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Altid - hvor, og når som helst - YAESU

YAESU-NYT

KR. 17.785,-

Verdens mest avancerede VHF-UHF Trartsceiver
YAESU FT 736 - Frekvensområde:

50 - 53.99999 Mhz* (kræver særlig tilladelse)
1 4 4  . 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 712
Ny 70 cm mobil FM station - 432 - 438 Mhz 
Sender-effekt 35 Watt. KR. 4.585,-

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 KØ BENH AVN V-TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50
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Redaktionelt

Denne side er noget af det sidste der laves inden redaktionen lukkes, og det om
brudte blad overlades til postvæsenet og trykkeriets videre foranstaltning. I denne 
måned det allersidste.

Foran mig ligger OZ august, eller rettere de papirer, der skal blive til august
nummeret. Jeg synes det er blevet et godt nummer med en passende blanding af 
stoffet. Konstruktionsartikler, test af færdigt udstyr, tips, foreningsstof. Ja kort sagt et 
væld af informationer til foreningens medlemmer.

Bag mig ligger det sædvanlige puslespil med at få manuskripterne ekspederet og 
senere at få linierne til at fordele sig pænt på siderne. Bag mig ligger også den ube
hagelige oplevelse med det forsvundne brev, og den deraf følgende panik.

Nogle få indviede læsere ved, at det drejer sig om amatørannoncerne, men her er 
historien:

Hver måned samler kontoret i Odense de indsendte amatørannoncer og sender 
dem til hovedredaktøren. Det skete også i denne måned. Allerede om torsdagen for
talte Dagny i en telefonsamtale, at annoncerne var ved at være klar. Fredag kom der 
intet brev fra Odense, men jeg skulle jo først i gang med arbejdet i week-enden, så 
der var masser af tid. Lørdag var der imidlertid heller ikke noget brev! Nogen be
kymring. Trykkeriet skal have manuskripterne mandag morgen,

Mandag heller intet brev! - panik.
Telefonkontakt til kontoret. Brevet er postet i tordags. Hvad så? Dagny kontakter 

postvæsenet, jeg kontakter trykkeriet.
Resultat: Postvæsenet har intet brev. Trykkeriet kan nå annoncerne, hvis de er 

fremme senest torsdag morgen. Kontoret har kun en liste over annoncørerne. Vi kan 
ikke vente, men må i gang med at rekonstruere annoncemanuskripterne. Dagny fat
ter listen og går i gang med at kontakte annoncørerne i det omfang, det kan lade sig 
gøre.

Onsdag eftermiddag har HR modtaget »nye« annoncer fra de fleste, og et eks
presbrev gøres klart til Dafolo. Det ringer på døren og en venlig dame afleverer et 
brev med ordene: »Vi bor godt nok i nr. 4, men resten af adressen passer ikke på os. 
Vi har været på ferie, så derfor kommer jeg først nu«. De sidste annoncer nåede at 
komme med.

Stor tak fra såvel redaktionen som kontoret til alle for forståelse for situationen og 
for den ekstra ulejlighed.

Hvorfor vi ikke tager fotokopi? Tja, det kunne man godt, men det er næsten en 
uoverskuelig opgave at tage fotokopi af alt, så vi må nok også i fremtiden forlade os 
på postvæsenets effektivitet, eller mangel på samme.

På gensyn i næste måned. HR

STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS
Det meddeles at der d. 28. august er flyvestævne på Beldringe ved 
Odense, og i forbindelse hermed ballonopsendelse.

Det forventes at der i den opsendte ballon reg. nr. OY-COY fra fir
maet 8x4  vil være en amatørstation om bord med kaldesignalet 
OZ1000/air mobil. Der vil blive aktivitet på 20 meter 14.188 +/-r 
ORM, og stationen bliver en FT7B med colliniær antenne.

Der vil blive fremstillet et specielt QSL-kort med billede af ballo
nen.

Rettelse Rettelse Rettelse Rettelse
Vi er blevet gjort opmærksom på et par trykfejl i sidste OZ’s resultat
liste fra valget til RM.
Under kreds 1 skal stå OZ9PSog ikke 5, samtOZIADXog ikke ADE. 
Endelig mangler der et h i navnet Esther Griis.

Til slut har vi givet HB-medlemmet i kreds 6 et forkert kaldesig- 
nal. Det skal være OZ1HMY.

Undskyld. HR
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OZ1DHQ, OZ8CY, OZ1HMY og forretningsføreren 
P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX og OZ7IS 
Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO 
HF-udvalg:
OZ5GF, OZ5DX, OZ1FDU og OZ1LO 
VHF-udvalg:
OZ5GF, OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG og
OZ1DOQ
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og 
OZ1JKP
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV 
PR-udvalg:
OZ5RB, OZ1HMY, OZ8CY og OZ1HJV 
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 
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW 
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg, 
tlf. 06 92 77 47

ereK

DIO
AFDELING AF

I N T E R N A T I O N A L  AMATE UR RADI O U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 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.

Så er der atter 
en brugt sommerferie til salg

Mange af OZ’s læsere har været ude at lufte deres CEPT-licens, 
men mange flere har hørt og talt med udenlandske radioamatører, 
der har været her i landet.

Nu er det sådan, at vi her i Danmark ikke har de samme traditio
ner blandt radioamatører med altid at sende QSL-kort, enten er vi 
for magelige, eller vi har ikke forståelse for, hvorfor mange af vore 
udenlandske medamatører er ivrige efter at få et QSL-kort fra os. 
Jeg har ofte stået ansigt til ansigt med dette spørgsmål, og har ikke 
kunnet finde en rigtig god undskyldning.

Næsten enhver licenceret radioamatør har jo som noget af det 
første anskaffet sig et oplag på mindst 1000 QSL-kort, de første 100 
er brugt til at bekræfte QSOs med OZ amatører, nu kunne det så 
være, at kun 25 blev besvaret, så er det, at man begynder at spare, 
man afventer QSL-kort, og efter modtagelse sender man så. På den 
måde tror jeg, at trafikken daler. Dette bliver let en vane, og pludse
lig er man kommet ud af vanen med også at føre Log, som vi jo ikke 
behøver.

En skønne dag kommer der så QSL-kort fra en amatør, man ikke 
kan huske, kortet glider ned i skuffen, det må være en fejltagelse. 
Sådan kunne man tænke sig, at det alt sammen går til, men er det 
rigtigt?

Derfor er man lidt flov på sine medamatøres vegne, når man på et 
amatørtræf bliver spurgt, hvorfor er det så svært at få OZ QSL-kort. 
Vi ville jo gerne have mulighed for at samle points til Jeres awards, 
men det er jo næsten umuligt.

Vi har jo rent faktisk nogle awards, som er attraktive, og de forskel
lige managers har ikke, når man sammenligner med de udenland
ske, meget at lave.

Skulle vi ikke forsøge at rette lidt op på den opfattelse, at det er 
umuligt at lave OZ-awards? Brug lidt tid på det, inden efterårets og 
vinterens aktiviteter starter.

Det vil uden tvivl glæde mange.
OZ1HMY

OZ AUGUST 1988 439



Følgende brugte instru
Oscillocoper:
Telequipment D 43 DC-15 MHz - dobbeltstråle 
Solartron CD 1400 DC-10 MHz - dobbeltstråle 
Philips PM 3230 DC-10 MHz - dobbeltstråle 
Tektronix type 545 A 
Tektronix type 532 
Tektronix type 317 - enkelt stråle 
Tektronix type 310 A - enkelt stråle 
Philips GM 5602 DC-15 NHZ - enkelt stråle 
Philips GM 5655 3 MMz - enkelt stråle 
Hewlett Packard type 130 C

Rørvoltmetre:
Radiometer type RV 21 DCV/ACV/OHM/mA 
Hewlet Packard type 410 A DCV/ACV/OHM 
RCA type VW-98C DCV/ACV/OHM 
Grundig type 159 DCV/ACV/OHM 
Multimeter ME-26 D/U Militærtype 115 V 
DCV/ACV/OHM

Millivoltmetre:
Radiometer Vacuum tube voltmeter type RV 
34a 20 Hz - 300 KHz
Radiometer Vacuum tube voltmeter type RV 31
10 m V-1V 20 Hz-10 MHz
Philips GM 6020 10 mV-1000 V DC
Philips Electronic Voltmeter GM 6005 20 Hz -1
MHz
Philips GM 6016 3 mV-1 KHz-30 MHz 
Hewlett Packard model 400 D 1 mV-300V

Digital instrumenter:
Hewlet Packard Digital Voltmeter 3440A 
Hewlet Packard Automatic DC Digital voltmeter 
model 405BR
Schneider Electronique Digitest
750 DCV/ACV/OHM/ACmA/DCmA automatisk
områdeskift.

Målesendere:
Philips H.R. Oscillator GM 2883 0,1-30 MHz 
0-100 mV output
Radiometer Standard-Signalgenerator 21 
KHz-110 MHz type MS 111 
Radiometer Standard-Signalgenerator 150 
KHz-50 MHz type MS15

menter sælges billigt:
Diverse LF-HF-Pulse generatorer:
Advance type 31 15 Hz-50 KHz sinus 
Radiometer Beat-Frequency Oscillator type HO 
31 0-20 KHz
Hewlet Packard Low Frequency Function Ge
nerator 0,01-1200 Hz Sinus 1 trekant 1 firkant. 
Radiometer R-C Oscillator type RC03g 30 
Hz-300 KHz Sinus
Philips LF Generator PP 6050 SK 3 Hz-300 KHz 
Hewlett Packards Pulse Generator model 212A 
5 Hz-5KHz

Multimetre:
Jemco US-105 analog
AVO-meter model 7
AVO-meter model D
AVO-meter model 8
Tavameter model 3 S
Davometer div. typer
Simpson type ME-48A/U
Samt diverse militær typer
Philips Electronic multimeter PM 2401

Diverse instrumenter:
Transistortester Cossor Instruments
Transistortester RCA type WT-501A
Philips Signal tracer GM 7600
Hewlett Electronic Counter model 521 G
Hewlett Electronic Counter model 522 B
DISA Electronic Counter model 2
Tube tester model 1-177-B
Radiometer Rørpotentiometer type PHM 3f
Radiometer pH meter 22 type PHM 22p
Danbridge Stabeliseret ensretter type SF120
0-300V/120mA
Marconi Precision Crystal Calibrator TF 1374/1 
Radiometer Megohmmeter type 1 M3e 
Radiometer Stabilized Power Supply type SE6

Modtagere:
Siemens »Regnbuemodtager« 85 KHz-30 MHz 
G EC 150 KHz-30 MHz 
Collins 51 3-4 0,5 - 30 MHz

M V T 1 1! 1 r ø n  I ?  I L T  Fanøvei 9JW JlJtJ åmjp W  8800 Viborg cm m  fif. 06 62 23 33

RESERVEDELSLAGER* *  ~
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HF-resonansmeter - et alsidigt måleinstrument
Af OZ8XW, 'Flemming' Hessel; Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Indledning
Ideen til det instrument, der beskrives i det følgende, 
er hentet i en artikel i QST maj 1986. Overraskende 
nok kan instrumentet måle resonans, men det kan 
herudover anvendestil måling af forstærkning, filter
målinger, impedanstilpasning og standbølgemåling, 
samt måling af spolers selvinduktion, små konden
satorers kapacitet og resonanskredses Q.

Instrumentet er beregnet til anvendelse sammen 
med en frekvenstæller, hvorved nøjagtigheden af 
målingerne bliver særdeles fin. Resonans måles af 
amatøren ofte med et dykmeter, og forskellen mel
lem dette instrument og et dykmeter ses bl.a. ved at 
se på princippet for:

Resonansmåling
På fig. 1 ses resonansmåling med et dykmeter, der 
som de fleste sikkert ved, består af en oscillator, hvis

i
i

afstemningskreds er udformet således, at den let 
kan koble til f.eks. den kreds, hvis resonansfrekvens 
man vil bestemme. Udover oscillatoren sidder i dyk- 
meteret en voltmeterkobling, der måler svingnings
energien. Når dykmeteret afstemmes til samme fre
kvens som kredsens resonansfrekvens, absorberes 
energi fra dykmeteret, hvilket ses som et dyk i volt
meterets visning (se fig. 1). Dykmeterets opbygning 
er ret simpel, men målemetoden har nogle ulemper. 
Ved måling på kredse med spoler viklet påtoroidker- 
ner eller anbragt i skærmdåse kan det være vanske
ligt at opnå en passende kobling, og ved måling på 
antenner kan der være visse vanskeligheder med at 
koble dykmeteret til antennens fødepunkt 10-20 me
ter over jorden. Yderligere kan dykket ved antenne
målinger være svagt og vanskeligt at få øje på. Fre
kvensen, der aflæses på dykmeterets skala, er 
sjældent særlig nøjagtig, og dels sker der altid en vis 
trækning af frekvensen ved koblingen til måleobjek
tet, dels er et dykmeter oftest ret groft kalibreret. Ved 
nøjagtige målinger er det derfor nødvendigt af kon
trollere frekvensen f.eks. på en modtager samtidig 
med, at man måler.

Cl C2

Fig. 2. Resonansmåling med HF-generator og volt
meter.

En anden måde at måle resonans på er vist i fig. 2. 
Her anvender man en HF-generator - f.eks. en signal
generator eller målesender - samt et følsomt HF- 
voltmeter, der måler spændingen over den kreds, 
man måler på. Resonans indikeres i modsætning til 
dykmeteret ved et max. udslag på voltmeteret.

Forudsat at HF-generatoren er forsynet med et or
dentligt buffertrin, sker der her ingen frekvenstræk
ning under målingen. Normalt vil frekvensen på en 
signalgenerator kunne aflæses med rimelig nøjag
tighed, og større præcision opnås let ved at tilkoble 
en frekvenstæller. Under målingen bliver der lagt 
ekstra kapacitet over kredsen (C1 og C2), men, hvis 
HF-voltmeteret har tilstrækkelig følsomhed, kan 
disse kapaciteter gøres så små, at ændringen af 
kredsens resonansfrekvens bliver ubetydelig.
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Fig. 3. Diagram a f HF-generator. Solerne L er viklet 
på forhåndenværende forme og tilpasset således at 
det ønskede område dækkes. Drejekondensatoren 
er som nævnt fra en BCL-spilie. Enhver kondensator 
på 3-500 pF  vil kunne anvendes.

Fig. 4. Meterkredsløb. Di og D2 skal være hotcarrier 
dioder. Enhver type vil kunne anvendes.

Da koblingen til HF-generatoren er løs, bliver det 
muligt at bestemme kredsens båndbredde, og heref
ter kan Q-et beregnes.

HF-generatoren og voltmeter kan herudover be
nyttes i forbindelse med en HF-målebro, til målinger 
på forstærkere og filtre m.v. Den opmærksomme læ
ser har sikkert forlængst gættet, at det her beskrevne 
instrument benytter princippet fra fig. 2, så lad os 
kigge på:

Diagrammet
Det består som nævnt af en HF-generator og et HF- 
voltmeter.

På fig. 3 ses HF-generatoren, der er opbygget som 
en Hartley-oscillator efterfulgt af to buffer- og for
stærkertrin. Den giver et output på et par mi II i watt i 
50 ohm, og i min udgave dækker oscillatoren fra 1,6 
- 38 MHz i 4 områder. Ved at eksperimentere lidt med 
udtaget på oscillatorspolen har jeg fået et nogen
lunde ens output på alle områder. Der er lavet en 
særlig udgang beregnet til tilkobling af en tæller.

Afstemningen er udført dels som en grovafstem
ning med den viste drejekondensator, der i øvrigt 
stammer fra en ophugget BCL-spille, og dels som en 
finafstemning med en varicap, men der er flere varia
tionsmuligheder: Forsynes drejekondensatoren
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Fig. 5. Diagram bredbåndsforstærker.

med en udveksling kan finafstemning undværes, og 
endelig kan finafstemningen lige så godt udføres 
med en lille trimmekondensator (med aksel) forbun
det parallelt med grovafstemningskondensatoren.

En kalibreret skala er unødvendig, hvis man væl
ger altid at anvende generatoren i forbindelse med 
en tæller. Jeg har dog forsynet instrumentet med 
skala og en ret grov kalibrering. Mange målinger kan 
så foretages med instrumentet alene, og hvis større 
nøjagtighed kræves, tilkobles en tæller.

HF-voltmeteret består af et voltmeter forsynet med 
en bredbåndsforstærker. Selve voltmeteret er vist på 
fig. 4. Der bruges to hotcarrier dioder, der hver er for
spændt med en strøm på omkring 25 uA. Ved at 
bruge to dioder opnår man en bedre temperaturkom
pensation, og potmeteret til nuipunktsjustering skal 
ikke betjenes så ofte.

Følsomheden for denne kobling er minus 15-20 
dBrn, og frekvensområdet går ifølge artiklen i QST 
op i nærheden af 1 GHz. En sådan HF-snuser må 
være nyttig i mange andre sammenhænge. Mod
standen på 6,8 kohm i operationsforstærkerens out
put tjener til at beskytte instrumentet og må ikke und
lades. En følsomhed på minus 15-20 dBrn er ikke 
tilstrækkelig i dette instrument, og derfor er der foran 
selve voltmeteret anbragt en tretrins bredbåndsfor
stærker, hvis diagram ses på fig. 5. Forstærkningen i

de tre trin er gjort variabel. 11. trin sker det kontinuer
ligt ved at variere spændingen på gate 2 .1 trin 2 og 3 
er indført fast regulering ved at ændre modkoblingen 
i emitteren med de viste afbrydere. (Åben afbryder = 
max. modkobling = min. forstærkning).

