingsforstyrrelser, og så for
styrrende udstråling fra apparaterne fortsat bekæmpes effektivt.

Standardiseringsbestræbelserne i Europa på teleområdet er 
hidtil foregået i CEPT (Den europæiske samarbejdsorgan isation 
for Post- og Teleadministrationerne).
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Silen t Key
OZ9X

Det er med sorg at meddele, at OZ9X Christian, den 21. marts d.å. 
er afgået ved døden i en alder af 79 år.

OZ9X blev EDR medlem nr. 1008 i juli 1936 - et uafbrudt med
lemsskab i 52 år. I oktober 1937 tildelt kaldesignalet OZ9X.

På dette tidspunkt stod der Horsens på adressen, og det blev til 
mange aktive timer i Horsens afd.

Senere flyttede OZ9X til Odense, hvor han ligeledes blev en 
kendt og skattet medlem i Odense afd. Hans største interesse var 
nok 2 m og 70 cm, men han glemte ikke helt Kenw. 930, som han 
nok lyttede mere på end sendte.

Mange har gennem årene haft glæde af hans jyske lune i de tal
rige Qso’r, det blev til.

En stor glæde fik han, da junior fik tildelt kaldesignalet OZ1CCI.
Vi, mange, der kendte OZ9X, vil savne ham blandt os, men sav

net vil være størst hos de efterladte, Edith, hans kone og sønnen, 
Bent. Familiemennesket, som han var, efterlader sig kun kære min
der, at se tilbage på.

Vi, hans venner, vil altid mindes ham, som den gode amatørkam
merat. Tak for »gamle dage« OZ9X. Æret være dit minde.
På EDR Odense afdelingens vegne. OZ3XA

OZ1GAF
Det var med sorg, vi modtog budskabet om, at OZ1GAF, Carlo, den
5. maj 1988 var gået QRT efter nogle måneders sygdom.

Vi er mange, der vil savne Carlo. Han var en aktiv deltager i klub
bens aktiviteter, såvel i de forskellige udadvendte aktiviteter som i 
de interne, hvor han var en opmærksom og ivrig debattør, og altid 
parat til at give en hånd med.

Carlo var også en ivrig lystfisker, og det kom der af og til nogle 
muntre episoder ud af ved forskellige lejligheder.

Han var et af de mennesker, der kunne sige sin mening, uden at 
nogen blev sure, og han kunne også stå for, at andre sagde deres 
mening til ham.

Æret være OZ1GAF, Carlo’s minde. EDR Esbjerg afdeling

OZ2PA
Den 23. april døde far efter mange års svær sygdom. Far blev født 
i Ribe i 1919, og allerede i drengeårene fik han interesse for amatør
radio. Far fik hurtigt licens og var en kort overgang indehaver af en 
radioforretning i Ribe. Efter krigen var vi flyttet til Hvidovre, og far 
var i denne periode en meget aktiv DX-jæger. Sidst i fyrrerne op
holdt far sig i en årrække i Kangerdlygssuak i Østgrønland, hvorfra 
det blev til mange DX-forbindelser under kaldesignalet OZ3MG.

Da far kom hjem, blev han ansat som afdelingsleder ved det ny
stiftede LL-radio (Linnet og Laursen) på Brostykkevej i Hvidovre. 
Her blev det til mange travle, men gode år, indtil firmaet standsede 
produktionen i den nye store fabrik, der i mellemtiden var blevet 
bygget påTæbyvej i Rødovre. Herefter var far ansat hos Dansk Ra
dio (Elektromekano A/S), indtil han på grund af alvorlig sygdom 
måtte førtidspensioneres for knap 10 år siden.

Selv om kræfterne hurtigt blev små, lykkedes det far at finde sin 
gamle hobby frem igen, og i de mange, men korte perioder, syg
dommen tillod det, var nøglen flittigt i sving på HF-båndene både 
fra stationen i sommerhuset i gundestrup og med lav effekt fra 
QTH’en i Hvidovre. Far tilbragte også megen god tid med at holde 
orden i sit vældige bogholderi over de mange radiokontakter, han i 
tidens løb havde haft.

Alt i alt kan det med sikkerhed siges, at fars gamle radiointeresse 
var stærkt medvirkende til at gøre fars sidste år så indholdsrige og 
værdifulde, at fars varme og positive livssyn ikke lod sig kue af den 
ubønhørlige sygdom. OZ3MG, Poul

OZ3XY
Det er med stor sorg, vi må meddele, at OZ3XY, Johannes W. Jen
sen er død natten til den 18. april 1988.

Johannes har, som det kan ses af medlemsnummer 5359, været 
med i landsforeningen i en menneskealder.

Lokalafdelingen i Aalborg har mistet et trofast medlem gen nem 
mange år, Johannes stod opført med medlemsnummer 11.

Radiointeressen har givet mange timer med istandsættelse af 
meget radiogrej.

Aktiviteten på båndene har ikke været så stor, grundet problemer 
med antenner, når QTH er i en boligblok. Dette afskrækkede dog 
ikke Johannes, som altid har været meget glad for sin hobby.

Vi er mange, der vil savne Johannes, og vore tanker går til hans 
efterladte.

Æret være hans minde. Aalborg-afdelingen, OZ5HP

OZ2RI
OZ2RI, Jørgen Beckmann, døde pludselig den 5. maj i en alder af 
kun 63 år.

Mange af de lidt ældre amatører vil huske Jørgen for hans ind
sats i EDR’s Slagelse afdeling, hvor han en tid var formand og se
nere sekretær.

Jørgen var en seriøst arbejdende radioamatør, hvis hjemmebyg
gede grej var en fryd for øjet, udadtil var han ikke så kendt, da han 
hellere arbejdede med loddekolben end med mikrofon og nøgle...