Indførelsen af en bredbåndsforstærker indsnæv- 
rer voltmeterets båndbredde. Opstillingen er i øvrigt 
ikke særlig god. Ved frekvenser over ca. 24 MHz fal
der forstærkningen, og der er heller ikke en ens for
stærkning over hele området. Fra 1,6-35 MHz er der 
således en forstærkningsændring på 10 -15 dB. En 
af årsagerne til miseren er transistorerne. Forsøg 
med mere »hotte« typer i de sidste trin bevirkede en 
flot forstærkningskurve for det enkelte trin, men når 
alle trin blev sat i funktion gik det hele i selvsving, så 
jeg besluttede mig til at nøjes med de viste typer, der 
er tilstrækkelige til de fleste målinger.

Opbygning
Generator og voltmeter kan bygges hver for sig, men 
for at få et instrument, der er nemt og hurtigt at bruge, 
har jeg valgt at samle begge enheder samt en 220 V 
strømforsyning i en kasse.

Der er lavet en afskærmning mellem HF-genera
toren og de øvrige kredsløb, og som nævnt er HF- 
generatoren forsynet med en kalibreret skala. Volt
meteret er der ingen grund til at kalibrere, idet målin

15V/0.5A AMiOO

7812

~TlOOOu 
— *—  25V -J 4-7uiL“ 16V

Fig. 6. Strømforsyningen.
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gerne enten foregår ved max. eller min. udslag eller 
som sammenlignende målinger. Bredbåndsforstær
keren monteres således, at der bliver kortest mulige 
ledninger mellem printet og de to afbrydere i emit- 
terkredsløbene.

Instrumentets brug
Under de forskellige målinger indstilles forstærknin
gen i bredbåndsforstærkeren således, at man opnår 
et passende udslag på meteret. For at undgå over
styring nedsættes forstærkningen først i trin 2 og 
dernæst i trin 3.

Til nogle målinger anvendes en udvendig kalibre
ret attenuator, der f.eks. kan udføres med skydeom- 
skiftere og med en dæmpning, der kan varieres mel
lem 0 og 80 dB i 1 dB spring. En sådan attenuator 
kunne i øvrigt helt erstatte forstærkningsregulerin
gen i bredbåndsforstærkeren.

Resonansmeteret skal anvendes sammen med 
forskelligt tilbehør. Til måling af resonansfrekvens og 
Q for en kreds samt til måling af selvinduktion og ka
pacitet anvendes en:

Resonansenhed (L,C,Q måling)
hvis diagram ses på fig. 7. Princippet i målingen er 
det i fig. 2 beskrevne.

O.02p O . 82p

i

o —fH Z Z Z J -t—-o 
TILSLUT- ft nNIN6S-KLEMMER M  300 M 300

Fig. 7. Resonansenhed.

Enheden er forsynet med dels et par bøsninger 
med klemskruer dels to loddeflige. Den kreds/spole 
/ kondensator, der skal måles, kan så enten loddes 
eller forbindes via klemskruerne. I bøsningerne kan 
indsættes en kondensator eller spolenormal, der er 
monteret på en stump printplade (uden kobber) og 
forsynet med stikben. Som normaler anvendes en 
100 pF og en 51 pF 1% kondensator samt en hjem- 
meviklet spole på 3-4 fxH. Den nøjagtige værdi er 
målt med instrumentet og påført spolen.

Selve målingen sker ved at forbinde resonansen
heden til HF-generator og voltmeter. Den ukendte 
kreds tilsluttes klemmerne, og voltmeteret stilles til 
størst mulig følsomhed. HF-generatoren afstemmes 
gennem de forskellige områder startende med det 
højeste område. Resonans viser sig ved et udslag på 
instrumentet (almindeligvis fuldt udslag). Følsomhe
den kan derpå justeres passende og den nøjagtige 
resonansfrekvens findes som den frekvens, der 
giver max. udslag.

Måling af spolers selvinduktion eller små kapaci
teter sker ved at danne en parallelkreds med en af

normalerne, måle resonansfrekvensen og derpå be
regne selvinduktion eller kapacitet. Måles selvin
duktionen i (iH, kapaciteten i pF og frekvensen i MHz 
gælder formlen:

,2 25330
'o “ L * C 

og heraf får man:
L = 25330

f2-C
og C = 25330

f2 ■ L

Efter bestemmelse af resonansfrekvensen vil Lei
ler C hurtigt kunne beregnes med en lommeregner.

Eks:
Med en kapacitetsnormal på 100 pF forbundet 

over en ukendt spole måles resonansfrekvensen til 
4,355 MHz. Selvinduktionen beregnes derpå til:

L = 25330
4,3552 ‘ 100

= 13,35/iH

Med en normalspole på 2,2juH forbundet over en 
ukendt kondensator måles en resonansfrekvens på 
12,452 MHz. Kapaciteten beregnes derpå til:

C = 25330
12,4522 * 2,2

=74,3 pF

Benyttes instrumentet sammen med en frekvens
tællervil målingen kunne foretages meden nøjagtig
hed bedre end 1-2%.

LC-enhedens egenkapacitet, spolens egenkapa
citet og andre snyltekapaciteter påvirker naturligvis 
målingen, og gør at resultatet ikke bliver helt korrekt. 
Vil man bestemme en spoles nøjagtige selvinduk
tion, kan følgende metode benyttes: En tilfældig kon
densator (C) parallelforbindes over spolen og reso
nansfrekvensen (fi) bestemmes.

Dernæst forbindes yderligere en kendt kapacitet 
(AC) over spolen og den nye resonansfrekvens (f2) 
findes.

Benyttes nu resonansformlen:

t 2 = -
o

får man:

25330
L ■ C

t 2 =
1

og

25330
L - C

eller L- C = 25330
h2 (1)

, 2 25330 .. , ^  , ArN 25330 /oxf = ---------------eller L-C+LAC=  (2)
2 L(C+AC) f22

Ved at trække (1) fra (2) fremkommer følgende for
mel:

L =

25330
f22

25330
fi2

AC
(3)
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Det ses, at det ikke er nødvendigt at kende C (snyl- 
tekapaciteter m.v.) Blot den ekstrakapacitet AC, der
lægges over spolen, e r  kendt kan selvinduktionen 
beregnes.

eks:
En spole parallelforbindes med en tilfældig kapa

citet og resonans findes ved 4,52 MHz (fi). Nu sæt
tes yderligere 51 pF  (normalkapaciteten) over og re
sonansen findes til 3,57 MHz fä).

Spolens selvinduktion beregnes nu af formel 3, 
idet:

25330 _ 25330
L ,  3,572 /  4,52*

51
Måling af Q sker ved at finde kredsens 3 dB bånd

bredde. Hertil anvendes det indbyggede 3 dB dæm
peled.

Man finder først resonansfrekvensen, og indstiller 
med de 3 dB dæmpning indskudt voltmeteret til et 
passende udslag, som noteres. Når 3 dB leddet ud
skydes, vil voltmeterets visning stige, og frekvensen 
ændres nu, til man opnår samme udslag på voltme
teret som før. Det vil ske på en frekvens over og en un
der resonansfrekvensen, og disse frekvenser an
giver netop 3 dB båndbredden.

Q’et kan derpå beregnes efter formlen:

Af 3 dB
eks.:
Resonansfrekvensen findes til 3,682 MHz og 3 dB 

punkterne til 3,714 MHz og 3,650 MHz.
Bemærk at disse punkter bør ligge symmetrisk 

omkring resonansfrekvensen, hvorfor det egentligt 
kun er nødvendigt af finde det ene 3 dB punkt.

3 dB båndbredden beregnes nu til 3,714 MHz - 
3,650 MHz = 0,064 MHz

A f 3 dB 0,064
HF-generatoren har et ret stort indhold af harmoni

ske, som resonansmeteret også kan reagere på.
For at undgå fejltagelser kan man som nævnt 

starte fra højeste frekvens, når man søger efter reso
nans, og efter at resonans er fundet, bør det kontrol
leres, at der ikke er resonans ved den dobbelte fre
kvens.

eks.:
En kreds måles til at have resonans ved 7,2 MHz. 

Som kontrol afstemmes HF-generatoren til 14,4 
MHz. Viser der sig også resonans her, er resonan
sen ved 7,2 MHz forkert. Det er oscillatorens 2. har
moniske på 14,4 MHz, der har resulteret i resonans
indikation. Er der derimod ikke noget udslag ved 14,4 
MHz, er målingen korrekt, og kredsen har resonans 
ved 7,2 MHz. (Også den 3. og evt. 4. harmoniske kan 
give resonans).

I praksis er det ikke svært at afgøre om man måler 
korrekt. Dog kan der være problemer ved de højere 
frekvenser, hvor HF-generatoren ikke kan afstem
mes til den dobbelte frekvens. Ved lejlighed skal jeg 
have indbygget et LP-filter med afskæring omkring 
40 MHz i generatorens udgang, så vi I harmoniske på 
det høje område ikke kunne forstyrre målingerne.

Resonansprober
For også at kunne måle resonans i de tilfælde, hvor 
kredsen sidder i et kredsløb, eller den af andre 
grunde ikke lader sig forbinde til resonansenheden, 
har jeg lavet to resonansprober.

Probe 1 er mage til resonansenheden blot uden 3 
dB leddet og udformet således, at den let kan tilslut
tes (sættes på) et bestående kredsløb. Se fig. 8.

P R O B E S P ID S

COAX T IL

Fig. 8. Resonansprobe 1 udført a f et stykke printp
lade. Hele herligheden anbringes i et aluminiumsrør 
eller evt. et stykke firkantaluminium.
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Fig. 9. Resonansprobe 2.

Probe 2 er udført som en noget speciel målebro, 
hvis diagram ses på fig. 9. HF-spændingen tilføres, 
som vist, en trifilarviklet ferrittransformator. HF- 
spændingen i punkterne a og b er ens, men i mod
fase. Disse to spændinger føres gennem to ens spo
ler, bestående af 3 vdg halvandenkvadrat kobbertråd 
ca. 1,5 cm i diameter, til voltmeteret. Hvis de to spoler 
er ens, vil broen være i balance, og voltmeteret vil 
ikke give udslag. Proben er udført således, at spo
lerne let kan kobles til en ydre resonanskreds på 
samme måde, som et dykmeters spole kan. Koblin
gen fra de to spoler til en ydre kreds vil ikke være ens, 
og omkring resonans vil balancen i broen blive for
styrret, hvilket indikeres som et kraftigt udslag på 
voltmeteret. Bortset fra, at der her er tale om et max.- 
udslag i stedet for et dyk, er brugen af denne probe 
ganske som ved brugen af et dykmeter, blot er måle- 
nøjagtighed langt bedre.

Justeringen af balancen sker ved at ændre lidt på 
spacingen af den ene af de to spoler. I min udgave 
ændres balancen med frekvensen, muligvis på 
grund af lidt kapacitiv ubalance, og det er ved store 
frekvensændringer nødvendigt at justere en smule 
på spolerne.

Måling på antenner m.v.
Til resonansmåling på antenner samt ved justering 
af tilpasningsled m.v. anvendes en HF-målebro kal
det en »return loss bro«. Princippet er vil på fig. 10.

Fig. 10. Princippet i en målebro.

Når modstanden Zx er uendelig stor eller nul ohm 
(kortsluttet) vil spændingsforskellen mellem a og b 
være stor. Jo tættere Zx kommer på 50 ohm, des 
mindre bliver spændingsforskellen mellem a og b. 
Ved 50 ohm (tilpasning) er den 0, d.v.s. intet udslag 
på voltmeteret.

For at kunne anvende resonansmeterets usym
metriske voltmeter indføres en ferrittransformator og 
diagrammet for målebroen bliver som vist i fig. 11. 
Opbygningen sker bedst i en lille metalkasse forsy
net med coaxfatninger hvorpå modstande og ferrit
transformator loddes med kortest mulige ledninger.

Brugen er meget enkel. HF-generator og voltmeter 
tilsluttes, og uden noget tilsluttet Zx indstilles voltme
terets følsomhed til nær fuldt udslag. Nu tilsluttes an
tennen via antennekabel til Zx, og HF-generatoren 
afstemmes til et dyk i metervisningen. Dykkets 
dybde er et udtryk for impedanstilpasningen.

T: 10 VDG. BIFILAR
PÅ FT37-43

Fig. 11. Return loss bro.

Instrumentet vil også være velegnet til justering af 
et evt. tilpasningsled, idet det drejer sig om at få dyk
ket størst muligt.

Forskellen mellem voltmeterets visning med og 
uden noget tilsluttet Zx kaldes return loss forholdet 
og måles i dB.

Anvendes broen i forbindelse med en attenuator, 
kan return loss nemt måles, og her ud fra kan SWR- 
forholdet beregnes.

Måleopstillingen bliver som vist i fig. 12, og målin
gen foregår ved at man uden tilslutning til Zx indstil
ler attenuatoren således, at der opnås et passende 
udslag på meteret (voltmeteret sættes til fuld følsom
hed). Når antennen (eller en anden belastning) til
sluttes Zx, vil meterudslaget falde, og attenuatoren 
justeres nu indtil samme udslag som før. Forskellen 
i dB mellem attenuatorens to indstillinger er return 
loss forholdet, og ud fra dette kan SWR-forholdet be
regnes idet:

Return loss = 4-20 log T og
rp _  - JQ  -f-RL/20

1 ~ T
T kaldes reflektionskoefficienten.
I tabel 1 er vist sammenhængen mellem return 

loss og SWR-forholdet.
Når broen er færdigbygget, kan man i øvrigt kon

trollere virkemåden ved at måle return loss for en 50 
ohms belastning. (F.eks. en 50 ohms 1/4 watt mod
stand eller en kunstantenne) Return loss skulle med 
en hjemmelavet bro kunne blive af størrelsesorde-
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Return loss dB
1
3
6
9

12
15
20
25
30

Tabel 1

T
0,891
0,707
0,501
0,355
0,251
0,178
0,100
0,056
0,032

SWR
17,4
5,85
3,01
2,10
1,67
1,43
1,22
1,12
1,07

HF GENERATOR I ATTENUATOR

F .E KS. ANTENNE

Fig. 12. Måleopstillingen til måling af SWR med re
turn loss broen.

(FILTER EL. FORST.)

HF VOLTMETER

•<>>;

Fig. 13. Måling på filtre og forstærkere.

■ -m

Fra venstre ses resonansenhed, resonansprobe 2  
og retur-loss bro.

nen 30 dB. Bemærk at målingen foregår med så lav 
power, at man ikke forstyrrer igangværende trafik el
ler kan få problemer, hvis det er nødvendigt at måle 
udenfor amatørbåndene. I øvrigt behøver belastnin
gen ikke at være en antenne, men kan være ethvert 
netværk, filter, ind- eller udgangen af en forstærker 
o.s.v.

Ligesom ved resonansenheden vil HF-generato- 
rens harmoniske kunne forstyrre målingen, så hvis 
man skal måle SWR, er det nødvendigt med et LP- 
filter indskudt i generatorens udgang. En 80 meter 
dipol har alt andet end 50 ohms impedans ved den 
anden harmoniske. Problemer kan også opstå, hvis 
der er mange kraftige signaler på det bånd, man må
ler på. Disse signaler, der jo opfanges af antennen, 
vil kunne forstyrre målingen, og det kan være nød
vendigt at vente med at måletil ettidspunkt hvor bån
det er mere roligt. En lidt større effekt fra HF- 
generatoren ville selvfølgelig mindske dette pro
blem, der i øvrigt mest gør sig gældende ved stand- 
bølgemåling.

Andre målinger
Med return loss broen kan ikke blot udføres måling 
på antenner, men måles alle former for impedanstil
pasning f.eks. ind- og udgangsimpedans af forstær
kertrin.

Med opstillingen fig. 13 kan en forstærkers gain el
ler et filters dæmpning ved forskellige frekvenser 
måles, idet meterets udslag ved hjælp af atte nu ato
ren sættes til samme værdi med og uden indskudt 
forstærker/filter.

Instrumentet med resonansprobe.

Afslutning
Konstruktionen er som nævnt undervejs ikke optime
ret, men trods mangler og skønhedsfejl er instru
mentet i sin foreliggende form meget anvendeligt, og 
jeg har derfor fundet det rimeligt at medtage mit 
printudlæg. Vil man forbedre instrumentet, vil det 
være anbefalelsesværdigt at indføre en bedre bred
båndsforstærker. Det kunne ligeledes overvejes at 
erstatte forstærkningsreguleringen i forstærkeren 
med en indbygget step-attenuator, enten i HF- 
generatorens udgang eller inden bredbåndsforstær
keren.

Printtegninger se næste sider.

Litteratur:
QST maj 1986
Solid State Design (ARRL)
OZ dec. 1943
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Test: 
Daiwa antenneomskifter CS-401

NærumAf OZ5RM, »Rick« Meilstrup, Bavnestien 6, 2850

Man står og mangler en omskifter fra station til an
tenne, så man slipper for at skrue diverse coax-stik af 
og på hele tiden. Mon ikke mange andre end jeg i 
den situation har anskaffet sig en billig, og tilsynela
dende udmærket omskifter?

Det går da også godt - i nogen tid. En dag bemær
ker man imidlertid, at omskifteren skal have et ekstra 
tryk, før stationerne kommer ind med sædvanlig 
styrke på modtageren. Og til sidst må man give et par 
tryk på mikrofontasten, så senderen brænder sig vej 
gennem belægningerne på kontaktfladerne der
inde. Et pust med rensevæske giver en stakket frist 
på et par uger, før den er gal igen.

Så må ohm-meteret frem. 10 ohm DC-modstand i 
begge stillinger af switchen, og på HF er der langt 
mere, kan jeg jo høre på min modtager. Man bider i 
det sure æble og hjemforskriver en Daiwa coaxial 
switch fra NORAD. Specifikationerne ser lovende 
ud: Indtil 2,5 kW PEP, < 0,2 dB gennemgangstab, 
SWR < 1,2, god op til 500 MHz og kontaktmodstand 
< 0,02 ohm. Omskifteren fås i to versioner: CS-201 
har 1 indgang og 2 udgange, medens CS-401 har fire 
udgange. På begge er der automatisk stelforbin
delse af de udgange, der ikke er valgt af omskifteren. 
De koster hhv. 295 og 895 kroner. CS-201 er indven
dig enklere lavet, da der jo kun skal skiftes mellem 2 
positioner; ellers er data de samme. UHF-folk vil må
ske foretrække model CS4, som har 4 BNC-stik sid

dende bagpå; den koster 450 kr. og er god til i hvert 
fald 1.6 GHz.