Jørgens deltagelse i afdelingsarbejdet ophørte rent praktisk, da 
han i midten af 70’erne selv byggede hus i Skelskør - og kort tid efter 
opførelsen af huset, ramtes han af et uvarslet hjertestop, der for al
tid ødelagde hans helbred, så han ikke længere fuldt ud kunne 
passe sit job som tale- og tunghørekonsulent. Det blev også begyn
delsen til enden på hans virksomhed som radioamatør, og da hans 
kære XYL, Inger, i 1982 døde efter lang tids lidelsesfuld sygdom, 
mistede Jørgen livsmodet, og gentagne forsøg på igen at »komme 
igang« med stationen blev til intet...

I sine sidste år virkede Jørgen som vikar i sit gamle job og bød 
herunder sit svage hjerte for meget, advarsler fra familie og venner 
så han stort på, han var ikke bange for døden, og den kom da også 
hurtigt og barmhjertigt til ham denne smukke eftermiddag, og 
kredsløbet var sluttet. Samtidig afsluttedes et kvart sekels nært 
venskab mellem vore to familier, og tilbage er vemoden og min
derne om en kær ven, der elskede at diskutere alt mellem himmel 
og jord, og hvis til tider ætsende satire dækkede over et varmt og 
medfølende sind. Jeg følte hans venskab som et privilegium.

Jørgen svanes af sin datter Gitte og hendes familie, for hvem han 
var en elsket far og morfar, men også hans mange elever gennem 
årene vil mindes ham i taknemmelighed.

Æret være dit minde Jørgen. i taknemmelighed, OZ4ZO

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

Svar på kreds 5 læserbrevet i april »OZ«
Vi er noget overraskede over, at man på kredsmødet er nået frem til 
de 4 forholdsvis konkrete løsninger, uden først at have undersøgt 
baggrunden for udvalgenes nuværende »udseende«,og uden at 
have undersøgt den dybere årsag til problemerne.

Det minder lidt om, at lægen udsteder en recept uden først at 
have undersøgt patienten.

Vi er godt klar over, at reaktionen skyldes, at nogle ting ikke er 
sket med den hastighed, som man forventede, og at det på den 
baggrund er naturligt, at man er utilfredse. Det er efter vores me
ning bedre at undersøge, hvor det reelle problem ligger, og så løse 
dette.

Angående rævejagtsudvalget er sagen jo, at udvalget vælges 
blandt landsdelenes aktive rævejægere. Udvalget har reference til
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HB via en kontaktperson (OZ5RB), og alle udvalgets aktiviteter 
sker med HB’s viden og med et godkendt budget. Udvalgets med
lemmer er forhåbentligt medlem af EDR, men vi udøver ikke nogen 
større kontrol. Hvis man ser på amatørradio i et bredt perspektiv, og 
ikke kun hårdt på medlemskab/ikke medlemskab, kan man skabe 
en positiv grobund, hvor det bliver naturligt at være med i forenin
gen. Denne fremgangsmåde kan på lang sigt være bedre end at 
stille ufravigelige krav om medlemskab. Vi kunne teoretisk også ri
sikere, at rævejægerne helt isolerede sig udenfor eDR, hvilket vi 
slet ikke kan være interesserede i.

Angående repeaterudvalget har udvalgets formand lovet at 
svare. De generelle forhold svarer næsten til forholdene omkring 
rævejagtsudvalget. Blot var risikoen for, at EDR ingen indflydelse 
kunne få ikke kun teoretisk, men 100% reel dengang udvalget blev 
dannet. Teleinspektionen har derudover stillet krav om, at alle 
radioamatører, uanset medlemskab, skulle stilles ens i de forhand
linger, der foregår i repeatersager.

Både HF udvalget og VHF udvalget har med båndplaner at gøre, 
og det vil være uhensigtsmæssigt at skille dette ud fra de to udvalg.

Digitaludvalget har eksisteret siden oktober 1987 og har i mel
lemtiden haft 2 møder og en del korrespondance. Det er derfor no
get tidligt at ændre på udvalget, inden det har haft en chance til at 
finde en fornuftig arbejdsform, og fået det nødvendige overblik over 
situationen. Kritikken går på en langsom sagsbehandling, og det 
skulle være en ansøgning fra Odense afdelingen, man har ventet 
svar på. Denne ansøgning er kommet til udvalget påRM mødet i ok
tober, og er videresendt til Teleinspektionen i november med anbe
faling. Det kan vist ikke kaldes langsom sagsbehandling. Telein
spektionen har så ikke ekspederet digipeatertilladelserne førend 
først i april måned, hvilket man så kan tage op med dem. Vi har di
skuteret problemet i digitaludvalget og vil for fremtiden sende en 
kopi af anbefalingen til ansøgeren, således at man er underrettet 
om status.

Opfordringen fra kreds 5 til EDR’s repræsentantskab om at dis
kutere målsætninger og arbejdsmetoder har vores fulde sympati, 
og det vil være dejligt, om f.eks. kreds 5 fremkom med et debatg
rundlag inden efterårets kredsmøder.
På HB’s vegne Chr. M. Verholt, OZ8CY

Kommentarer til »Ringe-resolutionen«
Under overskriften »Åbent brev til HB og RM« i OZ april 88 stod 
nogle forslag fra »Fynske radioamatører« at læse.

VHF-udvalget har behandlet de nærværende forslag som et 
punkt påvort ordinære VHF-udvalgsmøde den 24. april, og udval
get er enige om de følgende kommentarer hertil:

Som punkt 2 foreslås en »omstrukturering« af det nuværende re- 
peaterudvalg, således at »det nye udvalg« får reference til HB og 
RM, ligesom der stilles krav om, at »udvalgets medlemmer skal 
være medlem af EDR«.

Meningen er måske god nok, men se nu lige her: Repeaterudval
get har rent faktisk næsten fra begyndelsen haft reference til HB, 
idet udvalget EDR-organisatorisk er placeret som et underudvalg 
under VHF-udvalget. Udvalget vælges på en generalforsamling 
hvert andet år, hvor samtlige repeaterlicensindehavere er inviteret, 
uanset medlemsskab af EDR.

RPU-formanden (for tiden undertegnede) er altid automatisk 
medlem af VHF-udvalget, og VHF-udvalgets formand er igen altid 
et af HB udvalgt HB-medlem. HB har igen reference til RM, og så
dan er ringen altså sluttet.

Repeaterudvalget er iøvrigt et lidt atypisk udvalg, der af gode 
grunde står lidt med det ene ben udenfor foreningen, - og forklarin
gen kommer her:

Initiativet til dannelsen af udvalget blev taget i september 1977 af 
repeaterlicensindehavere, - også udenfor EDR. Grunden var, at der 
på den tid herskede et rent repeateranarki, - med frekvenstildelin
ger på samme kanalpar, indenfor et begrænset geografisk område.

For at få kontrol over udviklingen, såvel nationalt som internatio
nalt, besluttedes det, at man ville forsøge at opnå en medindfly
delse på tildelingerne fra P&T. Derved kunne man sikre en rimelig 
geografisk spredning af repeatere, udfra en både landsdækkende 
og international koordineringspolitik, der samtidigt kunne tilgo
dese repeaterbrugernes interesser.

Ved efterfølgende forhandlinger med P&T opnåede man således 
den indflydelse, vi har i dag, medens det dog var en helt klar forud
sætning for aftalen, at alle ansøgninger skulle behandles ens, 
uden mindske skelen til et EDR-medlemsskab, der jo ikke er en be
tingelse for at få en licens. Denne upartiskhed sikres nu engang 
bedst, når såvel medlemmer som ikke-medlemmer kan vælges til 
udvalget.

Sådan er det, og sådan skal det være. Det er foreskrevet og ned
fældet i udvalgets forretningsorden, som er godkendt både af repe- 
aterlicensindehaverne og HB. løvrigt kan der ikke ændre så meget 
som et komma herved, uden en forudgående godkendelse fra 
begge parter.

I praksis har det jo også siden fungeret udmærket, uden de helt 
store »repeaterkrige«.

Forresten er det paradoksalt nok, at de største interne repeater- 
stridigheder netop er udsprunget fra og omkring fynske EDR- 
afdelinger. Der kunne skrives en helt roman herom, og det er må
ske en medvirkende årsag til fremkomsten af dette fynske forslag?

Under punkt 3, er der foreslået nedsættelse af et båndplanudvalg, 
ligeledes med reference til HB, men også her er man ude på lidt 
tynd is:

Disse båndplanudvalg eksisterer i bedste velgående, idet dette 
arbejde er underlagt henholdsvis VHF- og HF-udvalget, der jo refe
rerer til HB, og herigennem til RM.

Disse funktioner er uløseligt forbundet med de nævnte udvalg, 
hvor de helt naturligt hører hjemme, hvor alle trådene fra underud
valg og andre grupper samlet, og hvor udvalgene på alles vegne 
bl.a. koordinerer og forhandler disse ting på de internationale mø
der. Det kan og skal ikke adskilles.

For egen regning kan jeg tilføje, at der i disse udvalg gøres et 
endog meget stort arbejde for at få »puslespillet« til at gå op i en høj
ere enhed, og det må derfor være ukendskab til tingenes faktiske 
tilstand, der får forslagsstillerne til at fremkomme med disse ideer.

EDR skal være en moderne organisaiton, der fungerer og ikke en 
oldnordisk vælgerforening for folk, der er mere interesserede i for
ening og politik, end i amatørradio.

Det største fare for demokratiet er netop, at man risikerer at 
drukne sig selv i bureaukrati, og det gælder også indenfor EDR.

På Repeater- og VHF-udvalgets vegne.
OZ5XN, Allan Nelson

Åbent brev til Repræsentantskabet/Hovedbestyrelsen
Under henvisning til at jeg som formand for vor lokale radioamatør
klub flere gange har skrevet til EDR om foreningens navn, skal jeg 
indtrængende bede om, at Repræsentantskabet/Hovedbestyrel
sen for EDR optager vor lokalafdeling i EDR under navnet: 

Eksperimenterende Grønlandske Radioamatører 
Nuuk afdeling 
Underafdeling af EDR

Det er os særdeles magtpåliggende, at der kommer en marke
ring af et grønlandsk tilhørsforhold for bl.a. at markere, at der ikke 
kun er tale om en »dansker forening«.

Vi fastboende i Grønland ønsker at markere, at vi er en del at det 
grønlandske samfund som vi identificere os med, og det er vor klare 
opfattelse, at vi kommer bedst igennem med vores virksomhed
hobby såfremt vi markerer vort tilhørsforhold.

Som det vil være jer bekendt, har Færøerne jo også et Hjemme
styre, og man har der valgt, at stå udenfor EDR. Det mener vi ikke 
at vi vil, idet flertallet af vores medlemmer stadig har et vis tilhørsfor
hold til Danmark, og da vi ikke kan magte at lave en selvstændig for
ening.

Vi skal også minde om, at Grønland har Hjemmestyre -  eget flag 
egen Nationaldag o.s.v.

Vi skal endnu engang anmode om, at RB/HB udviser fleksibilitet 
i denne sag på trods af §9 i loven.

Hvis denne paragraf ikke kan fraviges, skal vi anmode om, at der 
sker en vedtægtsændring, således at vi kan optages som en lokal
afdeling under EDR med vort navn.