Antenne-switchen anbringes bedst på væggen; 
der er tre flanger beregnet til skruerne. Selve huset 
er pænt udført i støbt aluminium, og der er en stor 
omskifterknap, som giver et tydeligt klik fra sig, når 
man skifter om mellem antennerne. Midterbenet i 
coax-kontakterne har ikke isolation om sig den sidste 
centimeter op gennem kontakten; det er formentlig 
for at holde tabene nede ved høje frekvenser. Hos 
OZ5RM bliver switchen mest brugt til HF, men iflg. 
data er der intet i vejen for at anvende den til skift af 
VHF- og UHF-antenner.

Efter en måneds brug regner jeg med, at kontak
terne er blevet brugt flere hundrede gange og får 
OZ8KX til at måle på CS-401 med en professionel 
spektrum-analyzer. Han fortæller, at selv ved 1 GHz 
er der mindre end 0,1 dB gennemgangstab. Isolatio
nen til andre positioner er over 60 dB også langt op 
i frekvensspekteret, og SWR holder sig pænt nede 
hele vejen. Så kan man vist ikke forlange mere. Evt. 
kan du gøre som jeg og anvende antenne-switchen 
»omvendt«, så der kan skiftes én antenne mellem 
flere stationer - lynhurtigt og sikkert hver gang.

[r |a 1p 1i |o [a 1m 1a 1t 1ø |r |e |r |n 1e 1s 1
i ) [F|OlR|LlA|GlJ 1a[p[s1

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT

Forlaget har lige hjemtaget nogle nye bøger: 
Low-Band DXing, a guide to Ham Radio DXci- 
tement on 160, 80 & 40 meters kr. 100,00

YAGI Antenna Desig af W2PV,
James Lawson  ......     kr. 148,50

TLF. 09 13 77 00
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»Genoptræning« af ældre elektrolytter
Af OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 8270 Højbjerg..

Det er med en vis nervøsitet, at man påtænker at 
genbruge en gammel højspændingselektrolyt. I de 
fleste tilfælde går det godt, - heri medregnet at den 
slår sikringen. I værste tilfælde går det skidt, bogsta
veligt talt, hvis den eksploderer. Jeg har været ude 
for dette en enkelt gang for en del år siden.

For nylig skulle jeg bruge en højspændingslyt, 
men da en sådan kan være temmelig dyr i indkøb, 
fandt jeg en ca. 25 år gammel, men fabriksny lyt på 
50 /jlF til en driftspænding på 350 V og en prøve
spænding på450 V. Et husråd siger, at man kan rege
nerere gamle lytter ved at give dem spænding i nogle 
sekunder og lade dem hvile i nogle sekunder o.s.v. 
Det kan godt blive en tidskrævende affære så derfor 
herværende opstilling.
Ti og T2 danner sammen med omgivende kompo
nenter en astabil multivibrator, - kendt af alle, der har 
haft elektronik i folkeskolen siden dette fags opret
telse omkring 1970. Multivibratoren styrer Ta, hvis 
kollektorstrøm aktiverer relæet. Driftspændingen 
6-12 V afpasses efter det forhåndenværende relæ, 
som skal have et solidt kontaktsæt. 1N4148 forhind
rer, at transcienter slår Ta ihjel.

Den benyttede trafo har en sekundærspænding 
på 240 V. R, der står markeret som 10 W, er ikke kraf
tig nok til at kunne holde til en kortslutningsstrøm, så 
derfor en 0,2 A træg sikring mod nettet.

C1 og C2 skal have værdier mellem 220 og 2200 
nF. Ved små værdier skifter relæet hurtigt og ved 
store værdier langsomt. Med C1 og C2 forskellige 
kan opnås en kort relætrækketid efterfulgt af en læn

gere pause eller omvendt. I min opstilling har jeg en 
relæaktivering på ca. 2 sekunder og 5-6 sekunders 
mellemrum.

Under forudsætning af at Cx ikke er ganske ny, vil 
et regenereringsforløb typisk forløbe som følger: Når 
relæet trækker, vil voltmeteret slå kraftigt ud, og når 
relæet slipper, vil spændingen dale. I næste omgang 
vil spændingen blive højere og svækkelsen mindre. 
Afhængigt af elektrolyttens stand vil max. spændin
gen = V2 x trafospændingen være opnået i løbet af 
kortere eller længere tid, og spændingsfaldet i mel
lemrummene vil være umærkeligt. Derefter kommer 
den endelige prøve med R = 22 Ohm, og hvor der 
startes med afladet lyt. Klares også denne prøve, er 
regenereringen lykkedes, og den gamle lyt er god 
igen, - op til anvendte prøvespænding.

Jeg har prøvet med 7 lytter å en times varighed 
(det passer sig selv, efter at man har sikret sig en ac
ceptabel start). Det lykkedes med de seks. Ved den 
syvende viste der sig ikke nogen kvalificeret forbed
ring, og såvel Cx som R var blevet temmelig varme.

Husk at aflade en højspændingselektrolyt med en 
skruetrækker inden du lægger den fra dig på ar
bejdsbordet. I modsat fald kan du få en forskræk
kelse, næste gang du roder efter noget på bordet.

Jeg er ikke i stand til at måle kapaciteter over 1 /zF, 
så jeg kan ikke udtale mig om de regenererede lyt
ters kapacitet. Det siges, at ældre lytter taber i kapa
citet. Det vil dog næppe kunne spores i praksis, hvis 
værdien kun er det halve af den påstemplede værdi.
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TEST: BS 25 VHF BOOSTER
af TR og-OZ5RM
Har man én gang prøvet at anvende en VHF- 
håndstation i bilen, kan det ikke undgås, at man øn
sker sig noget mere effekt... som en »rigtig« mobil
station har det. Der findes også mange amatører, 
som anvender en håndstation derhjemme forbundet 
til en god ydre antenne, men de par watt, en håndsta
tion kan give, rækker ikke altid langt nok.

Den italienske fabrik GTE kommer disse be
trængte amatører til hjælp med et lille, prisgunstigt 
PA-trin, der forvandler håndstationens beskedne 
watter til 25. BS25, som den hedder, er beregnet til 
fastskruning på et panel i bilen eller hjemme og har 
samtidig skinner, så man - efter aftagning af batteri
pakken - kan lade håndstationen hægte sig fast. Ef
ter at man har forbundet en ydre antenne til booste
ren, og skruet et kort kabel med BNC-stikfra BS25 til, 
hvor gummiantennen før sad, udgør de to apparater 
faktisk én enhed, og håndapparatet fødes samtidigt 
med strøm.

I praksis må man nok helst have en ydre mikrofon 
eller en monofon i brug også samt sørge for en pas
sende strømkilde (12-14 V, 4 A), men så er man også 
kørende.

Der er ingen preamplifier indbygget, men en om
skifter med tre stillinger sørger for at der er 1) lukket,
2) høj effekt ud og 3) lav effekt ud (håndstationen 
alene). Det er så let.

Ved afprøvning sammen med en GTE GT 1600 
håndstation blev effekten hævet til 15,7 watt med for
stærkeren fra de ca. 2 watt stationen afleverer nor
malt.

Boosteren er specielt beregnet til mobilbrug - og 
det er nok klogt, da der ikke er indbygget et lavpasfil- 
ter efter PA-trinet; den 2. harmoniske på ca. 290 M Hz 
er kun dæmpet ca. 38 dB i forhold til bærebølgens 15 
watt, svarende til et par mW uønsket udstråling. Ved 
mobilbrug er faren for forstyrrelser nok minimal, men 
til hjemmebrug, måske med retningsantenne, kan 
der måske blive problemer.
Boosteren er ganske pænt og solidt lavet, dog holdt 
tre af de selvskærende skruer ikke til en adskillelse 
og samling - hullerne var blevet for store. Den er 
skræddersyet til den CT1600 håndstation, som Biin- 
feldt i Virum også sælger - samt i hvert fald IC2E og 
muligvis flere endnu.

På et par minutter er apparatet pakket ud og for
bundet, og første QSO i gang. Ingen rapporter om 
forvrængning. »Når du sender med håndstationen 
alene, lyder det akkurat som med PA-trinnet, blot 
med styrken til forskel«, fortæller man mig.

Prisen er 995 kr. Værsgo.

K E N W O O D  3

TS 440S 100W HF alle bånd All mode .... 12850,-
TS 140 S HF alle bånd all m ode  9995,-
R 5000 HF modtager.................................... 9500,-

TM 221 E 45W  2m 14 M em ory.................  3495,-
TM 721 45/35W  2m 70cm FM duplex  7995,-
TM 521 E 10W 1200MHz F M ...................... 4995,-
TR 751 E 25W 2m All mode.......................  6950,-

TH 215 E 5W 2m håndst. 10 m em o . 2850,-
TH 205 E 5W 2m håndst. 3 m em o . 2495,-
TH 405 E 5W 70 cm håndst. 3 memo .... 2995,-
TH 415 E 5W 70 cm håndst. 10 m em o... 3350,-

TH 25 E 5W 2m mini 14 m em o   2995,-
TH 45 E 70 cm FM mini 14 m em o   3195,-

TS 711E 25W all mode indb. power 2 m . . 10900,- 
TS 811E 70 cm all mode indb. pow er  11995,-

NYHED! 2m, 70cm, 1200 MHz indb. power 
Pris lev. senere.

HANDELSFINANS og 
FINAX KONTO

Åben 10 -17.30, fredag 10 -19 og lørdag 10 -12

WERNER RADIO
OZ8BW GENERALAGENT

5450 OTTERUP, tlf. 09 82 33 33
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Hist og pist WF ved OZ5RM,
W »Rick«Mei Istrup 

Bavnestien 6, 
2850 Nærum

IC I uf>orr>«4CS

PZ6
y m r  //V». DASH

SPD2
SPfJ

001
C * 8
ELKY

SM6UG gør livet lettere for 10-735 ejere
En kilde til irritation for folk, der både anvender den 
ellers fortrinlige lille HF-station IC-735 til SSB og CW, 
er at man af sparehensyn har anvendt det samme 
potmeter til indstilling af mic-gain (SSB) og til 
»speed« på den elektroniske nøgle, der kan indbyg
ges. Den optimale stilling for mic-gain giver nemlig 
en temmelig ubrugelig fart på el-buggen. I anmeldel
sen af IC-735 for et par år siden her i bladet påpegede 
vi også, at det var næsten umuligt at finde en rimelig 
»speed«. Skydepotmeteret skulle blot flyttes 3 mm, 
før man røg fra 10 WPM til 30 WPM.

Et brev til ICOM i Japan resulterede i et arrogant 
svar i retning af »Til den pris kunne man ikke for
vente... osv. osv.«

Men SM6UG har klaret problemet - så nogenlunde 
da - på fig. måde: Klip ledningerne fra potmeteret til 
SPeeD2 og SPeeDI over et par cm fra stikket J2 på 
el-buggens print. Forbind stumperne til et par tynde, 
sammensnoede ledninger, der føres til et lille nyt pot
meter anbragt ca. 23 mm fra bagkanten på venstre 
side af bundpladen. Potmeteret er af den type, der 
skal justeres med en skruetrækker på den korte ba
kelitaksel. Men det går også at bruge fingerspid
serne. De 10 kOhm i serie med den ene arm sikrer et 
rimeligt hastigheds-område. Der skal ca. 70 kOhm til 
for en fart på 16-20 WPM (80-100 bogstaver/min.). 
Speeden kan nu reguleres mellem ca. 10 og 35 
WPM. - Og mic-gain kan indstilles én gang for alle.

QIC nr. 11/87 s. 475: Modifiering av IC-735.

Paralleltråds-feedere
Der er en hel del, der taler for at anvende en eller an
den form for parallelle tråde som feeder. Men giver

de ikke store tab? Nej, tværtimod. Ved 30 MHz har et 
30 m langt RG58 coaxkabel et tab på ca. 2,3 dB og 
det svære RG213 ca. 1,2 dB medens 300 ohm twin- 
lead har ca. 0,4 dB tab og »åbne« 400-600 ohms fee- 
dere er helt nede på ca. 0,15 dB. Ved høje standbøl
geforhold stiger tabene ikke nær så meget for 
paralleltråds-feederes vedkommende som for et 
coax-kabel.

Der er dog ret stor forskel på feedernes kvalitet. På 
mit første foto ses øverst noget fladkabel med en im
pedans på 300 ohm. Det er brugbart, især inden
dørs, men SWR ændres stærkt, når det udsættes for 
regn og sne, og solen nedbryder isolationsmateria
let. Lidt bedre er den brune slags med udstansede 
huller; i begge tilfælde er de indstøbte tråde efter min 
erfaring for skrøbelige. Noget bedre er det tredie 
fladkabel, som er gråt (og solbestandigt), og kobber
trådene er ikke så tilbøjelige til at knække, når man 
afisolerer dem. Det fremstilles på den svenske fabrik
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Bofa. VHP Elektronik i Malmø fører det samt det 
svenske postordrefirma Clas Ohlson. Prisen er ca.
2,20 SKR/m ved køb af mindst 25 m . Han sender for 
øvrigt gerne et meget righoldigt katalog gratis, der 
indeholder adskillige for hobbyfolk interessante sa
ger. Adressen: S-79030 Insjön.

Rigtig åbentråds-feeder (øverst på foto 2) kan kø
bes her i landet hos Radio Parts i København. Det ko
ster for 30 meter (100 fod) 227 kr. + moms. OZ8KX 
fremstiller selv sin paralleltråds-feeder og anvender 
nogle ganske lette kabelholdere med tilhørende 
strop som spredere (nederst på fotoet). Der er 15 mm 
afstand mellem kobbertrådene med disse holdere,

og trådene holdes fint stramt af stroppen, der afklip- 
pes efter montering. Yderligere har holderne et mid
terhul, der kan bruges, når feederen skal holdes på 
afstand af f.eks. mast eller væg. Det er fa. Hans Føls
gård, der leverer holderne (type TM2 S6) og strop
perne (type SST1). Pris pr. sæt: ca. 45 øre + moms. 
Du bør nok anvende 4 pr. løbende meter.

Formlen for impedans af en sådan feeder: Z = 
276-log (2S/d) hvor S = afstanden fra trådmidte til 
trådmidte, og d = trådtykkelse. Anvend f.eks. mm i 
begge tilfælde. OZ8KX har brugt 0,9 mm lakeret kob
bertråd. Jeg har udregnet impedansen til ca. 420 
ohm, men du må nok selv hellere regne efter. En 
åbentråds-feeder påvirkes næsten ikke af vejrliget; 
den vejer ganske lidt - og tynger altså ikke antennen 
nedad.

Commodore snakker med IC-735
Ejere af denne station, der samtidig tilfældigvis har 
en C-64 samt diskettestation stående har nu mulig
hed for at lade computeren styre stationen. Selve in
terfacet er uhyre simpelt, da begge apparater kører 
på TTL-niveau (ca. +5 og 0 V), og IC-735 har et stik 
bagpå beregnet til seriel kommunikation - men uden 
dokumentation i manualen! Derimod er programmet 
med sine 930 linier en ordentlig mundfuld at taste 
ind, før man kan begynde at lege med kombinatio-

BONITO INDSTIKSMODUL

Bonito indstiksmodul vil være perfekt til en HF~ 
modtager/transceiver, det kan sende/modtage RTTY- 
ASCII-PET-CW-FAX satellitbilleder samt vejrkort, det skal 
ikke bruge en diskettestation, men er straks klar ved start af 
computer, prisen er kr. 1.200,-. Kablet med stik der ses ved 
siden af skal bruges hvis man vil sende, prisen på dette er 
kr. 280,-.

FT-290II 2M - Bærbar station 
FM-SSB-CW Pris kr. 5585,-

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

Lørdag: 09.00-12.00

IC-R71E RX
Danmarks bedste HF-modtager 
SSB-CW-FSK-evt. FM m/power

Pris kr. 11.800 ,-

TH-205E 2M 
Håndstation 
FM - 2,5 Watt 
Pris kr. 2495,-

IC-735 HF Transceiver - Et lille slag for 
en virkelig god HF-station, 100 Watt 

Pris kr. 10995,-

IO> (O) ccjgr IIP I£a ^ . ( D  !£□
OZ1CJY John ■ Violvej 11 • 3330 Gørløse ■ 02 27 88 80
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nen C-64/IC-735; det er grunden til det ønskelige i at 
råde over en diskettestation.

fig. 2. On© pu ll-up resistor and severai leads comprise total 
interface hardware requirements.

Man kan nu fra tastaturet få transceiveren til at op- 
give sin øjeblikkelige arbejds-frekvens, fortælle, hvil
ken »mode« den arbejder i, styre valg af ny frekvens 
og »mode«, vælge mellem VFO A og B, indkode, 
hvad der skal rummes i hver memory, indskrive den 
øjeblikkelige værdi af frekvens/mode i en memory el
ler ind i den modsatte VFO. Dygtige datafolk kan sik
kert arbejde videre med programmet og fx. lade 
C-64-uret indstille stationen, så den er klar til brug, 
når man ønsker det.

Ham Radio: Marts ’87 s. 39 -  50: Simple iCOM 
IC-735 to C-64 interface.

Superiine contra TU-1000 
I OZ 6/86 omtaltes her i rubrikken en ret kompliceret 
RTTY-demodulator: TU-1000, der bl.a. udmærker sig 
ved at anvende specialkredse (AF-100) i tonefiltrene. 
Herudover er der høj- og lavpasfiltre samt et filter ef
ter detektoren, som endda kan omstilles efter Baud
hastigheden. TU-1000 har også auto-start, så den 
ikke skriver på støj.