På foreningens vegne 
OX3DD, Peter Raahøj, EGR,

Postboks 875, 3900 Nuuk, tlf. 0092992 11 72.
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RST amatørradio og lovene
Efter at have læst OZ1JQV, Michael’s indlæg (OZ 2/88) samt 
OZ5XC, Stens indlæg (OZ 3/88), hvor spørgsmålet stilles: Hvor er 
grænsen? Må det være mig tilladt at besvare dette, således at der 
ikke skal herske tvivl fremover.

Dette er skrevet, uden at jeg er medlem af RST gruppen.
I Lic. bestemmelserne står der ganske rigtigt, at man må ikke for

midle meddelelser til tredjemand, men hvis man læser det blå 
hefte, lic. best. punkt E.2 (side 21) står der klart og tydeligt: Bortset 
fra tilfælde af nød.

Endelig angiver Borgerlig Straffelov (der jo klart står over lic. 
best.) i 185.

Med bøde eller hefte straffes den, som uagtet det var ham muligt 
uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre undlader 
gennem betimelig anmeldelse eller på anden efter omstændighe
derne tjenlig måde efter evne at afværge ildsvåde, sprængning, 
spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, søskade, 
jernbaneulykkke eller lignende ulykke, der medfører fare for men
neskeliv.

Samme lovs §253.
Med bøde eller hefte indtil 3 måneder straffes den, som uagtet 

det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller 
andre undlader

1. efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller
2. at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræ

ves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til 
omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsva
rende ulykke.

D.v.s. at i tilfælde af nød eller katastrofesituation tilsidesættes 
tredjemands regelen i lic. best. og Borgerlig Straffelovs foran
nævnte er gældende.

Hvad samarbejde med andre f.eks. Privatradioklubber, DSB og 
politi, så kan det meget vel komme på tale i en nød eller katastrofesi
tuation. De instanser, vi normalt benytter, er P&T og ved brand, po
liti, ambulance = 000 samt søredningstjenesten (SOK).

Militært og politisk må radioen ikke bruges.

Så befinder du dig på gade/sommerhusområde/strand/til vands, 
hvor der ikke er umiddelbar adgang til telefon, skal du i ulykkes/ka
tastrofesituation formidle hjælp, fuldt lovligt, om det så sker fra din 
station.

Hermed skulle enhver, der måtte være i tvivl, OZ1JQV og OZ5XC 
og andre være vejledt.

73 de OZ5NU, Niels

ApS’et
Indrømmet: Jeg fulgte ikke med, da Radioamatørernes Forlag ApS 
blev startet, men jeg menere da at vide, at startskuddet blev givet i 
tilslutning til Flensborgs tilbagetræden og dermed hans forret
nings forhandling af speciel amatør litteratur. Dette vækker selv
sagt forhåbninger, som dog kun synes opfyldt i begrænset omfang. 
Dette er bestemt ikke nogen kritik af Radioamatørernes Forlag. De 
er flinke og hjælpsomme, men man får indtrykket af, at det kniber 
med driftskapital (begrænset udvalg og begrænsede oplag af de 
enkelte bøger m.m.). Omend forlaget fremtræder som en selvstæn
dig virksomhed, er EDR dog knyttet til såvel logo som til adresse. 
Under alle omstændigheder ville jeg finde det rimeligt, at EDR gi
ver økonomisk støtte/garanti til forlaget ud over, hvad der allerede 
måtte være tilfældet, så serviceniveauet over for radioamatører 
blev højnet. En forsinkelse af ny udgave/optryk af VTS, der skal må
les i halve og hele år, kan vel kun begrundes med manglende kapi
tal. Hvorfor lagerfører man ikke de talrige bøger fra det tyske 
Franzis-Verlag, der har mange amatøreres interesse? Hvor bliver 
det nye pejlekort af? Jo, der er uopfyldte forventninger, og mon ikke 
en kapitaltilførsel eller lignende kunne bedre forholdet? Uden at 
kende aftalerne mellem forlaget og EDR, mener jeg, at der her lig
ger en naturlig opgave for vor forening.

Til slut en rose til forlaget: Det har formået at fremskaffe den se
neste udgave af ARRL håndbogen til fantastisk lav pris. Tak.

OZ1JF/Poul

Husk EDR’s

SOMMERLEJR
EDR Odense afd. indbyder i anledning af 
Odenses 1000 års jubilæum til sommerlejr
i perioden 10. juli -17. juli 1988 
Lejrcall: OZ5HCA.
Jubilæumscall: OZ1000.
Lejrfreq.: 145.550 MHz 

433.550 MHz 
Lejrsekretariat: 
Ro. Box 134 
DK 5100 Odense C.

ODENSE
lOOOÅR 

1988
Eventuel information på 
tlf. 45 9 957759 OZ1EZG
Sune
tlf. 45 9 125765 0Z1IZB 
Bjørn 

løvrigt henvises til OZ maj 1988 side 296.
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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: Synthesekredsen MC145106 til konstruktionen i 01- 
april 88 sælges. Pris pr. stk. 50,- incl. porto. Ring snarest - be
grænset antal!.
OZ5IQ, Kim, Tlf. 03 63 20 20, efter kl. 17.

Sælges: OZ fra 1946-1986, 40 årgange. Sælges kun samlet, 
pris kr. 2400. Årgangene 1946-1964 er indbundne.
OZ1GNA Mie, tlf. 08 92 74 01, efter kl. 18.

Sælges: Næsten ny 6 +  3 m galv. mast med murbeslag, be
høver ikke barduner, påmonteret 4.5 m høj 5-band GP DP-CP5 
med spoleradialer og 80 m halvbølge tråddipol med hejs. 
Samlet pris kr. 2500,-.
OZ1JKK Jan, tlf. 03 48 68 17.

Sælges: Kenwood TH215e 5 mdr. gammel håndstation, næ
sten ikke brugt ser ud som ny. Der er 24 mdrs. gratis service. 
Stationen leveres med lader og i original emballage, pris kr. 
2200,-.
OZ1DIG Erik, tlf. 07 36 22 72.

Sælges: leom IC-251E 2 m transciever. FM, LSB, USB, CW, di
gitaludlæsning, 2 VFO’er, 3 memorykanaler, scanning m.m. 
Stationen er meget velholdt og leveres i original emballage 
med alle manualer, pris kr. 4500,-.
OZ1FXT Per, Tlf. 02 88 86 42.

Sælges: TS940 m. tuner og ekstra filtre. Pris kr. 16000,-. 
OZ6OG, tlf. 01 23 87 12.

Sælges: Kenwood TS711E, velholdt. Fast pris kr. 8500,- skal 
afhentes.
OZ1FZT, tlf. 06 67 53 73.

Søges: Diagram/beskrivelse af Drake SPR-4 modtager. 
Sælges: Morsenøgle, Kat-Key fin og gedigen udførsel i mes
sing og teaktræ.
OZ8IA, Hans Peter, tlf. 06 21 45 33.

Ønskes: Tilbud på transmitter i god stand. 
OZ9VN Villy, tlf. 02 39 40 03.

Sælges: Kenwood TS-430S med FM, ekstra filtre og mike 
MC80. Fin og næsten ubrugt. Afhentningspris kr. 6000,-. Øn
skes strømforsyning PS-430 tilkommer, pris kr. 750,-. Original 
»Swedish Key« pris kr. 475,-. GPA 30 (10,15 og 20 m) kr. 400,-. 
Fritzel balun, pris kr. 130,-.
OZ7FM Alex, tlf. 05 61 63 15.

NY LEVERANDØR med fast 
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213 
Coaxkabel - Stik - Konnektorer 
Krystaller - Rotorer - PA-trin

N ic T S i i r -K o 'm p o n e n te r  OAMAVC, O,. m berupve,  16, 
og meget mere! 3060 Espergærde
Ring og få en pris - vi er billigst! Vy 73 de OzllSK, Dan_____

Sælges» Kenwood TS530s, SP930, AT230, MC-50. HF- 
transiver årgang 86, pris kr. 8500,-. Kenwood TR9130. 2 m all 
mode transciever 25 w, årgang 83, pris kr. 3500,-. Div. anten
ner medfølger. Antennebog y2bk år. 84, elektronik ståbi år 81; 
OZ 1977-1987. SWR-meter sælges kontant og excl. forsen
delse.
OZ2OU Aksel, tlf. 08 42 04 49, efter kl. 17.

Sælges: 2 stk. diskettestationer for C-64, kun brugt få timer, 
pris pr. stk. 1200,-. 2 stk. multimetre nye, pris pr. stk. kr. 80,-.
OZ3BU Benny, tlf. 06 22 37 40, efter kl. 18.

Sælges: Transciever Heathkit HW100, tip top stand, ny istand
sat blandt andet med nye rør, original strømforsyning, mickog 
manual medfølger, lige til stikkontakten, flot eksemplar. Fast
pris kr. 2000,-.
OZ9VN, Villy, tlf. 02 39 40 03.

Sælges: TS520 m DC-converter, samt højttaler SP520. Fin 
stand. Pris kr. 3100,-.
OZ7BI Knud, tlf. 07 42 19 80.

Sælges: leom IC271 all mode 2 m transciever incl. Icom IC- 
SM5 bordmikrofon, Jaybeam 8XY antenne, rotor samt støtte
leje, ny pris over kr. 14000,- 6 mdr. gammel som nyt sælges 
samlet for kr. 5500,-.
OZ1IPT Ebbe, tlf. 08 90 13 90.

til 60-tegns prøven

bestående af:
16 BÅNDKASSETTER (45 min.’s træning pr. ; 

2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk) 
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER

Pris i alt, incl. 22% mom s.................................................................... kr. 515,-
Bestilling pr. post, tlf. (bedst aften), eller giro. Forsendelse samme dag.

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

TELETEACH®
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 -1 1 7 3  Kbhvn. K. VY 73 OZ8SW

Tlf. 01 12 35 80 - Giro 7 31 82 94 Steen Wichmand
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Gruppe 300. - Kabinetter/monteringskasser.
10/19” Chassis-/bordkabinet.

10/19” Chassiset opfylder DIN norm 41494. Et 19” chassis 
består af:

4 stk. 17”  eloxeret profil, længde 432mm med huller for 
montering af glide-/føreskinne, raster afstand 
5,08mm.

2 stk. Sidestykker, 132,5x 235x2.5mm eloxeret 3HE.
2 stk. Vinkelstykker, 132,5mm eloxeret 3HE.
8 stk. 05x25m m  skruer, stjerne - fladhovedet.

Chassiset er beregnet til montering af konnektorer, DIN 
41612. Til dette bruges montage skinne nr. 1580. Print sættes 
fast på forpladen med plast liste nr. 1592 eller vinkel 1593. 
Desuden bruges 2 stk. glide-/føreskinne nr. 1584, pr. print!

nr. 1550 = 10” chassis, elox...............: 208,00 kr.
nr. 1552 = 19” chassis, elox...............: 252,00 kr.

Best. nr. 1560 = 10”  bordkabinet elox. ...: 448,00 kr. 
Best. nr. 1562 = 1j9”  bordkabinet e lox ....: 658,00 kr.