I nogen tid har printet været gjort færdigt hos 
OZ5RM og fungerer efter hensigten. Men en dag 
satte jeg mig for at lade TU-1000 køre parallelt med 
Superline for at sammenligne dem. OZ9JB’s Super
line er beskrevet i OZ 3/77. Den er bygget i talløse 
eksemplarer i Skandinavien og nævnes ofte i 
SARTG’s blad. Et par firmaer i Sverige sælger den 
som kit, og herhjemme fører Commander og Helm- 
holt den stadig i kitform eller printet alene.

Nå, men Superlinen kører her på stationen sam
men med en C-64 computer, og den fine TU-1000 ar
bejder sammen med en IBM. Fra modtagerens linie
udgang lavedes to udtag, og så stillede jeg ind på 
WIAW’s bulletin en dag med rigtig dårlige forhold. 
Det skulle blive spændende at se forskellen på de to 
systemer. Men hov, der kom jo til at stå så at sige det 
samme på skærmene! Nu har jeg intet måleinstru
ment for RTTY-forvrængning, men talte i stedet fej
lene op på de to skærme. TU-1000 var højst 2 pct. 
bedre på signaler med 45 Baud. Ved ASCII og AM
TOR (110 og 100 Baud) var forskellen lidt større i 
TU-1000’s favør - men ærlig talt: ikke noget at falde 
på halen over.

Senere lånte OZ8O mig et eksemplar af SARTG’s 
blad - udgaven for vinteren 1987-88. Der havde en 
svensker med adgang til en forvrængnings
analysator foretaget de målinger på Superline, som 
TU-1000’s konstruktør havde udført tidligere. Og 
denne neutrale måling viste samme resultat! Ved ud
skiftning af et par modstande i Superlinens MARK- 
og SPACE-filtre kunne han forbedre dens egenska
ber lidt ved hastigheder over 45 Baud. Men med sine 
11-12 år på bagen klarer Superline Mark III sig altså 
stadig fint!

:p t : S p o t

Telecom 87
Et billede fra lARU’s stand på Telecom 87, der afholdtes 20.-27. okto
ber 87 i Geneve. Det er verdens vigtigste telecom udstilling, og den 
gentages hvert fjerde år. Som det fremgår af billedet, var amatø
rerne fint repræsenteret med en pæn stand.

Foto OZ9JB

Vi forhandler bl.a. 
YAESU - ICOM og 
KENWOOD 
Men også antenner 
er vort speciale

FC TRADING «
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

06 17 90 44

QZ1CIA - OZ1FZI
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.00
(evt. aftale lørdag eller aften).

POSTGIRO 1 55 22 52
BANK DEN DANSKE BANK, LYSTRUP A
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Fra billedarkivet:

Fra EDR’s sommerlejr i 1934
Foreningens sommerlejr blev dette år arrangeret i Hvidbjerg sydøst 
for Vejle med stor tilslutning fra medlemmerne.

OZ7Z, Tscherning Petersen havde i senderteltet opstillet sin 
40-80 meter krystalsender, som blev flittigt anvendt hver dag i fe
rien.

En af lejrens højdepunkter indtraf, da OZ2Q, James sammen 
med redaktør Lawaetz ankom med Statsradiofoniens transmissi
on svogn for at producere lydbilleder fra radiolejren. Hele rapporta- 
gen blev optaget på lakplader for senere at blive udsendt over radi
ofonien. (Foto: OZ2Q)

OZ1HJV

6m£C. dækker ethvert 
behov i fritstående stålmaster

Teleskopmaster 9-19,5 m /
med vippestativ, spil og rotorplade

Fritstående master 7,5-114,0 m
i forskellige udførelser med rotorplade, 
nylonleje for toprør og rejsehængsler

NYHED:
Nu også vippestativ til 
fritstående master 
mellem 7,5 m - 22,5 m.

FUNDAMENT:
Støbt fundament eller 
stålfundament for 
teleskopmaster og 
mindre master mellem 
7,5 m-22,5 m. ^

Tilbud uden forbindelse

Ring efter brochure 
og prisliste 07 35 10 66

C rZ h Ø  / "  Ansøgningsskema
5 i  /  y. 'A Ø J fA J P A *  kan rekvireres^C ö/dC .Jéftée^

Ståiteknik
Smedevej 2 DK 6900 Skjern Tlf. 07 35 10 66

Fabrikation - Ingeniør - Handelsvirke
Højspæ ndingsm aster Hø jspæ ndingsbeslag A ntennnem aster Teleskopm aster Parabole r S pecia lopgaver

FACK- OCH PUBLIKMÄSSA 
MED UTRUSTNING FÖR 
SÄNDNING OCH MOTTAGNING 
BO R Å S 2 6 - 2 8  AUGUSTS

-FM-
- 88-

42-

I 46 -

100-
- 104-

Intressant nordisk träffpunkt för radioamatörer, kortvågslyssnare och andra radio- och teknikintresserade. 
På mässan exponeras all tänkbar utrustning fö r kommunikation.
Föredrag lördag 2 7 /8  kl. 14.00 av Erik Bergsten, SM6DGR, rubrik:
”M ed ett vidvinkelobjektiv m ot den tekniska värld en” och 
söndag 2 8 /8  kl. 15.00 berättar Mount Everestexpeditionen om 
”Kom m unikation på hög nivå”.
Rumsbokning genom Borås Kongressbyrå, tel. 033 -1 0750 4 .
Pris för enkelrum m. dusch inkl. frukost 275 :-/na tt 
och för dubbelrum 350:-/natt.
VÄLKOMMEN TILL INTRESSANTA RADIODAGAR I BORÅS!

borosmösson ob é
Kyrkängsgatan, Borås
Vid R 40, 6,4 mil från Göteborg. Tel. 033-101141

I SAMARBETE MED: BORÅS RADIOAMATÖRER 
OCH SVERIGES DX-FÖRBUND.

MÄSSANS ÖPPETTIDER: Fred. 14-19 • Lörd. 10-18 • Sönd. 10-17 • Entré: 20:
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Amatørradio i Polen
I forbindelse med en rejse til Polen, fik jeg mulighed 
for at besøge et par polske radioamatører, hvilket gi
ver baggrunden for følgende artikel.

Blandt de polske amatører jeg kender fra båndene 
finder man SP3LYN, Jacer og SP5SJD, Andy. Da jeg 
selv var bosidende i byen Bydgoszcz under mit op
hold, og SP3LYN var den, der havde QTH nærmest 
ved i Wyrzysk ca. 50 km. fra Bydgoszcz var det mest 
naturligt at aflægge ham det besøg. Dette fandt sted 
om tirsdagen, som jeg var ankomme om mandagen, 
det betød bl.a. at jeg endnu ikke var blevet dus med 
den måde afmærkningen finder sted på de polske 
veje og en omkørsel satte en stopper for min hurtige 
fremrykning, men frem kom jeg da. Jeg må sige, at 
jeg var overrasket, idet jeg fik en modtagelse, der 
nærmest var en fyrste værdig. Det bør nok indskydes 
at polakker er af en gæstfri natur, og de sætter oftest 
familien og venner meget højt.

SP5SJD, Andy i sin hule. Bem. PA-trinnet til venstre.

Der blev disket op med både kaffe og kage og en 
lille en til kaffen, trods den vare-knaphed - man hører 
om - virkelig eksisterer. Og efter kaffen stod der selv
følgelig radiorum som det næste punkt på dagsorde
nen.

Hos SP3LYN der er tekniker i det daglige, var det 
»Home Brew« udstyr, og som det ses på billedet 
gjaldt det både VHP og HF udstyret, VHF-stationen 
er 10 Watt’s med VFO, HF-stationen er 5 bånds QRP 
RIG med ca. 1 Watt’s output, hvilket egentlig er nok 
til en 57 rapport herfra Danmark. SP3LYN kan også 
findes på RTTY af og til, hvor han anvender en com
puter med en Z 80 lignende processor. Det er vel nok 
overflødigt at nævne, at det blev sent den aften.

Senere på ugen havde jeg mulighed for af besøge 
SP5SJD tidligere SP5SS, Andy, der har QTH i Wars
zawa. SP5SJD er et kaldesignal, man ofte har mulig
hed for at høre navnlig, hvis man er DX interesseret 
og bevæger sig en del på 80 m, hvor Andy oftest slår 
sine folder. Andy der har højeste licens kategori, yn
der at eksperimentere med PA-trin, hvilket man ofte

SP3LYN og OZ1IZB.

hører eller rettere kan se på S-meteret, når der jages 
DX på 80 m. Andy’s rig er af japansk oprindelse. På 
HF en Kenwood TS-140S og på VHF ligeledes Ken- 
wood, her en TR-9000. Men hensyn til antenner får 
man noget af en overraskelse, når man midt i Wars
zawa, ser bl.a. en 1 ELM Fullsize QUAD til 80 m samt 
et Sloopersystem.

SP3LYN, Jacek ved de hjemmebyggede.

Endvidere råder Andy over en 5 bånds vertical 
sam retnings-antenner til VHF.
Generelt omkring amatørradio i Polen. Der er flere li
cens kategori, i alt 8, der spænder over effekter på 
10-750 Watt, samt 2 kategorier af ungdoms licens der 
har skillelinie ved 18 år, måske kunne vi lære noget af 
polakkerne på dette område, for på denne måde at

«  »  s am. »  s n  
Mmm&m of SPÖ X G
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kunne »rekrutere« amatørradioens arvtagere. En an
den intelligent til i Polen er, at polske amatørers num
mer i call’et er ikke bare til pynt, men med den betyd
ning, at man kan se fra hvilket område pågældende 
er fra.

Til sidst bør nok nævnes at Polen er et land der er 
et besøg værd ikke mindst som ferieland.

OZ1IZB, Bjørn

Europæisk Radiospejderseminar
I dagene 12.-15. maj blev der i Satigny nær Geneve i Schweiz af
holdt det 2. Europæiske Radiospejder Seminar.

Seminaret havde ialt 30 deltagere fra 13 forskellige lande og fore
gik i Geneve-spejdernes hytte »Les Perouses« ca. 10 km vest for 
Geneve. Fra Danmark deltog OZ4EE Helge fra Baptist Spejderne, 
OZ1JSN Peter fra KFUM-spejderne og OZ1DVW Dorit og OZ4TQ 
Peter fra Det Danske Spejderkorps.

Seminaret skal ses som en fortsættelse af et tidligere radiospej
derseminar, der blev afholdt i Holland i 1984. P r o g r a m m et va r t i I r et- 
telagt med hovedvægten på diskussioner, idé- og erfaringsudveks
ling.

Samtlige seminardeltagere til »billede parade«.

Blandt de emner, der blev behandlet på seminaret kan nævnes, 
simple byggeprojekter for spejderne, organisering af JOTA, samar
bejde med de enkelte landes tele-myndigheder, JOTA-puzzles, 
samarbejde mellem de internationale drenge og pigespejder orga
nisationer m.v.

Den danske delegation havde et indlæg om, hvorledes vi organi
serer JOTA. Vores præsentation koncentrerede sig om, hvorledes

vi oplyser om JOTA herunder udgivelse af publikationer og presse
kontakt, selve administrationen af JOTA og en beskrivelse af de 
praktiske arrangementer, vi afholder foruden selve JOTA.

En iagttagelse er, at aktivitetsniveau i de skandinaviske lande er 
noget højere end i de fleste andre europæiske lande. Dette hænger 
bl.a. sammen med, at vi f.eks. i Danmark har det fælleskorpsligt 
JOTA-udvalg og ikke som i flere af de øvrige lande lader hvert korps 
om at arrangere egen JOTA.

Seminardeltagere iførd med at fremstille 2  mtr. pejlemodtager. Fra 
venstre VE2MYF Len (World JOTA Organizer), PA3BIV Pieter, 
HB9SHL David, EA1MQ Emilio, F6EPY Dominique, OZ2BHU 
Bosse.

Et andet forhold som adskiller os fra flere af de andre lande er 
den velvilje vi, i forbindelse med JOTA, møder fra P&T. I flere lande 
må spejderne ikke selv komme til mikrofonen og f.eks. i Storbrita- 
nien må spejderne kun tale med spejdere fra andre 
Commenweaith-lande og USA.

I forbindelse med diskussionen om brug af simpel elektronikbyg
gesæt kom alle seminar-deltagere til at bygge en meget simpel 
rævemodtager til 2 mtr. og naturligvis skulle den også testes. Efter 
min opfattelse er det ikke det, der er fremtiden - det levede ikke rig
tig op til de krav, som jeg stiller til en rævejagt, men det var sjovt at 
prøve. Dette affødte nogen snak om brug af rævejagt i spejderarbej
det. Der var bred enighed om, at det er en af de ting, som spejderne 
i alle aldre sætter stor pris på.

Under seminaret blev der også tid til et »Nordisk møde«, hvor der 
bl.a. blev koordineret tider og frekvenser for de nordiske JOTA- 
hilsner og diskuteret fælles-nordisk »Puzzle«. Det blev igen i år be
sluttet, at der skal være en fællesnordisk »puzzle«.

Seminaret bød desuden på demonstration af diverse udstyr bl.a. 
bærbar packet-radio og naturligvis mange QSO’er fra HB9S, som 
normalt har QTH på World Scout Bureau.

I løbet af seminaret blev der også tid til et besøg i World Scout Bu
reau, og for nogle af os blev der lejlighed til et besøg og mulighed 
for at køre fra 4U4ITU, dog uden kontakt til nogle OZ-stationer.

Alle mente, at seminaret var vellykket og en vigtig inspirations
kilde til det fortsatte arbejde med JOTA og radiospejd. Det blev 
derfor vedtaget, at der skal arbejdes frem imod et tredie europæisk 
seminar i ’90 eller ’91. Det blev desuden vedtaget, at der skulle ar
bejdes for, at dette seminar bliver afholdt i Danmark.

Ify 73 de OZ4TQ, Peter
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Redaktion: OZ1IGT, Eigil Juul Jensen 
Tokkerup 25, 2730 Herlev

Dato
Fra

Tid (UTC)
Til

CONTEST KALENDER

Mode Contest
OZ
Md.-år

20. aug. 1200 21 aug. 1159 CW KCJ KEYMEN’S CLUB JAPAN -

27. aug. 0000 28 aug. 2359 CW JARL ALL ASIA 6/88

03. sep. 1500 04 sep. 1500 CW/SSB EDR EDR FD 8/88

03. sep. 1500 04 sep. 1500 CW/SSB IRAU FD -
04. sep. 0000 04 sep. 2400 CW BFRA LZ DX CONTEST 8/88

07. sep. 1400 09 sep. 0200 CW/SSB YLRL HOWDY DAYS -
10. sep. 1200 11 sep. 2359 SSB WAEDC EUROPEAN DX 7/88

17. sep. 1500 18 sep. 1800 CW SAC SCANDINAVIAN CW 8/88

24. sep. 1500 25 sep. 1800 SSB SAC SCANDINAVIAN SSB 8/88

12. nov. 1200 13 nov. 2359 RTTY WAEDC EUROPEAN DX 7/88

SINGLE OPERATOR = SO MULTI OPERATOR = MO

SINGLE BAND = SB MULTI BAND = MB
SINGLE TRANMITTER = ST MULTI TRANMITTER = MT

ALL BAND = AB MIXED MODE = MM

4 september BFRA LZ DX CONTEST
Denne test finder altid sted den første søndag i september. Hver 
station må kontaktes en gang på hvert bånd.

CONTESTfrekvenser i.h.t. IARU REGION 1 BÄNDPLAN. 
Mode: CW.
Bånd: AB.
Katagorier: A) SOMB B) SOSB C )M O M B S T D)SWL. 
Opkald: CQ LZ test.
QSO-kode: RST og ITU-ZONE.
QSO point: QSO med LZ-station.......................................... 6 point

QSO med station fra samme kontingent 1 point
QSO med station med DX sta tioner................. 3 point

SWL point: Begge kaldesignaler og rapporter....................3 point
Begge kaldesignaler og en rapport 1 point

Multiplier: ITU-ZONE pr. bånd.
Resultat: POINT ALLE BÅND gange MULTIPLIER ALLE BÅND. 
Loginfo: Normale logregler med separate log for hvert bånd, sam
mentællingsblade og »declaration«, sendes 30 dage efter testen 
til: BFRA, P.O. Box 830, Sofia 1000, Bulgaria.
Redaktionens bemærkninger: Sidste år deltog OZ5EDR/P som 
MO MB/ST med 388 QSO’er og en samlet score på 29.540.

Skandinavisk Aktivitets Contest 1988
CW: 17-18 september.
SSB: 24-25 september.
Formål: At opmuntre skandinaviske og ikke-skandinaviske amatø
rer til at kontakte hinanden og at forbedre operationsfærdigheden 
hos alverdens radioamatører. Skandinaviske radioamatører skal 
forsøge at kontakte så mange IKKE-skandinaviske radioamatører 
som muligt Følgende prefix regnes i denne contest for skandinavi
ske: JW, JX, (LA, LB, LG, LJ), (OH, OF, OG, Ol), OHO, OJO, OX, 
OY, OZ, (SM, SJ, SK, SL) og TF.
Deltagelse: Alle radioamatører inviteres til at deltage. Testen er 
indtil videre også åben for SWL.
MODE, DATO og TID:
CW: 17 september 15 UTC til 18 september 18 UTC.
SSB: 24 september 15 UTC til 25 september 18 UTC.
Klasser: a) SINGLE OPERATOR, SINGLE TX, ALLE BÅND = SO 
ST AB. SINGLE OPERATOR, SINGLE TX, ENKELT BÅND = SO 
ST SB. SINGLE OPERATOR, SINGLE TX, ALLE BÅND QRP = 
SO STAB QRP.

SINGLE OPERATOR (SO), en person afvikler alle QSO’er, log
ning og aflytning af båndene. QRP-stationer må benytte MAX. 10 
watt input.

b) MULTI OPERATOR, SINGLE TX, ALLE BÅND = M OSTAB. 
Kun et signal ad gangen er tilladt på noget bånd. Stationen skal

blive på et bånd mindst 10 minutter efter første udsendelse eller 
båndskift.

c) MULTI OPERATOR, MULTI TX, ALLE BÄND = MO MT AB. 
Ingen begrænsning i antallet af sendere, men kun et signal pr.

bånd er tilladt.
Alle sendere og modtagere, incl. modtagere til aflytning af bån

dene for en station, der anvender samme kaldesignal skal befinde 
sig indenfor en diameter af 500 meter.

d) SWL SINGLE OPERATOR, ALLE BÅND = SWL SO AB. 
Kun SINGLE OPERATOR, alle bånd er tilladt. Loggen skal inde

holde følgende:
Dato, tid (UTC), kaldesignaler (begge stationer) RST + QSONR 

fra den IKKE-skandinaviske station, SWL’s egen rapport, multip
lier og point.

Kun stationer udenfor Skandinavien giver point og multiplier. 
Pointberegning foretages i.h.t. regler for senderamatørerne.

Følgende gælder for alle klasser
Anvendelse af varslingsnet og anden form for assistance fra andre 
end stationens operatør (er) er IKKE TILLADT.
B ånd:3 .5 -7 -1 4 -2 1  - 28 MHz i overensstemmelse med IARU Re
gion 1 båndplan.

OBS! 3560-3600,3650-3700,14060-14125 og 14300-14350 kHz 
skal holdes fri for testtrafik.
Kodegrupper: Består af RS(T) og serienummer startende med 
001. QSO’er efter 999 nummereres 1000, 1001 o.s.v.

Multioperatør/multi TX skal anvende separat nummerserie be
gyndende med 001 på hvert bånd.

Samme station må kontaktes en gang på CW og en gang på 
PHONE på hvert bånd.

Kun CW-CW og PHONE-PHONE QSO’er tæller.
QSO-point: QSO med sendt og modtaget kodegruppe tæller til 
QSO-point.
KOMPLET QSO MED EUROPA 2 point
KOMPLET QSO MED DX-STATION  ..........................3 point
QX-stationer:
QSO MED NORDAMERIKA...................................................2 point
QSO MED ANDRE KONTINENTER.....................................3 point
Bemærk: Såfremt modparten i en QSO ikke opgiver QSO-nr. kan 
der ikke beregnes QSO-point, men i tilfælde hvor det drejer sig om 
en ny multiplier.
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Multiplier: Hvert nyt DXCC-land (udenfor Skandinavien) tæller 
som multiplier på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-point på alle bånd gange summen 
at multiplier på alle bånd.
Loginstruktion: Afskrevne logs eller kopier af originale logs skal fø
res seperat for CW og PHONE.

Loggen skal udfyldes i følgende orden: Dato, tid (UTC), kaldesig- 
nal (station kørt), kodegruppe (afsendt og modtaget, bånd, multi
plier og point.
Sammentællingsblad: Alle stationer skal vedlægge et sammen
tællingsblad indeholdende stationens kaldesignal, klasse, opera
tørens navn og adresse. Anfør antallet af QSO’er pr. bånd - (minus) 
dubletter, antal af multiplier pr. bånd, QSO-point pr. bånd og den 
samlede score.
Multiplier-checkliste: Alle skal vedlægge en multipliercheckliste 
for hvert bånd med mere end 200 QSO’er.
Dublet QSO-checkliste: Eventuelle dublet-QSO’er skal anføres i 
loggen med 0 point. Hver deltager skal vedlægge dublet QSO- 
checklister for hvert bånd med over 200 QSO’er indeholdende 
kørte stationer opstillet i DXCC-lande og kaldeområder, f.eks. 
UA1, UA2, UA3 o.s.v.

For hver ikke fjernet dublet-QSO der findes af testkomiteen 
gives en straf på 5 QSO’er af samme værdi som dubletten. 
Erklæring: Med sin underskrift på sammentællingsbladet erklærer 
deltageren, at testreglerne og licensbestemmelserne er overholdt.

For MULTI-operatør-stationer skal den ansvarlige for stationen 
underskrive.
Adresse: Logblade og tilhørende lister sendes til: Jan Eric Rehn, 
SM3CER, Lisatået 18, S 86300 Sundsbruk, Sverige. 
Indsendelsesfrist: Loggen skal være poststemplet senest den 30. 
oktober 1988.
Præmiering: Senderamatører: Vinderen i hvert land, såvel som i 
hver klasse (QRO) CW og PHONE modtager diplom forudsat en ri
melig score er opnået. QRP-deltagere føres på en fælles resultatli
ste for hele Skandinavien. Afhængig af deltagerantallet vil der 
blive udstedt. Vinderen i Skandinavien i hver klasse (QRO), både 
CW og PHONE modtager plakette.

Lytteramatører: Bedste SWL i Skandinavien modtager diplom 
og afhængig af deltagerantallet vil der blive udstedt flere diplomer. 
Diskvalifikation: Overtrædelse af reglerne for amatørradio i delta
gerens land. usportslig optræden, samt afkrævning af point for 
ikke bekræftede QSO’er multiplier vil medføre diskvalifikation 

En log indeholdende mere end 1 % ikke fjernede dubletter resul
terer i diskvalifikation.

Testkomiteens afgørelser er endelige og kan ikke ankes.
God contest - husk båndplanerne, l/y 73 OZ1IGT, Eigil

SAC 1987 landskampen 
1. SRAL, Finland

3. EDR, Danmark
Kategori
CW SO AB....................
CW SO S B ...................
CW MO ST ...................
PHONE SO A B ...........
PHONE SO S B ...........
PHONE M O S T ...........

LOGs
12

Point
1.920.335

8
4

12
10

1

187.401
1.289.709

960.978
217.256

2.983

TOTAL .......... .............. 47 4.578.662

4. NRRL, Norge
Kategori LOGs Point
CW SO A B ................... 6 1.324.665
CW SO S B ................... 6 155.280
CW MO S T .................. 3 1.162.149
CW Q R P ...................... 1 43.456
PHONE SO A B ........... 13 904.485
PHONE SO S B ........... 8 284.664
PHONE M O S T ........... 2 466.571
PHONE Q R P ............... 2 4.667

TOTAL ......................... 41 3.756.017

5. FRA, Færøerne
Kategori LOGs Point
CW SO A B ................... 1 766.774
PHONE SO A B ........... 1 762.706

TOTAL ......................... 2 1.529.480

6. IRA, Island
Kategori LOGs Point
CW SO A B ................... 1 8.950
PHONE SO A B ........... 1 401.800

TOTAL ......................... 2 410.750

Scandinavian top scores CW
TOP TEN SO AB Point

1. OH2BH .................................................. 884.485
2. OHOXX .................................................. 878.949
3. OY2J .....................................................  766.774
4. SM5GMG ...................    765.855
5. OZ1LO  ..............................................  701.181
6. OH2BU ................    686.525
7. O H 1C D ...................................    628.600
8. LA 0C X ................................................... 589.920

....................................... 557.225
  .........................  475.800

PHONE
Point

....................................... 1.339.500

....................................... 762.706

....................................... 673.560

....................................... 646.880
  628.800
........................    498.888
....................................... 432.000
 ...................................   355.105
  .........................  299.184
....................................... 272.310

Katagori
CW SO A B .........
CW SO S B .........
CW MO S T ........
CW MO M T ........
PHONE SO AB .. 
PHONE SO SB .. 
PHONE M O S T.. 
PHONE MO MT . 
PHONE Q R P ....

LOGs Point
28 5.323.587
44 1.893.941

8 4.721.810
3 2.694.478

16 4.011.229
30 1.477.596

7 2.914.150
1 1.427.766
1 7.936

TOTAL ................................. 138 24.471.593

2. SSA, Sverige
Kategori LOGs Point
CW SO A B ........................... 21 3.224.129
CW SO S B ........................... 19 565.480
CW MO S T .......................... 7 3.248.840
CW Q R P .............................. 3 70.899
PHONE SO A B ................... 12 859.571
PHONE SO SB .................... 15 232.081
PHONE M O S T ................... ....... 1 77.400

10. SM5IMO

Scandinavian top so

TOTAL 78 8.278.400

TOP TEN SO AB
1. OHOBE
2. OY9JD
3. OF1AF
4. OH2BU
5. OH6EI
6. OZ4MD
7. LA9PX
8. SM5CSS
9. SKOLM

10. SM5IMO

CW
3.5 MHz TOP FIVE

1. OH6EI
2. OH2BVM

OZ1JJR
3. OZ1JLX
4. OZ1JRN
5. OZ1HZI

Point
40.716
38.376
30.668
14.456
12.500
12.466
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* *) Bemærkning: OZ1JJR er iflg. resultatlisten ikke placeret som 
SOSB.

Jeg har placeret OZ1JJR her uden placer in gs-n r. idet der må 
være tale om en fejlregistrering.

4. OZ4NA
5. OZ4LX
6. OZ1FAO

CW SO AB

1. OZ1LO
2. OZ7HT
3. OZ4RS
4. OZ8AE
5. OZ4CG
6. OZ5XC
7. OZ1JVN
8. OZ7NB
9. OZ4UN

) 10. OZ1JJR
11. OZ1BUR
12. OZ6PA

QSO Multip.
1668
1498
725
510
599
307
385
343
856
438
154
90

169
155
110
94
85
99
71
61
38
34
45
25

Point
4149
3595
1662
1184
1306
698
775
774
913
902
335
201

Score
701.181
557.225
182.820
111.296
111.010
69.102
55.025
47.214
34.694
30.668
15.075
5.025

7. OZ1BIG
8. OZ1LDM
9. OZ7DX

PHONE MO ST AB
1. OZ1ALS

64 20 141 2.820
51 17 116 1.972
50 16 114 1.824
50 16 101 1.616
40 15 92 1.380
29 15 68 1.020

69 157 2.983

Færøerne PHONE SO AB
1. OY9JD 2007 157 4858 762.706

* *) Bemærkning: iflg. OZ1JJR, Jørn, har han kun kørt SO SB 3.5 
MHz.

Checklogs: OX3XR, OZ1BLZ, OZ1FFG, OZ1FNX, OZ1IGT, 
OZ1IOT, OZ3Q, OZ8E.

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

Resultatet for juli:

CW

CW SO SB 3.5 MHz
**) OZ1JJR

1. OZ1JLX
2. 253
3. OZ1HZI

CW SO SB 14 MHz

438
269

25
264

34
26

500
23

902
556

12.500
542

30.668
24.456

12.466

Call
OZ1DPW
OZ3MC
OZ7XE
OZ1KVF
OZ1BMA
OZ4QX
OZ1KVB

* *) Bemærkning: iflg. OZ1 JJR, Jørn, har han kun kørt SO SB 3.5 
MHz. SWL-Fone

DR-2044

QSO
37
37
33
33
30
26
16

41

Multi
23
23
21
19
17
18 
11

Total
1702
1702
1386
1254
1020
936
352

1. OZ4FA 847 49 2060 100.940
2. OZ4VK 306 30 656 19.680 CW-klub
3. OZ1CBW 213 31 511 15.841 1 OZ5ESB 47 24 2256
4. OZ1KKY 161 26 366 9.516 2 OZ5BIR 41 24 1968
5. OZ5RM 64 14 143 2.002 3 OZ3FYN 43 22 1892

4 OZ1SDB 39 22 1716
CW MO ST (AB) 5 OZ5EDR 40 19 1520

1. OZ1IPP 1452 151 3462 522.762 6 OZ2NYB 35 21 1470
2. OZ5XC 1259 155 3030 469.050
3. OZ5EDR 904 123 2078 255.594 FONE-klub
4. OZ1ALS 352 59 717 42.303 1 OZ3FYN 81 40 6480

2 OZ5BIR 78 40 6240
Grønland CW SO SB 14 MHz 3 OZ1SDB 79 38 6004

1. OX3KD 102 23 244 5.611 4 OZ5ESB 71 38 5396
5 OZ8EDR 64 36 4608

Færøerne CW SO AB 6 OZ5EDR 64 34 4352
1. OY2J 2016 158 4853 766.774 7 OZ2NYB 21 28 1176

PHONE SO AB FONE
1. OZ4MD 1212 169 2952 498.888 1 OZ3MC 73 38 5548
2. OZ7JE 813 144 1878 257.328 2 OZ1GX 65 38 4940
3. OZ5EV 492 94 1222 114.868 3 OZ7XE 66 37 4884
4. OZ3QN 206 49 415 20.335 4 OZ8IE 63 37 4662
5. OZ1KFQ 215 38 502 19.076 5 OZ4NA 61 36 4392
6. OZ1LTB 178 44 410 18.040 6 OZ8DK 57 36 4104
7. OZ1JTO 116 44 253 11.132 7 OZ4QX 55 32 3520

* *) 8. OZ1JJR 148 29 302 8.758 8 OZ1KVF 50 31 3100
9. OZ1ASP 79 43 156 6.708 9 OZ1BMA 49 31 3038

10. OZ1KKH 60 25 136 3.400 10 OZ1GWP 36 27 1944
11. OZ1FA Z 41 23 93 1.569 11 OZ1GRD 36 26 1872
12. OZ6PI 31 12 73 876 12 OZ1KHB 37 25 1850

13 OZ1IVA 18 11 396

902
PHONE SO SB 3.5 MHz

1. OZ7HT 353 41 730 29.930 SWL-CW
DR-2044 35 7 490

PHONE SO SB 14 MHz
1. OZ1BTE 969 59 2584 152.456 Tak for de mange hilsener der er med loggene. Deltagelsen var ikke
2. OZ1HXQ 207 42 431 18.102 så stor denne gang. Der mangler ikke ret mange logg i denne må
3. OZ1KTG 109 26 236 6.136 ned. 1 på CW og 3 på FONE. Det er meget flot, synes jeg.

460 OZ AUGUST 1988



Til et spørgsmål fra OZ-DR 2044/OZ1JJZ gående ud på, om års
resultatet bliver lagt sammen (SWL-FONE og -CW): Det gør det 
ikke, da jeg mener, at når man gør sig den ulejlighed at deltage, op
rettes der som en selvfølge en ekstra klasse. Det har der ikke været 
behov for før, så det gør jeg gerne. Det er godt, det går den vej og 
ikke omvendt, men jeg mener, du havde godt af lidt konkurrence (hi 
hi) nok om det for denne gang.

NB!
Husk der er ikke aktivitetstest i september, men brug jeres tid og 
kræfter i klubberne til Field Day’en i stedet. På genhør, jeg arbejder 
under OZ6EDR/OZ5DD så kom bare an.

Rigtig god test de OZ1BJT, Poul

Redaktion: OZ1DXX, Grethe Heiberg, 
Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V. Tlf. 05 15 08 98

River Rhine Award
Diplomet udgives af Kempen DARC Ortsverband og kan søges af 
alle licenserede radioamatører. Kontakter efter 1. januar 1960 gæl
der. Man skal have haft kontakt med landene lang med Rhinen: DL, 
HB9, HBO, F, OE og PA efter følgende regler:

Klasse 1: alle landene på 2 bånd (12 QSO’er)
Klasse 2: alle landene på 1 bånd (6 QSO’er)
Klasse 3: 4 lande på 2 bånd (8 QSO’er)
Klasse 4: 4 lande på 1 bånd (4 QSO’er).
Diplomet koster 6 DM eller 8 IRC’s og søges med GCR-liste hos 

Award-manager Anton Kohten DK5JA, Postboks 40 01 63, D 4152 
Kempen 1, West Germany.

The Nansen 1888 - SCIARE 1988 Award
Vintersports Magasinet SCIARE udgiver dette diplom for at fejre 
100-året for Nansens færd på ski tværs over Grønland i 1888, hvor
ved skisporten havde sin oprindelse. Den norske opdragelsesrej
sende Fridtjof Nansen (1861-1930), professor ved Oslo Universi
tet, ambassadør i London var medstifter af Nations Society (1919, 
Paris og Nobels Fredspris i 1922).

Diplomet udstedes til alle licenserede radioamatører og SWL’s. 
Alle kontakter må være kørt/hørt i tidsrummet 1. januar 1988 til 31. 
december 1988. Diplomet udstedes for phone, SW, RTTY eller mi
xed. Der kræves i alt 100 point:

F-Paris 1 point
G-London 1 point, obligatorisk 
LA 1 point
LA-Oslo 5 point, obligatorisk
OX 10 point, obligatorisk
OZ 1 point
SM-Stockholm 1 point, obligatorisk.

Samme station tæller kun een gang.
I juni ogjuli 1988 var to stationer fra SCIARE Magasinet QRV fra 

Grønlang, nemlig I2DMK (Max) og I2BVS (Enzo). QSO med en af 
disse tæller 10 point. Disse to tæller mere end een gang, hvis 
QSO’erne er på forskellige bånd og forskellige modulationsarter.

Diplomet kan søges gennem EDR, og koster da 20 kr., eller det 
kan søges direkte ved diplom-manageren i Italien, i så fald koster 
det 2000 lire, 2US$ eller 3 IRC.

Søges med GCR-liste hos: Mario Ambrosi, I2MQP, Via Stradella 
13, 1-20129, Milano, Italy.

Northern Sea Award
Diplomet udgives af Kempen DARC Ortsverband og kan søges af 
alle licenserede radioamatører. Kontakter efter 1. januar 1960 gæl
der. Kontakter med DL; G, LA, ON, OZ og PA gælder efter følgende 
regler:

Klasse 1: alle landene på 2 bånd (12 QSO’er)
Klasse 2: alle landene på 1 bånd (6 QSO’er).
Diplomet koster 6 DM eller 8 IRC’s og søges med GCR-liste hos 

samme Award-manager som ovennævnte River Rhine Award.

T iitø '& sej cért&y ihat 

cum: v,,-' w, - Ks&fcm* - 5 ' -  ,,/r

Bonn IST 2000
Den vesttyske by Bonn fylder 2000 år 1989. I den anledning ud
gives der jubilæumsdiplom til licenserede radioamatører og 
SWL’s for bekræftede kontakter med stationer i Bonn og omegn. 
Kontakterne skal finde sted i perioden 1. januar 1988 til 31. decem
ber 1990.