Eloxeret bordkabinet fås i bredden 10” og 19”, effektiv bredde 
8” og 17”. Et bordkabinet er beregnet til montering af konnektor 
DIN 41612. Montering af print som hos chassiset. Et 19” bord
kabinet består af:

4 stk. 17”  eloxeret profil 1, 432mm.
2 stk. 17”  eloxeret profil 2, 432mm.
2 stk. Sidestykker, 132,5 x 235 x 2.5mm.
4 stk. Vinkelstykker, 132,5mm.

12 stk. 05  x 25mm skruer, stjerne - fladhovedet.
2 stk. Kunststof sidestykker, brun nr. 1564.
1 stk. Bagplade, 426 x 128 x 2mm eloxeret.
1 stk. Topplade, 432 x 222 x 1.5mm eloxeret.
1 stk. Bundplade, 432 x 222 x 1.5mm eloxeret, med fød.
2 stk. Håndgreb brun plast, nr. 1556.

Varenr. Varebetegnelse 1 II Varenr.
1135 ø2.5x8m m  Skrue.... °/o: 22.75 1585
1200 ø3mm Glidemøtrik....°/o : 15.90 12.70 1586
1556 Håndgreb 1 stk..............: 29.90 25.40 1588
1564 Kunststof sidestk.......... : 38.80 32.95 1591
1573 1”  forplade.....................: 8.70 6.95 1592
1575 2”  forplade.....................: 14.80 12.60 1593
1577 4”  forplade.....................: 18.50 15.70 1600
1579 17”  for/bagplade.......... : 69.50 59.00 1601
1580 Montageskinne..............: 24.00 19.90 1602
1584 Glideskinne f/print........ : 6.50 5.50

Prisgruppe 1= 1-9 stk. (ens) *  +

Varebetegnelse
Topplade hullet.........
Dobb. glide/føresk...
ø3 gevindskinne......
2 stk. fingerlåse........
Plastliste f/print.........
2 x frontplade vinkel.
Skruesæt f/41612....
Skruesæt f/41612....
Skruesæt f/41617....

/

128.00
14.50
21.80
16.80
7.25
8.90
9.90

12.90
16.90

II

18.90
13.95 
6.15 
7.55 
8.40

10.95 
14.35

// = 10-24 stk. (ens)

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

Priserne er incl. 22% moms. Ret til æ ndringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1987/88 kan rekvireres nu, indeholder priser på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

vejle R.C. ELEKTRONIK ApS
SØNDERBROGADÉ 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 

TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: fre d e rik s g a d e  15 . t l f . 09 13 90 39 Telefax 05 83 41 00
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NCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRAN
Sælges: Ops AEG type D2671-UHF incl. telefonnummer og la
der, ny pris ca. kr. 5000,- sælges for kr. 2000,-. 1 år gammel, 
1 års garanti tilbage.
OZ1IPT Ebbe, tlf. 08 90 13 90.

Købes: Nyere HF-transciever. 2 VHF, split, RIT/XIT, alle ama
tørbånd mellem 160 og 10 m. Evt. CW filter, mike og strømfor
syning.
OZ1JF, tlf. 06 37 23 47.

Sælges: OZ 1949,1954,1958-1986,31 årgange i samlemap
per, ca. 100 ældre OZ medfølger, pris kr. 900,-. Radiometer 
målesender MS-27a, orig. manual og alle reserverør medføl
ger, pris kr. 2200,-. Kenwood CS-1562 oscilloscop, 10 MHz, 
pris kr. 1500,-. Kenwood R-1000 RX med højttaler SP-100, pris 
kr. 2000,-. Zenith grøn data-monitor, pris kr. 1000,-. 2 Jennings 
vakuum kondensatorer å kr. 450,-. Hewlett-packard 461A 
amplifier, pris kr. 350,-.
OZ7EG, tlf. 06 32 73 88.

Sælges: Fritzel HF-beam MFB 23 meget velholdt ideel for den 
indeklemte amatør. Kører 10 -15 og 20 m. Balun medfølger. 
OZ6FH Peter, tlf. 07 96 22 47, efter kl. 18, eller 07 9618 66 lok. 
3.

Købes: Butternut HF6V i god stand.
OZ7ON, tlf. 01 53 02 65.

Sælges: Kenwood TS700,10 watt 2 m SSB, CW og FM. Høje
ste bud over kr. 2000,-. NewBrain Computer, 128k, CP/M, flop- 
pycontroller, 2 x  800 k 51/4’ ’ floppydrev og 12”  Zenithmoni- 
tor, amber. Sælges delt eller samlet.
OZ8TB Torben Budtz, tlf. 08 2715 79.

KATALOG NR. 2
ER UDKOMMET

Over 300 sider med masser af nyhe
der. Pris 50,00 kr., der dog kan fra
trækkes ved første køb af varer for 
over 300 kr. Send 50,00 kr. +  porto 
9,00 kr. pr. giro eller check, eller vi 
sender gerne pr. efterkrav.

Østergade 6 . Skive 
Tlf. 07 52 61 77 
Giro 9 35 33 21

Sælges: Elkeyer med weihtkontrol, omskifter for negativ po
sitiv nøgling, afbryder for medhør og jackstik for tilslutning til 
station samt hastighedsregulering. Indbygget i alukseret alu
miniumskabinet. Pris kr. 575,-.
OZ4IT Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, tlf. 
09 21 90 42.