Der skal i alt opnås 60 point.
Stationer i DOK G03, G08, G25, G33 og Z37 giver 3 point hver. 

Klubstationerne DKØAK, DKØHQ, DKØSG og DLØOV giver 6 
point hver. Jubilæumsstationerne DFØBNN og DKØBNN giver 8 
point hver.

Kontakter på 2 x CW tæller dobbelt.
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En kontakt med en af klubstationerne eller jubilæumsstatio
nerne er obligatorisk.

Hver station tæller een gang pr. bånd.
Alle bånd gælder.
Diplomet kan fås for 2 x CW, 2 x SSB eller 2 x FM. Blandede 

modulationsarter godkendes ikke.
Diplomet, der koster 2 DM, 4 US$ eller 6 IRC, søges med GCR- 

liste hos Harald Kuhnhardt, DK1YU, Schulstrasse 10, D-5469 
Windhagen, West Germany.

EP-AA Eletronica Popular Atlantic Award
Kontakter efter 31. marts 1967 med amatører i lande der grænser 
op til det Atlantiske Ocean tæller til dette diplom. Kan søges af alle 
licenserede radioamatører og SWL’s. Min. rapport 3-3(8) Føl
gende lande tæller til EP-AA:

C5 D 2 , 3 FP H I K , W , N , A L U - Z P Y O ( N o r ) T J V P 2A
C 6 0 4 FY HK KC4 0N P Y O ( S t P ) TN V P 2 E
CE D J ,  DL G HP KG4 0 R 4 P Y O ( T r i n )  TR V P 2 K
C E 9 EA GD HR KP3 0 X , X P PZ TU V P2M
C M , C O  E A8 G I J 3 . V P 2 G KP 4 0Y S 9 ( C R 5 ) TY V P 2 S
CN E l G J . G C J 5 . C R 3 K P 4 ( D e s ) OZ SM VE V P 2 V
CT EL GM J 6 . V P 2 L KS 4 PA T F  S a b l e V P 5
C T 2 F GU J 7 . V P 2 D KV PJ TG S t , . P a u l V P 8
C T 3 FG GW JW LA P J ( S t M )  T I VP1 V P 8 ( S o .
CX FM HH J X LU PY T J

V P 8 ( S o 0 r k ) YN Z D 7 ZS 3 5N 8 J
V P 8 ( S o S a n d ) YS Z D 8 3C 5 T 8 P
V P 8 ( S o S h e t ) YV Z D 9 3 C 0 5 V 8 R
V P 9 Y V 0 Z F 4K 6W 9G
X E ZB Z S 1 . 2 , , 4 , 5 , 6 4U 1 UN  6Y 9 L

9 Y

Kun base-prefixer er vist, se iøvrigt listen til DXCC, disse prefixer 
gælder. Man skal have kontakt med 60 lande, PYØ er obligatorisk. 
Diplomet koster 5 IRC’s og søges med GCR-liste hos: Antenna Edi- 
torial Group, Caixa Postal 1131, 20001 Rio de Janerio, RJ Brazil. 

Liste og kort sendes til OZ1DXX, der skal godkende kortene.

BAYERN-OST-Diplom (BOD)
Diplomet udstedes til alle licenserede amatører og SWL’s, der har 
haft bekræftede kontakter med stationer i Øst-Bayern, DOK- 
distrikt-U. Hver U-DOK må kun brugen een gang. Kontakter efter 1. 
september 1973 tæller. Europæiske stationer skal have 15 point 
efter følgende skala: Stationer i DOK-U = 1 point, klubstationer = 
2 point, YL-stationer = 3 point, CW-kontakter = 4 point, hver 
UHF/SHF kontakt = 5 point.

Diplomet koster 5 DM, 3 US$ eller 10 IRC’s og søges med GCR- 
liste hos diplom-manager Ernst Noesner, DJ5VH, Schulstr. 1, 
8459 Edelsfeld, West Germany.

OZ-spoi

JOTA 1988
Så er det igen tid til at begynde forberedelserne til en week-end 
med masser af fælles oplevelser for henved 300.000 spejdere og 
20-30.000 radioamatører over hele jorden. Nemlig det årlige Ham- 
boree On the Air eller, forkortet: JOTA.

Grundlaget for JOTA er det interessefællesskab, som findes mel
lem spejdere og radioamatører, når det gælder kommunikation 
mennesker imellem, p+å tværs af grænser og andre skel.

JOTA afvikles i år i week-enden den:
15.-16. oktober.

Til at arrangere og koordinere de landsdækkende aktiviteter 
omkring JOTA, er der nedsat et udvalg med repræsentanter fra de 
deltagende korps. Udvalget formidler bl.a. kontakt mellem amatø
rer og spejdere.

Udvalget har udgivet noget skriftligt materiale om JOTA. Bl.a. en 
pjece med navnet: JOTA - hvad og Hvordan? Denne pjece giver en 
kort introduktion til JOTA og en række forslag til, hvordan JOTA kan 
gribes an. Pjecen kan rekvireres hos udvalget. I forbindelse med 
forberedelserne vil der landet over, i den kommende tid, være en 
række spejdergrupper, der forsøger at finde frem til radioamatører, 
som vil være med til at lave JOTA. I den forbindelse vil en række lo
kalforeninger blive kontaktet. Det er udvalgets håb, at spejdere 
gennem lokalforeningerne kan komme i kontakt med amatører, der 
har lyst til at deltage i JOTA.

Hvis der blandt læserne skulle være radioamatører, som har lyst 
til at hjælpe denne spejdergruppe igang med JOTA, og som ikke 
selv har kontakt med nogle spejdere, kan JOTA-udvalget kontaktes.

Når dette læses, vil JOTA-udvalget have udsendt forhåndsinfor
mationsmateriale om årets JOTA. Materialet er sendt til alle, som 
deltog sidste år og til alle EDR-lokalafdelinger. Interesserede kan 
rekvirere yderligere kopier af materialet hos udvalget. Udvalget 
står iøvrigt til rådighed med alle oplysninger om JOTA.

JOTA-udvalget kan kontaktes på følgende adresse:

JOTA-Udvalget 
V/OZ4TQ
Peter Talmark Sørensen 
Søborg Parkallé 36 
2860 Søborg 
Tlf. 01 69 58 06

Øvrige udvalgsmedlemmer er:
OZ1DVW Dorit Tlf. 05 11 54 93
OZ1JSN Peter Tlf. 01 70 82 29
OZ4EE Helge Tlf. 02 87 85 76
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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

4J1FS MALYJ VYSOTSKIJ Island, nyt DXCC land?
Se under 4J.

Soiaktivitet
Der har i sommerens løb været flere tegn på øget solaktivitet, sidst 
i juni kunne man således i dagens aviser læse om internationale 
forvarsler om forstyrrelse af radiosignaler, og fra Tyskland kom be
retning om 6000 brevduer, som ikke kunne finde hjem på grund af 
forstyrrelser i jordens magnetfelt. Undertegnede har selv ihærdigt 
studeret solen, men dog kun opnået en kraftig rød farve på udsatte 
steder.

Der blev ellers i ugen fra 27. juni til 3. juli registreret den hidtil stør
ste stigning i solaktiviteten i cyklus 22 for en 7 dages periode. Mak
simum blev nået den 29. juni med et solplettal på 163, og lå i hele 
ugen mellem 130 og 160.10 cm flux var gennemsnitlig 181 mod 131 
ugen før. Maksimum flux var 193 målt den 1. juli, hvilket er det høje
ste målte i denne cyklus. A-index, som er et udtryk for absorbtion, 
var i hele perioden meget varierende, men nåede et niveau sva
rende til mindre magnetstorm den 29. juni (A-index var 26). Dog var 
partikelmængden meget lille, så forstyrrelserne i jordens magnet
felt blev ikke så voldsomme som varslet den 27. juni. Solplettallet 
for juni blev på 101.8, hvor P&T forudsigelse var 77. Maksimum solp
lettal var 173 talt den 9. juni og minimum var 47 den 13.

Efter en sådan måned vil jeg undlade at komme med nogle fre
kvensforudsigelser, jeg kan kun opfordre til at holde øje med bån
dene. Men jeg tror godt, jeg kan love et spændende efterår.

C2 Nauru
Man skal være opmærksom på, at gæsteoperatører ofte benytter 
klubstationen C21NI, og QSLskal sendestil den pågældende ope
ratør. Af fastboende amatører er følgende aktive: C21KH Ken, 
C21FS Frank, C21RK Reuben, C21BD Det, C21DD Dundas (CW), 
C21VG Vassal, C21VC Vince.

CEØ Juan Fernandez isl.
CEØICD er meget aktiv på alle bånd, har været på 28505 kHz 20z, 
212228 kHz 19z, 14236 kHz, 22z, 7045 kHz 23z, 3790 kHz OOz. QSL 
sendes direkte til: Sergio E. Cortes Garcia, Robinson Crusoe 230, 
Isla Robinson Crusoe, Chile.

KH3 Johnston Isl.
WY5L/KH3 er fortsat meget aktiv, kørt af flere i OZ på både 15 og 20 
m SSB og CW. Han benytter også klubkaldesignalet KJ6BZ. 
KL7LF/KH3 er gået QRT med 27000 QSO’s i loggen.

T30 West Kiribati
Der har det sidste år været mange aktive fra West Kiribati (udtales 
kiribas), daq man satser en del på turisme på hovedøen Tarewa, og 
gæstelicensen er meget let at få. Men der er også nogle faste ama
tører på øen: T30BY Ritite, T30AC Willie, T30AB, T30AX Kobori og 
T30BC Henry fra Abemana Isl, der også kører fra Christmas Isl. 
East Kiribati som T32BC.

W7EJ C on firm s QSO w ith :

Date Time Freq. RS(T) Mode
Y M D 1.8 3.5 C-r 10 I 14 £3 2xCW

f6 Y 20 $ S J l 144
21

432
24.5

"  ' 50 □  2xSSB

C ounty : Yam h ll!
M em ber W llla m e tte  V a lle y  DX C lub and TOC

BAND

160m

80m

40m

20m

P S E [ ] T N X M  Q S L

JIM  SULLIVAN  
21060 TURNER LN. 
BALD PEAK RD.
HILLSBOROjOR 
U .S .A .  9 7 1 2 3

T31 Central Kiribati
VK9NS Jim Smith dukkede med kort varsel op først i juli for 2 ugers 
operation som T31JS. På trods af forholdsvise gode forhold, hørte 
vi ikke meget til ham, men det lykkes da for nogle enkelte at køre 
ham på15og20m . Jim var aktiv fra Canton Isl. lidt syd for Howland 
Isl. KH1, hvor han jo var aktiv i foråret. Men der er regelmæssig for
syningsbåd til Canton fra Tarewa, West Kiribati, så denne er meget 
nemmere at aktivere.

FP St. Pierre & Miquelon
F2DX (ex F6EYS) Patrick er stationeret her for de næste 3 år. Hans 
QSL manager job er delt ud til flere. QSL til FT5ZB, FT2XE, FT5YB, 
6W2EX, FOØAQ og TK5EP sendes til F6ESH. QSLtil F2DX/FJ-FS- 
PJ5-PJ6 via F6BFH.

KH2 Guam
KD7P skal være på øen de næste to år, så forvent stor aktivitet fra 
KD7P/KH2 på alle bånd. KH2F skulle være tilbage i USA nu. På 
vejen hjem var han aktiv som VQ9KR fra Chargos Isl.

T5 Somalia
Flere italienske amatører skulle blive aktive fra T5GG’s QTH i au
gust.

TN Congo
TN4NW var aktiv en forlænget weekend først i juli, og kørte 5000 
QSO’s. Dette var Tom 9Q4NW, der satser på flere operationer fra 
TN. Han vil måske også forsøge sig på de lave bånd næste gang. 
Tom kørte log direkte på computer og blev meget sur på folk, der la
vede »sikkerheds« QSO’er (flere QSO’er på samme bånd/mode).
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V2A-V21 Antigua
V2A har skiftet prefix til V21, i overensstemmelse med ITU regler. 
V21AO, V21CH, V21AU og V21WW er rapporteret aktive.

XU Campuchea
XU1 SS er fortsat aktiv. Opr. Seth har sked med YB3CN, DU9RBog 
W2MIG på 14165 kHz 12-13z daglig (SSB+CW). Seth, der er 25 år, 
kører med en IC735 og dipol. Strøm fås fra et 12v batteri og solcelle
panel, batteriet oplades af lejerens bil, mens belysningen består af 
en olielampe. QTH er en flygtningelejr på Thailands grænse. Af de 
200.000 flygtninge i lejren var oprindelig 12 amatører, nu er kun 
Seth og hans YL aktive. Der er stadig problemer med QSL, men 
YB3CN og JA4FKA skulle kunne hjælpe. XU1SS er i Eu rapporteret 
på 14028 kHz 1530z den 21. juni.

ZD8 Ascension Isl.
ZDBAE har sked med G-land 21315 kHz 1900z.

4J MALYJ VYSOTSKIJ Island. Nyt DXCC land?
Rygterne løb hurtigt først iju li, der var mulighed for, at en finsk/rus
sisk DXpedition til en lille ø i den finske bugt kunne godkendes som 
nyt land. Og den 7. juli startede 4J1FS op med OH2RF, OH5NZ, 
OH2BH, UW3AX og UZ3AU som operatører, for de næste fem dage 
at skabe enorme pileup’s med full-time wrk på 14145 og 14001 kHz, 
sidste dag dog også på andre bånd. Alle DX-ere var selvfølgelig på 
mærkerne, så mange fik 4J i loggen og forhåbentlig nogle fornøje
lige timer, for meget andet kommer der nok ikke ud af dette! Bag
grunden for aktivering af øen skulle være en ARRL DXCC desk be
slutning i 1970 om at godkende øen, når den blev aktiveret. Øen, 
der er 1.5 km lang og ubeboet, er russisk og ligger i den finske bugt, 
få km syd for Vyborg. Men øen har været/er lejet af Finland, dette 
skulle være baggrunden for ARRL’s beslutning, idet øen da er se
pareret fra resten af Finland af fremmed land nemlig Sovjet. Da der 
er tale om en ø er der intet krav om afstanden over fremmed land.

ARRL’s DXCC desk siger nu, at der ikke er kendskab til nogen be
slutning fra 1970, og da 4J er tildelt Sovjet, er der altså benyttet et 
sovjetisk kaldesignal, hvilket jo ikke ligefrem styrker påstanden om, 
at øen er finsk.

Men som sædvanlig WFWL, Work first, worry later.

4W North Yemen
Det lykkedes ikke for gruppen at opnå visa, derfor kom operationen 
ikke i gang til tiden, men EA9IE håber de kommer i gang i august, 
så det er måske allerede overstået. Ellers vil der blive satset på ope
ration til vinter, idet licensen er gyldig fra de ankommer til landet og 
ti dage frem. Der har dog været flere pirater, som har luftet diverse 
4W kaldesignaler. Det er 15 år siden, der sidst har været aktivitet fra 
4W, så vi må håbe, det snart lykkes for nogle. 9K2DZ har sagt, han 
vil aktivere 4W og 70 senere på året!

7Q Malawi
7Q7BC har været aktiv på 14226 kHz 20z (W7PHO net).

9Q Zaire
ON5HT skulle være aktiv som 9Q5HT indtil 5. september.

DXCC
A15AA, A15AB og A15AC er godkendt til DXCC. Det samme er den 
sidste TY operation, TYØLC etc.

Til lykke til de nye DXCC medlemmer: OZ1LDN og OZ1BLZ.

Rygter
OH1RY og OH2BAZ starter pacific tur midt i oktober. Denne skulle 
bringe dem til FO, ZK1, 3D2, FW, YJ, A35, 3D2, ZK2. Mere info når 
rejseplanen foreligger.

Undertegnede i gang med årets Field Day forberedelser. På gen
hør.

QSL info
Jeg må hellere gentage, at dem, der beder mig om QSL informa
tion, let kommer til at vente et stykke tid, da jeg ikke selv abonnerer 
på QSL info lister, da både OZ7BW og OZ3SK har sådanne. Jeg har 
dog de nyeste callbooks, men her findes sjældent special calls og 
DX-peditions calls.

DL7FT ny adresse igen: Box 1421, D-1000 Berlin 19, FRG. 
TN4NW via AL7EL Tom Harrell, Box 368, Stockbridge, GA 30281, 
USA.
VQ9CQ via N7JJQ 
ZK1QC (N.Cook) via K9QVB
ZK3RVC via VK2BCH, Box 344, Foster, NSW 2428, Australia 
ZK3YY via 5W1GP Yama, Box 1625, Apai Western Samoa 
4J1FS via OH2NB Armas Valste, Box 63, 00391 Helsinki, Finland

God DX, 73 de Morten

Generaldirektoratet for Måned: September 1988
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 81

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 12,3 13,1 18,3 22,6 24,6 23,8 20,4 17,9 16,6 14,8 14,9 13,3
Sydi. Australien 16000 85,0 12,9 14,4 21,2 25,6 25,6 22,0 20,1 18,7 18,2 15,0 15,6 14,0
Sumatra 9300 90,0 13,4 14,2 20,2 24,7 25,9 25,9 25,8 24,3 22,9 19,7 16,3 14,5
Syd Afrika 10100 171,3 13,0 10,7 18,9 26,2 26,7 26,8 26,9 27,3 27,0 22,7 20,1 15,3
Middelhavet 2200 181,0 11,9 10,7 13,7 20,1 21,3 21,3 21,1 21,1 21,3 19,1 14,9 12,9
Brasilien 8400 225,4 15,9 14,8 14,8 13,6 26,1 26,0 24,8 24,5 25,2 24,1 19,4 16,4
New York 6100 291,4 12,6 10,9 10,7 11,5 12,5 18,5 21,8 21,0 21,0 20,6 17,3 14,0
Vest Grønland 3600 313,6 13,0 11,4 11,8 13,8 17,7 20,7 21,3 21,1 21,2 20,4 17,3 14,4
San Francisco 8800 324,5 13,4 11,8 12,8 13,7 12,6 11,9 13,7 19,5 21,5 19,9 16,8 14,4
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75. A

VHF-spalten fylder 40 år
I »OZ« august 1948 så VHF-spalten - eller »VHF-rubrikken«, som 
den hed i starten - første gang dagens lys. Med åbningen af 2 m- 
båndet den 1. maj 1948 fik danske amatører hele 2 VHF-bånd til de
res rådighed, nemlig 5 m og 2 m, og dermed opstod et behov for en 
særlig rubrik, hvor erfaringer kunne udveksles, nyheder fra ind- og 
udland og tekniske tips og småkonstruktioner samt ikke mindst 
konteststof og båndrapporter kunne viderebringes til den hastigt 
voksende skare af amatører, der blev grebet af arbejdet med at ud
forske disse svimlende høje frekvensers hemmeligheder.

‘VHF-rubrikkens« forekomst i »OZ« blev, efter en ellers god start, 
hurtigt noget uregelmæssig, - ja, der er flere årgange, hvor den 
mangler helt eller kun forefindes et par gange, og hvor VHF-stoffet 
som i gamle dage er blandet med et øvrige amatørstof. Disse for
hold varede til begyndelsen af 1952, hvor rubrikkens tilstedevæ
relse blev permanent.

Ved at gennemgå »OZ« fra de sidste 40 år har jeg fabrikeret føl
gende oversigt over de amatører, der som redaktører af stof vedrø
rende de højere frekvenser, har hjulpet VHF- og senere VHF-UHF- 
SHF-spalten gennem de første 40 år:
»OZ« august 48 - februar 49:

»OZ« marts 49 - februar 52:

»OZ« marts 52 - september 55: 
»OZ« november 55 - januar 64: 
»OZ« februar 64 - maj 64:

»OZ« juni 64 - juni 72:
»OZ« juli 72 - februar 82:
»OZ« marts 82 - april 82:
»OZ« maj 82 -:

OZ7G og OZ9ROS,Gerhard Han
sen og Gorm Niros 
Rubrikken forekommer kun spo
radisk og uden fast redaktør 
OZ9R, Henrik Nielsen 
OZ5MK, Mogens Kunst 
Forskellige, bl.a. OZ4UB og 
OZ9AC
OZ9AC, Kaj Nielsen 
OZ9SW, Jørgen Brandi 
OZ6BL, Bent Bagger 
OZ8SL, Svend Erik Lindberg

VHF-rubrikken
Redigeret af OZ7G og OZ9ROS. 

*

Under ovennævnte „hoved" vil notitser og data 
vedrørende 2 og 5 meter fremkomme. Dels vil der i 
oversigt blive meddelt, hvad der sker i udlandet p å  
de høje frekvenser, og dels vil alt, hvad der er om
tale værd vedrørende OZ-aktivitet paa 59 og 145 
MHz, blive omtalt i denne rubrik. Forhåbentlig bli
ver pladsen for rubrikken så stor, at vi også kan 
tage værdifulde konstruktive tips med. Det er vort 
håb, at alle OZ-amatører, som er interesseret i V. 
H. F., indsender rapporter om, hvad de oplever på 
disse vore højeste frekvensbånd. Alt vedrørende 
„DX“, lange distancer inden for Danmark, antenne - 
forsøg og konstruktive tips har interesse. Rapporter 
bedes indtil videre sendt til postbox 79, København.
OZ3EDR 2669 km ECO-PA (3xLS50) 50 W.
7G 2143 VFO-FD-FD (RS391) 45 W. FuG 16 4el
6PX 2041 ECO-FD (P35-LS50) 50 W. 9 rørs Super 4el
3E 1980 ECO-PA (P10-LS50) 40 W. FuG 16 4el
7EU 1931 ECO-FD (P10-P50) 15 W. 7 rørs Super 4el
8T 1828 ECO-PA, 12 W. FuG 16 4el
3EP 1291 forskellige FuG 16 4el
5AB 982 ECO-PA (15 W.) FuG 16 4el
4KA 947 ECO-10/5 m 1XLS50, 25 W. 10 rørs Super 4el
7XU 914 MO-FD-PA (815) 50 W. FuG 16 4el
7T 873 5 W. Xtalstyret FuG 16 3el
5J 830 5 W. Ose. Gittermod. 6 rørs Super 3el
7 BR 798 ECO-FD (6L6-T21) 20 W. FuG 16 4el
SM7BE 679 6L6-6L6-6V6-815. 50 W. 9 rørs Super 3el
OZ7MP 659 ECO-PA (2XLS50) 40 W. Super x Conv. 3el
3A 629 ECO-FD-PA (2XP50) 35 W. UKW EH 3el

Der er i ovennævnte taget de stationer med, hvis 
indsendte log-blad viste mere end 600 km samlet 
afstand ialt. Af ovennævnte samt af erfaringerne fra 
sidst, kan opgives følgende:

A n t e n n e n :  beam, højt og frit fra en bakketop. 
M o d t a g e r :  En god super på 5 m. (På 2 m er 

en superreg med HF brugelig.)

Lidt statistik over materialet fra Field day i 1947 
på 5 meter.

I Løbet af en lille uge går 1948-Field-day af sta
belen. Resultaterne skulde gerne blive meget bedre 
end sidst. I år har vi 2 meter området med, og det 
bliver interessant at se, hvad det bringer. Vi anbefa
ler at anvende vandrette retningsantenner til for
søgene. 4-element beam’en paa 5 meter kan direkte 
dimensioneres ned i forholdet 59/145, d. v. s. alle 
længder formindskes til 0,406 gange de oprindelige 
dimensioner. For at give et Indtryk af, hvad der 
rundt omkring blev arbejdet med sidste år, er 
nedenstående skema udarbejdet på grundlag af de 
indendte log-blade fra sidte field-day:

FuG 16 Beam Bryde Bavnehøj 90 m
Amager Boulevard 20 in
Skamlingsbanken 160 m
Rollotaarnet, Faxe 100 m
Næstved Vandtaam 60 m
Vejrhøj 130 m
Kløveshøj 100 m
Søborg Vandtaarn 60 m
Rytterknægt 240 m
Møns vej, Virum 30 m
Julianehøj 70 m
Høgebjerg, Als 75 m
Grundtvigskirken 80 m
Bjerred, Malmø 10 m
Hassel vej, Virum 30 m
Bolbro Bakke, Odense 50 m

S e n d e r :  Stabil, kraftigt moduleret.
T i d e n  skal udnyttes godt i test-perioderne. Man 

skal mindst være 2 på hver station. Helst 3 eller 4.
Det er vigtigt, at hele stationen, såvel senderen 

som modtagere og antenner, er godt prøvet for field- 
day, helst i opstilling paa en plads, der ligner den, 
man de pågældende dage skal arbejde fra.

73 fra OZ7G.

Den allerførste udgave af VHF-rubrikken i »OZ« fra august 1948. 
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sked om vi
gerne med tilm eld in g  vielse, om
der fra stationen kan køres på 3,5 mc. Nær
mere detailler ang. nettet kommer så i næ
ste OZ. Testudvalget v. OZ7BG.

VHF-ru brikken
På 2 m gennemførtes den 23. april forbindelse mel

lem SM7BE, Lund, og SM7PQ, Gøteborg, for første 
gang, afstand 235 km. Gøteborg hørtes af OZ3EP. 
Sendetiderne ændrede: Hver aften, undtagen onsdag, 
sendes kl. 21, om søndagen yderligere kl. 9 og kl. 16.

OH2GK blev den 11.-12. 49 hørt af G5QA, afstand 
2200 km. OZ3EP.

D X  på  90 m e ie r  
Den 28.-4. omkring kl. 21,15 gmt. hørtes flere VK- 

stationer med CW, frekvenserne var mellem 3520 og 
3550 kHz. Læselighed 4/5 s 5/6.

VHF-rubrikken var i starten ikke altid lige omfattende. Her udgaven 
fra »OZ« maj 1950. Dengang, som nu, kunne redaktøren komme i 
stofnød.

Nye lande kørt på 2 meter
Hele 3 stationer har rapporteret, at de havde Es-QSO på 144 MHz 
med KC3RE/TA3 i Tyrkiet (KM38) den 7. juni 88. Det ser ud til, at 
OZ4MM i Odense var den første, der kørte stationen, nemlig kl. 
1646 UTC. Lige i halen på Stig lå OZ1 LO, der kørte TA-stationen kl. 
1649 UTC. Den tredie amatør, der har sendt en rapport, er 
OZ1LPR/A, der gennemførte QSO kl. 1720 UTC.

Forbindelsen OZ4MM - KC3RE/TA3 vil blive registreret som den 
første QSO mellem Danmark og Tyrkiet på 144 MHz, med mindre 
en eller anden har været endnu hurtigere end Stig, men blot ikke

har taget sig sammen til at sende en rapport til spalteredaktøren. 
Kom venligst ud af busken alle I, der var QRV i den pågældende åb
ning.

OZ1ASL har oplyst, at han omsider har modtaget QSL, der ende
ligt bekræfter, at hans QSO med EE9EXP den 16.6.87 var OK (se 
»OZ« aug. 87, side 462). Af QSL-kortet fremgår det, at det var 
EA7AIN, der var operatør på EE9EXR

QSO’en registreres som den første mellem Danmark og Melilla 
på 144 MHz.

Det nordiske VHF-UHF-SHF-møde, 1988, i Östersund
Dette års Nordiske VHF-UHF-SHF-møde, det 10. i rækken, var atter 
tilbage i oprindelseslandet Sverige og for første gang ikke i Ånna- 
boda men i Östersund, JP73ID, ca. 1150 km, på landevej, fra Ros
kilde. Lige i overkanten på en week-end for mit vedkommende, hvis 
ikke det var den eneste chance for at mødes med de øvrige Nordi
ske VHF-managers i år, nu hvor Region 1’s VHF-komite-møde på 
Åland var blevet aflyst.

I løbet af fredagen begyndte »DX-erne« at sive ind fra PAO, DL, 
GM, 9M2, W samt de »lokale« fra SM, LA, OH og ikke at forglemme: 
OZ1BGZ, 1CFO, 1DOQ, 1FTU, 1FDJ, 2GZ, 4MM, 5IQ samt 7IS. Alt 
i alt var fremmødet pænt selvom »seancen« var henlagt til Midtsve- 
rige.

Ved check-in, hvor vi fik udleveret program m.v. mødte der os en 
overraskelse: SK3JR havde fået special-tilladelse til at køre 50 
MHz-forsøg i to nætter, under træffet. Den første nat kørtes ingen 
forbindelser, men den anden nat lykkedes det at køre 5 MS- 
QSO’ere til PAORDY, LA6QBA, PA3ECU, PA3COB og PA3DOL 
samt en tropo-forbindelse til LA1K, selvom samme klubstation var 
talrigt repræsenteret på selve mødet. Hermed må det så konstate
res, at OZ/OY bliver de sidste til at komme i luften på 50 MHz, i Nor
den! Forbavsende i betragtning af den relativt positive modtagelse 
P&T gav EDR’s 50 MHz udspil, for 2 år siden!

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: Målinger på pre-amps op til 1,3 
GHz, lidt antennemålinger, foredrag om spread-sepctrum teknik, 
om DAVUS, om meteroscattter også for packet, W5UN’s lysbilled-

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

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

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

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

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

Tekniske data og priser SP2 SP70
Støjtal.............................. 0,8 0,9 dB
Forstærkning................. 10...20 10...20 dB
Max effekt med HF-vox.. 200 100 W
Max effekt med DCW15A
FM ................................... 500 300 W
SSB/CW.......................... 750 500 W
Driftspænding................ 13,8 13,8 V
Strømforbrug................. 350 350 mA
PRIS
M aste rf o r f o rstæ r ke r ...... Kr. 1395 Kr. 1395
M odul.............................. Kr. 1225 Kr. 1225
DCW15A.......................... Kr. 535

ILN
service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon (02) 13 61 04
Også aften OZ9FW
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foredrag om sin enorme 144 MHz EME array. Nu og da lidt loppe
marked og lørdag aften den traditionelle HAM-dinner, med over 
200 deltagere. Lige så traditionelt var søndagens åbne møde med 
de Nordiske VHF-managers, hvor vi drøftede følgende emner af 
fælles interesse:

a. Det blev fastslået, at vi også har et 80 m VHF-net på 3,645 
MHz

b. Der kan for tiden ikke oprettes faste beacons, i Sverige, på 
2320 MHz

c. Der er, i Sverige, nogen utilfredshed med mikrobølge
aktivitetstestens placering på den første Mandag i måne
den. Man vil gerne flytte til 3. Mandag. Sagen bliver diskute
ret, men ingen ændring i 1989.

d. Det drøftedes, efter finsk oplæg, at ændre QTH- 
cirkeldiameteren fra 100 til 500 km i locator toplisten. På 144 
og 432 MHz vil det næppe have nogen betydning og på mik
robølger vil det ihvertfald kunne fremme portabel
aktiviteten. Vi vil undersøge konsekvenserne, også interna
tionalt, eksempelvis accepterer DUBUS-toplisten kun een 
QTH. Locator-toplisten er på den anden side en Nordisk 
»opfindelse«, så vi kan vel også føre an i udviklingen.

e. Sverige har nu, efter adskillige års overvejelser, besluttet at 
indføre locator-bonus og 1 point pr. km i aktivitetstesterne 
således, at der nu er ens regler i LA, OZ og SM. OH følger for
mentlig efter. Locator bonus vil for fremtiden være 500 point 
pr. felt på 144 og 432 MHz, men kun 100 point pr. felt på mik
robølge. Enkelte detaljer mangler at blive diskuteret, men 
det er rart endelig at kunne sammenligne resultater Nordi
ske stationer imellem.

f. 50 MHz. Efter den seneste udvikling i Finland og Sverige, må 
EDR igen henvende sig til P&T. TV’s kanal 4 er teknisk set 
et dårligt argument for at forsinke indførelsen af en forsøgs
ordning,idet 50 MHz ligger længere fra K4 end 145 MHz lig
ger fra K5 og 435 MHz ligger fra K21, procentvis. Problemet 
kan kun komme til at ligge omkring K3 senderen på Fyn. løv
rigt har de fleste af de lande, der har permanente eller for
søgstilladelser på 50 MHz, TV sendere igang på K2 og K3.

Herudover kan det undre, at man ikke giver 50 MHz fri på 
Færøerne, der ikke selv har nogen bånd 1 sendere og hvis 
nærmeste naboer: Storbritannien, Norge og Island alle har 
50 MHz amatørtrafik.

Nå tilbage til Östersund. Indkvarteringen i hytter var rimelig, 
selvom det var svært at finde køjen, når det ikke blev mørkt. Fest
menuen var også god, og selvom mødet ikke var »overarrangeret«, 
så havde de fire mand fra SK3JR’s VHF-sektion gjort et stort ar
bejde, så arrangementet hang sammen, og vi havde det hyggeligt.

Skulle der nu være enkelte, der undrer sig over den manglende 
omtale af sidste års træf på Åland, så var der sandt at sige ikke me
get at skrive om, det skulle da lige være den pakke-radio, der var sat 
op. Nå men slut for denne gang. Vi ses næste år i Silkeborg, hvor 
der forhåbentlig bliver meget at skrive om.

VY 73 de OZ7IS Ivan

50 MHz i Frankrig
Tilsyneladende er nogle af de forskellige optimistiske meldinger 
om franske amatørers tilladelse til begrænset brug af 50 MHz- 
båndet upålidelige. I juni omtalte jeg her i spalten de betingelser, 
som de franske telemyndigheder havde stillet for amatørernes 
brug af båndet. Mit indlæg var baseret på en meddelelse i det en
gelske »Radio Communication«, der igen havde oplysningerne fra 
den franske amatørorganisation »REF«. I et senere nummer af »Ra

dio Communication« dementeres oplysningerne, der har tilsynela
dende kun været tale om et udkast til licensbestemmelser. Den en
delige beslutning om at åbne et lille område omkring 50 MHz for 
franske amatører er således endnu ikke truffet. Hvornår dette vil 
ske vides ikke i skrivende stund (19.7.).

De F-kaldesignaler, der har været hørt på 6 meter, er enten ama
tører, der har taget forskud på glæderne og kører illegalt på båndet, 
eller simpelthen pirater.

SK4MP/’s antenne, 4 x 6 element (Foto via OZ7IS)

SK4MPI
Enhver DX-interesseret 2 m-amatør kender dette kaldesignal. Bea- 
conen høres hyppigst under aurora-åbninger, men også ind imel
lem via tropo. De færreste ved måske, at beaconsenderen blev 
etableret på foranledning af Max Planck Institut fur Aeronomie 
(deraf kaldesignalet) i 1967 med det formål at udforske nordlysre
fleksion. Samme år etablerede institutet også DLØPR i Slesvig- 
Holsten.

SK4MPI sender med meget stor frekvensstabilitet på 145,960 
MHz. Udgangseffekten er 200 watt, der tilføres 4 stakkede 6 ele
ment antenner, der peger i retning 0 (nord). Lo kato ren er JP70NJ.