Sælges: Stemmegaffel (RTTY) 125 Hz, pris kr. 125,-. 
Commodore-bøger: Comal 80 på 64eren, Den Store Floppy- 
bog, 64/128 Hardware-udvidelse, stk. kr. 75,-. ABC80: Avan
cerad programmering, pris kr. 50,-. Mejer: Bogen om IBM-PC: 
pris kr. 85,-. Dam Ravn: Elektronik og hjemmecomputere, pris 
kr. 40,-. Original manual til Wordstar, pris kr. 100,-. Klingen
fuss: Guide to Utility S tations 1988, pris kr. 175,-. Politikens 
Hjemmecomputerbog, pris kr. 75,-. 2 Handic håndstationer 
27 MHz 3 kanaler, u. krystal: pris kr. 200,-. TS-711E 2 m all 
mode stn., pris kr. 8400,-. AEA RS232 multimode modem, 
pris kr. 3400,-. TU-100 demodulator incl. interface for C-64og 
power (færdigmonteret print), pris kr. 450,-. TU-1000 print, kr. 
75,-. Accukeyer-print, pris kr. 50,-. »Grøn« Philips monitor t. fx 
C-64, pris kr. 680,-.
OZ5RM, tlf. 02 80 25 80.

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

H S Ringgade 187 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 04 42 07 03

Vi holder ferielukket fra den 2/7 til 24/7 begge dage incl.

Sælges: Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. 
Fremstillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger 
i teaktræ. Pris kr. 165,-.
OZ4IT Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, tlf. 
09 21 90 42.

Sælges: Marconi signal-generator TF 995/A/1,1,5-220 MHz, 
AM/FM, 50 + 75 ohm udgang, fin stand, pris kr. 1600,-. UHF- 
mobilstation FDK-FD407 FM-7W, m/håndmic. strømkabel og 
diagrammer. 12 kanaler, heraf 3 monteret, pris kr. 300,-. AKAI 
spolebåndoptager DS 4000 Mk.ll, meget fin stand, incl. 8 
bånd, pris kr. 750,-.
OZ1ICQ, Tommy, tlf. 09 17 97 05.

Sælges: Commodore computer plus 4, som ny, incl diverse 
manualer. Sælges for kr. 650,-.
OZ1IPT Ebbe, tlf. 08 90 13 90.

S$) Generalagent for BEIAFON 
YAESU MUSEN ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73
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Ved rø rende kataloget :
Prisændringer: jnC| moms Samtlige mængdepriser er excl. moms 

v/1 stk. v/1 stk. v/10stk. v/25stk. v/50stk. v/100stk.
Gruppe 1:
SN7497N 44.96 36.85 27.64 23.22 22.11 21.37
SN74S124N 29.46 24.15 18.11 15.21 14.49 14.01
40103B 24.40 20.00 15.00 12.60 12.00 11.60
7812ct 8.78 7.20 5.40 4.54 4.32 4.18
7824ct 6.22 5.10 3.83 3.21 3.06 2.96
7912ct 10.64 8.73 6.54 5.50 5.24 5.06
CA3130E 16.01 13.13 9.84 8.27 7.88 7.61
LM 324N 5.80 4.75 3.56 2.99 2.85 2.76
MC 1741 CG 12.93 10.60 7.95 6.68 6.36 6.15
Gruppe 2:
B C 141 8.72 7.15 5.36 4.50 4.29 4.15
TIP41C 10.68 8.75 6.56 5.51 5.25 5.08
TIP42C 10.98 9.00 6.75 5.67 5.40 5.22
2N4871 27.08 22.20 16.65 13.99 13.32 12.88
1N5623 61.55 50.45 37.84 31.78 30.27 29.26
MOC 3020 15.07 12.35 9.26 7.78 7.41 7.16
Gruppe 3:
F-PH GR3 44.77 36.70 27.53 23.12 22.02
Gruppe 13:
2.0AT5X20 2.62 2.15 1.61 1.35 1.29 1.25

Udgåede typer:
Gruppe 1:
MC 1469R, MSM 5807 typerne kan kun skaffes i meget store styktal. 
Gruppe 2:
MJ 2500, brug MJ 2501, 1N 4750A, brug BZX85 C27.
Gruppe 3:
M3 X 10 skruer, M3 X 40 skruer.
Gruppe 4:
MSP105F.
Gruppe 5:
4X10 F20 kerne, KA10 F20 kappekerne, F1130 KERN, 4.7UH IM4 dros
selspole, alle typer kan skaffes, men mindste ordre er 100 stk. pr. type. 
Krystallerne 15.00 Mhz S og 96.6666 Mhz.
Gruppe 6:
4K7UF-63VP, typen kan skaffes, mindste ordre 50 stk.
Gruppe 7:
C344 10N, C344 15N, C344 100N, C344 330N, typerne kan skaffes, 
mindste ordre 100 stk. pr. type.
Gruppe 10:
DAU 5 - 65P, typen kan skaffes, mindste ordre 100 stk.
Gruppe 12:
4K7 LIN 4, 47KLOG 4, 47KLOGST.4, alle typer kan skaffes, men kun i 
store styktal.
Gruppe 14:
6X0.5MM krympeflex, 10X0.6MM krympeflex, typerne kan skaffes, 
mindste ordre 100m pr. type.

Nyheder på programmet:
Gruppe 1:
TBA 625A Voltage reference 5V 150mA.

40.75 33.40 25.05 21.04 20.04 19.37

TDA 4600 SMPS controller
9pin Sil

70.97 58.18 43.63 36.65 34.91 33.74
Gruppe 2:
BDV 65B Si. PNP Power Darlington 100V 12A 125W case 30

38.40 31.48 23.61 19.83 18.89 18.26
2SK 532 Si. N ch. V-MOS power 60V 12A 40W case (28)

45.75 37.50 28.13 23.63 22.50 21.75
BZX85 C27 Si. Zenerdiode 27V 1,3W 5% DO 41

3.75 3.08 2.31 1.94 1.85 1.78
1N 5358B Si. Zenerdiode 22V 5W 5% 5W ZENER

9.18 7.53 5.64 4.74 4.52 4.36
Tilbuddet på krystaller gælder stadig indtil alle typerne er udsolgte.

Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører, serviceværksteder 
og industrivirksomheder inden for elektronikbranchen.

ELECTRONIC

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 8.00
Mandag til og med fredag lukkes kl. 16.30
Lørdag lukket

Ib ’s Radioservice v/OZ5ID 
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby 
Tlf. 08 17 39 09. Giro 1 22 19 57

N0NCERAMATØRANN0NCER
Sælges: Sanyo composite video monitor, 40-80 tegn og lyd, 
grøn, pris kr. 850,-. Commodore 1541 disk, fabriksny, pris kr. 
1500,-. Commodore 128, pris kr. 2000,-.
OZ1AHS Claus, tlf. 03 66 26 10.

Sælges: FT230R, 2 m, 25 W næsten ubrugt i org. emballage, 
pris kr. 2400,-. TONO 100 W 2 m PA-trin med RX forstærker 
med lavt støjtal, pris kr. 1800,-. NY BJA Lab 200 strømforsy
ning 0-50V, 2,5A regulerbar strøm og spænding, dobbeltin
strument, pris kr. 425,-. Eddystone skala med 100:1 præcision 
udveksling, har aldrig været monteret.
OZ7JI, tlf. 06 83 60 64.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta tsa u t e jd m g l -  M D E

Byrlund
0 2  9 4  1213

Annonceindex
Betafon . omsi. v. forsiden, 320, 347, 379
Biinfeldt A/S ...................................350
Boråsmässen ................................. 330
Byrlund.......................................... 380
Damatic.......................................... 377
Dogplace.................... omsi. v. bagsiden
Electronic .......................................380
Elektronik Laboratoriet.................... 356
Elektroniklageret............................. 379
FC-Trading A /S ............................... 334
HS-tryk .......................................... 379
IBCOMP ...........  347
ILN-service .....................................348
Norad............................ 354, bagsiden
Radioamatørernes
Forlag A pS    omsl.v bagsiden
Teleteach.........................................377
Vejle RC-Elektronik..........................378
Werner Radio ................................. 360
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Vi flytter L1,. juli til Violvej 11 
men stadig her i byen

1 den anledning vil vi holde UDSALG af mange forskellige ting
B i.a .: Styroflexkondensatorer • Forskellige størrelser i transform atorer 

S tore m odstande • C -Stik • Strøm forsyninger • Com puterdele 
Kabelstykker i 5 0  Ohm  • D rejekondensatorer • 5W  PA-trin til HF

M ange RA G ’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

IC-735 HF-Transceiver 
Pris kr. 10 .995 ,-

FT-747 HF-Transceiver 
Pris kr. 8 .875 ,-

TH-205 2M-Håndstation 
Pris kr. 2 .495 ,-

Til slut agter vi at holde ferie-perioden fra d. 2 0 . juni til d. 3 . juli - begge dage incl.

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

Lørdag: 09.00-12.00

m >  c o >  c h t  i c p  Æ s , c o  im
OZ1CJY John ■ Hovedgaden 29 ■ 3330 Gørløse ■ 02 27 88 80.

R A D I O A M A T Ø R  E R N ES
F O R L A G
A P S

A.R.R.L. Handbookfor Radioamateurs 1988 .............................................kr. 200,00
Solid State Design......................................................................................... kr. 105,00
Get Connected to Packet R a d io .................................................................. kr. 132,00
Morse Telegrafi af OZ5NU  kr. 68,50
Øvelsesbånd til morseteiegrafibogen..........................................................kr, 89,00
Morsebog og bånd s a m le t............................................................................kr, 140,00
Nyhed
Your Gateway to Packetradio....................................................................... kr. 95,00

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00. 
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr, ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.

Ved forudbetaling skal tillægges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr, 5,00 pr. ordre.

Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 s t, Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 9211



- det professionelle 
kvalitetsmærke

IC - MICRO 2E 
IC - MICRO 4E

Alle funktioner logisk placeret i toppen,
10 memories.
144-146 MHz i 12,5 kHz (eller 5 kHz) spring. 
Letlæseligt i LCD-display,
Programmerbar spacing.
Ved tryk på CHECK, kan man lytte til indgangen af 
repeatere.
1750 Hz toneopkald.
Udgangseffekt: 1,0 og 0,1 W (3 W m stor 
batteripakke}.
Passer til skjortelommen.

+ Tran sce iveren s mål: 58x80x29 mm (B/H/D). 
Med batteripakke: 58x140x29 mm (B/H/D),

*  Dansk manual medfølger,
*  Priser incl. akkumulator, lader, mini-antenne 

og moms:
IC-MICRO 2E for 2 meter..............kr, 2985,00
IC-MICRO 2ET do. med DTMF
tonetastatur.................................... kr. 3185,00
IC-MICRO 4E for 70 cm..................kr. 3595,00

IC - 02E Incl. taske....kr. 2985,00 

IC - 04E Incl. taske....kr. 3995,00

02E for 2M og 04E for 70CM.
Udgangseffekt op til 5 Watt, reduktion til 150mWatt,
Små dimensioner 16,1x6,5x3,5 cm. Vægt ialt 515 g. 
Gummipakninger og neoprenbøsnihger hindrer fugtindtrængen. 
LCD-display med frekvens, power, S-meter m.m. i ét 
10 memory kanaler med individuel repeateroffset 
Akkumulator, lader, antenne og dansk manual medfølger

NYT NYT NYT NYT NYT
IC-32E - super dualband-håndstation for 2M og 70 CM, med fuld 
duplex, 5 Watt, 20 memories, mål kun. 18 x  6,5 x  3,5 cm.

Introduktionspris kr. 4.595,00
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