F8SH silent key
Fra F8SH’s familie har jeg modtaget den triste meddelelse, at 
F8SH, Serge Canivenc, er afgået ved døden den 5. juli 1988 i en al
der af 65 år. F8SH var udenfor Frankrig især kendt for hans store ar
bejde i lARU’s Region I, hvor han påtog sig hvervet som koordinator 
og indsamler af oplysninger fra radioamatører om sporadisk E- 
lags-udbredelse på VHF. På grundlag af dette materiale har F8SH

FT 1300 Frekvenstæ lleren  for 
den kræ sne am atør! Frekvensstandard EL 245 sikrer maksimal 

nøjagtighed

ELEKTRONIK LABORATORIET Skiftevej 16, 2820 Gentofte, tlf. 01 67 94 56

Se dem hos: DOGPLACE Violvej 11 . 3330 Gørløse . Tlf. 02 27 88 80 
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 02 18 74 22
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Fungerende VHF, UHF og SHF beacons i OZ, OY og OX pr. 18.7.88

Call QRG Lo.ca.tOf. Power Antenne QTF ASL Mode Sta Ejer
0X 3 VHF 50.045 GP60QQ 20W GP OMNI 120M A1A QRV OX3LX
OZ3VHF 144.15 J055H .1W CLOVERLEAF OMNI 35M A1 QRV OZ9IO
0X 3 VHF 144.902 GP60QQ 10W 7ELE SW 120M A1A QRV OX3LX
OZ7IGY 144.93 J055V 0 25W BIG WHEEL OMNI 96M A1A QRV OZ7IS
OZ7IGY 432.93 J055V 0 25W BIG WHEEL OMNI 96M A1A QRV OZ7IS
OZ1UHF 432.955 J057FJ 5W BIG WHEEL OMNI 150M A1A QRV OZ9NT
OZ2ALS 432.982 J044WX 7W BIG WHEEL OMNI 50M A1A QRV OZ9DT
OZ1UHF 1296.955 J057FJ 3W BIG WHEEL OMNI 150M A1A QRV OZ9NT
OZ3ALS 1296.984 J044WX 2W BIG WHEEL OMNI 50M A1A QRV OZ9DT
OZ9UHF 2320.95 J065HP .5W SLOT OMNI 30M F1A QRV OZ2TG
OZ1UHF 2320.995 J057FJ 2W SLOT OMNI 150M A1A QRV OZ9NT
OZ8SHF 5760.955 J057FJ .5W WAVEGUIDE OMNI 150M A1A QRV OZ9NT
OZ9SHF 10368.955 J057FJ .05W WAVEGUIDE OMNI 150M A1A QRV OZ9NT

OZ2TG

skrevet en række artikler om Es- og FAI-udbredelse, de fleste er 
bragt i det franske amatørtidsskrift »Radio-REF«. F8SH’s 
arbejde med og interesse for denne specielle udbredelse var også 
værdsat udenfor amatørernes rækker, og han var bl.a. medlem af 
den franske del af arbejdsgruppe 6 under CCIR (Consultive Com- 
mittee on International Radio), - en organisaiton under ITU, den in
ternationale telekommunikations union. Arbejdsgruppe 6 arbejder 
med ionosfærisk udbredelse.

Personligt har jeg siden 1974 haft en regelmæssig brevveksling 
med F8SH i forbindelse med indsamlingen af Es-rapporter, - et ar
bejde mange danske VHF-amatører har bidraget til ved rapporte
ring af deres Es-QSO’er på VHF.

Den internationale amatørbevægelse har lidt et stort tab ved 
F8SH’s bortgang.

OZ8SL

Båndrapporter

Sporadisk E-iags udbredelse 
50 MHz
I en telefonrapport har OX3LX oplyst, at der den 5. juli igen var 
åbent til VE og W fra Julianehåb på 6 meter.

I perioden 2117 - 2327 UTC kørte Bo ialt 57 QSO’er med VE1-2 
samt kaldeområderne 1,2 ,3  og 4 i USA. Han hørte desuden en ui
dentificeret FM-moduleret TV-lydsender på 50,740 MHz. Sidst
nævnte har det ikke været muligt at lokalisere. Ifølge de oversigter 
over TV-stat ion er spalteredaktøren er i besiddelse af, skulle der 
ikke være TV-stationer i Nordamerika i det pågældende frekvens
område. Det »nærmeste« jeg kan finde er New Zealand, somhar en 
TV kanal 1, hvor lydsenderen ligger på 50,750 MHz. Men at det 
hørte signal skulle stamme fra ZL lyder ikke troligt.

Er der nogen, der kan hjælpe med at løse denne gåde?

144 MHz
På 2 meter har der også været en del Es-åbninger. Den mest spæn
dende har uden tvivl været den, der fandt sted 7. juni, hvor sjælden
heden KC3RE/TA3 i KM38-feltet blev kørt af flere OZ-stationer.

Følgende rapporter om Es-åbninger indtil dato (21.7.) er indkom
met
4. ju n i
OZ4MM kørte i tidsrummet 1826-1830 UTC: EA1QJ og EA1TA, 
begge i IN53.
OZ1LO kørte kl. 1642 UTC EA6IF (JN20).
OZ1LPR/A kørte 1715 UTC EA6IF (JN20).
7. ju n i
OZ4MM kørte 1646 UTC KC3RE/TA3 (KM38).
OZ1LO kørte 1645 UTC LZ1ZP (KN22) og 1649 UTC KC3RE/TA3 
(KM38).
OZ1LPR/A kørte i perioden 1640 -1647 UTC: LZ2KVA og LZ2KHM, 
begge KN13, og LZ1AG og LZ1ZG, begge KN22. Kl. 1720 UTC kør
tes KC3RE/TA3 (KM38).

10. ju li
OZ4MM kørte i perioden 1439-1457 UTC: EA3BTZ (JN01), EA3LL 
og FC1FIH fra JN23, FC1GPI (JN03), EB5F? (IM99), F6DRO 
(JN03), EA3CSP (JN01) og I0NLK/0 (JN61).
I perioden 1523-1548 UTC: IY3DMP (JN55) og I1CPN/1 (JN34). 
OZ1LO kørte i tidsrummet 1434-1457 UTC: F6DRO (JN03), 
EA3BTZ (JN01), EB5FSX (IM99), EA3LL(JN01), FC1CDC (JN03), 
EB3CMT (JN01), IW5BVW (JN52), EA3CHN (JN11), FC1GPI 
(JN03),
I tidsrummet 1530-1545 UTC kørtes: FC1FIH (JN23), F6EPE (JN23) 
og F6HOG (JN23).
OZ1LPR/A kørte i tidsrummet 1445-1456 UTC: EA3LL, EB5EIB 
(IM99), EA6PS (JM19), EB3CNX (JN11) og EA3CSV (JN11).
I tidsrummet 1525-1545 UTC blev kørt: I1DMP (JN35) og FC1BAW 
(JN33).
OZ8UW  kørte i tidsrummet 1520-1549 UTC: IWØAKA (JN61), IØ- 
AKP/p (JN61), I2CVC (JN45), I2AV (JN45), IW2EAC (JN45) og 
I2FAK (EF).
OZ1JVX kørte et ikke angivet tidsrum følgende: FC1FIH (JN23), 
IK4GWG (JN64), lØNLK/p (JN61), IWØAKA (JN61), IW5AUM 
(JN52), I5JUX (JN53), IWØAYO (JN61), IW5AUM (JN52), I5JUX 
(JN53), IWØAYO (JN61), IØKHU (JN61), IW2AEN (JN45), IK1JXY 
(JN44) og I2FAK (JN45).
20. ju li
Fradenne åbning er der ikke kommet rapporter endnu, men spalte
redaktøren var for en gangs skyld på pletten og fik kørt følgende i 
tidsrummet 1227-1242 UTC: YU1ZF (KN03), YU5NR (KN01), 
LZ1KWF (KN12), YZ5XMA (KN02) og YZ5XEL (KN02). Masser 
af OZ-stationer var igang, så jeg forventer min postkasse bugneraf 
rapporter inden længe.

Au roral Es (?)
OZ1LO oplyser, at han den 16. juli i tidsrummet 1350-1445 UTC 
havde CW-QSO med følgende stationer SM2EKM (KP05), 
UA1ZCL (KP78), LA9IC (JP77), OH9NMS (KP36) OG SM2CEW 
(KP15). Signalstyrkerne varierede mellem S2 og S5.

Jeg har tilladt mig at sætte et spørgsmålstegn ved udbredelses
arten, for jeg synes, det er vanskeligt at sige hvilken type udbre
delse, der har været tale om, men det har sandsynligvis været en 
form for ionosfærisk udbredelse, - måske »almindelig« Es, som vi 
kender den fra mere sydlige breddegrader. Placeringen af de me
get nordlige stationer OZ1 LO havde QSO med er vist på I o kato r kor
tet.

TROPO, 144 MHz
OZ1LPR/A oplyser, at han den 13.6. mellem kl. 1931 og 2305 UTC 
kørte GM og GW i felterne 1097, I086, 1087, I085, 1073 og I068. 
Sammenlagt blev kørt 15 GM og 3 GW. Signalstyrkerne lå mellem 
S4 og S9. Den 19.6. kørte OZ1LPR/A fra 1042 til 1130 UTC F- 
stationer i felterne: IN97, JO20, JN19, IN96, IN86 og BI12. Ialt blev 
kørt 17 F-stationer, - signalstyrkerne varierede mellem S2 og S9.
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OZ1JVX har kørt følgende:
12.6.: GM og G i I088, I085, I095, I076, I094 og I086.
13.6.: GM og G i I086 og JO02.
14.6.: G i 1094.
18.6.: G i 1091.
19.6.: FC, FA, FD, F, PE, ON, DG og LX i felterne: 
J010/30/20/23/21/11/22/31, JN18/08/19/09/17/16/29/39 og IN97. 
OZ3ADL fra Hundslund nær Horsens fik sin licens i juni måned og 
er straks gået i gang med DX-arbejdet på 2 meter. Henrik kører med 
en Braun SE-402 med 10 watt output, 15 elem. yagi på en 14 m 
mast, koten er 100 m. i perioden 4. juni til 4. juli er det blevet til QSO 
med følgende felter:
JO:01,02,20,21,22,23,29,30,31,32,33,37,41,42,43,44,45,46,47,48,49 
,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,66,68,69,75,76,77,78,86.
JP: 40  
IO: 87,94,95 
IN: 98
JN: 01,12,18,19,35 
KN: 13
Felterne i JN og KN går jeg ud fra er kørt via Es og de øvrige via 
tropo.

Velkommen på båndet, Henrik. Hvis du fortsætter på den måde, 
ryger du snart til tops på lokator toplisten.

EME, 144 MHz
OZ4MM har kørt følgende nye stationervia månen: VE6JW, W4WD, 
PE1GBT, SM4DHN, KH6FOO, RA6AAB og WØHP.

Stig oplyser endvidere, at han den 18.6. registrerede meget kraf
tig solstøj, - omkring 22 til 25 dB. Sammenlignet med de 8 - 9 dB han 
normalt måler, var der altså tale om en virkelig stor forøgelse.

OZ4MM anvender et antennesystem bestående af 12 x 13 elem. 
long yagier samt en preamp med 0,4 dB støjtal.

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

C T 1600
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 V /

Incl. lader og opladelige 
batterier og incl. moms:

Kr. 1598,-
Ekstra tilbehør: MONOFON kr. 399.-
Tekniske data:
S e n d e e ffe k t................................................................ 2/0,15 Watt
Frekv.omr  144-146 MHz P LLSynthese („FUM LEHJUL")
Strømforbrug ....................... TX 550 mA max./RX 20-130 mA
MF .............................................  (1) 10,695 MHz - (2) 455 KHz
Følsomhed .............................................  0,4 uV ved 20 dB S/N
S elektivite t ........................................................  7,5 KHz -  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 scanhing af hele 
frekvensområdet. Kanal og frekvensudlæsning.

Introduktionspris 
incl. moms.: Kr. 3998,-

Rekvirer brochure.
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Satellitter

Oscar 13
Som nævnt iju li 88 »OZ« blev AMSAT’s Fase 3C satellit opsendt 15. 
juni kl. 1119 UTC, og den fik straks navnet OSCAR 13, da opsendel
sen gik helt efter planen. De 3 satellitter som løfteraketten medførte 
blev frigjort kl. 1300 UTC. OSCAR 13’s general beacon på 145,812 
MHz blev automatisk aktiveret af den ombordværende computer 
kl. 1403 UTC og blev straks hørt af kommandostationen ZL1AOX i 
New Zealand.

Den 22. juni under satellittens 16. omløb blev dens raketmotor 
startet for første gang, og det ser ud til, at denne fungerer korrekt, 
og at banekorrektionen forløb planmæssigt. Det vil være nødven
digt at aktivere motoren endnu 1 til 2 gange inden det planlagte 
kredsløb er opnået.

I skrivende stund (20.7.88) vides ikke, om de sidste banekorrekti
oner er gennemført, og om satellitten er frigivet til almindeligt brug.

Forhåbentlig bliver det muligt at bringe mere detaljerede oplys
ninger i næste nummer af »OZ« sammen med nøjagtige banedata 
for denne amatørhistoriens mest avancerede satellit.
Oversigt over amatørsatellit frekvenser. Fra »OSCAR NEWS« 
Am ate ur satellite frequencies - projected July 1988. Compiled by 
G4YNV
7.050 Uosat-1 cw beacon
14.002 Uosat-1 cw beacon
21.002 Uosat-1 cw beacon
21.120 RS-10 modes K/T/KA/KT robot up
21.130 RS-11 modes K/T/KA/KT robot up
21.160-21.200 RS-10 modes K/T/KA/KT up
21.160-21.250 RS-10 modes K/T/KA/KT up
29.331 RS-5 robot down
29.341 RS-7 robot down
29.357 RS-10 modes A/K/KA/KT beacon
29.360-29.400 RS-10 modes A/K/KA/KT down
29.401 RS-1 beacon
29.403 RS-10 modes A/K/KA/KT beacon/robot down
29.407 RS-11 modes A/K/KA/KT beacon
29.410-29.450 RS-5 down, RS-11 modes A/K/KA/KT bea

con down
29.453 RS-11 modes A/K/KA/KT beacon/robot down
29.460-29.500 RS-7 down

Referenceomløb, RS-satellitter og JO-12
RS-5 RS-7

Dato Omlnr
19.8.88 29348
20.8.88 29360
21.8.88 29373
22.8.88 29385
23.8.88 29397
24.8.88 29409
25.8.88 29421
26.8.88 29433
27.8.88 29445
28.8.88 29457
29.8.88 29469
30.8.88 29481
31.8.88 29493
1.9.88 29505
2.9.88 29517
3.9.88 29529
4.9.88 29541
5.9.88 29553
6.9.88 29565
7.9.88 29577
8.9.88 29589
9.9.88 29601
10.9.88 29613
11.9.88 29625
12.9.88 29637
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29.502 Uosat-1 cw beacon
144.425-144.475 Oscar-13 mode L up
145.810 Oscar-10 mode B general beacon
145.812 Oscar-13 mode U general beacon
145.820 RS-10 modes A/KA robot up
145.825-145.975 Oscar-13 mode U down (inverting)
145.825-145.977 Oscar-10 mode B down (inverting)
145.825 Uosat-1, Uosat-2 general beacons
145.826 RS-5 robot up
145.830 RS-11 modes A/KA robot up
145.836 RS-7 robot up
145.857 RS-10 modes T/KT beacon
145.860-145.900 RS-10 modes A/KA up modes T/KT down
145.900-146.000 Oscar-12 up
145.903 RS-10 modes T/KT beacon
145.907 RS-11 modes T/KT beacon
145.910-145.950 RS-5, RS-11 modes A/KA up, modes T/KT

down
145.953 RS-11 modes T/KT beacon
145.960-146.000 RS-7 up
145.985 Oscar-13 mode U engineering beacon
145.987 Oscar-10 mode B engineering beacon
435.025 Uosat-1, Uosat-2 engineering beacons
435.025-435.175 Oscar-10 mode B up
435.420-435.570 Oscar-13 mode U up
435.601-435.637 Oscar-13 mode S up
435.651 Oscar-13 mode L general beacon
435.677 Oscar-13 mode L rudak down
435.715-436.005 Oscar-13 mode L down (inverting)
435.795 Oscar-12 beacon
435.800-435.900 Oscar-12 down (inverting)
436.028 Oscar-10 mode L general beacon
436.048 Oscar-10 mode L engineering beacon
436.150-436.950 Oscar-10 mode L down (inverting)
1269.050-1269.850 Oscar-10 mode L up
1269.330-1269.620 Oscar-13 mode L up
1269.710 Oscar-13 mode L rudak up
2400.325 Oscar-13 mode S general beacon
2400.711-2400.747 Oscar-13 mode S down
2401.000 Uosat-1 cw beacon
2401.500 Uosat-2 engineering beacon
10470 Uosat-1 cw beacon

RS-10/11 JO-12
UTC grd Omlnr UTC grd Omlnr UTC grd Omlnr UTC grd
0:10 295 29437 1:11 319 5796 0:38 235 9177 1:02 196
0:05 295 29449 1:02 319 5810 1:08 245 9189 0:10 186
1:59 325 29461 0:52 318 5824 1:39 254 9202 1:13 207
0:54 325 29473 0:42 317 5837 0:24 237 9214 0:21 197
1:48 326 29485 0:33 316 5851 0:54 246 9227 1:25 218
1:43 326 29497 0:23 315 5865 1:25 256 9239 0:32 208
1:38 326 29509 0:13 314 5878 0:10 239 9252 1:36 229
1:32 326 29521 0:04 313 5892 0:40 248 9264 0:44 219
1:27 326 29534 1:53 342 5906 1:11 257 9277 1:47 240
1:21 327 29546 1:43 341 5920 1:41 267 9289 0:55 230
1:16 327 29558 1:34 340 5933 0:26 250 9301 0:03 221
1:11 327 29570 1:24 340 5947 0:57 259 9314 1:06 241
0:05 327 29582 1:14 339 5961 1:27 268 9326 0:14 232
1:00 327 29594 1:05 338 5974 0:12 251 9339 1:18 252
0:55 327 29606 0:55 337 5988 0:43 261 9351 0:26 243
0:49 328 29618 0:45 336 6002 1:13 270 9364 1:29 263
0:44 328 29630 0:36 335 6016 1:43 279 9376 0:37 254
0:38 328 29642 0:26 334 6029 0:29 262 9389 1:40 274
0:33 328 29654 0:16 333 6043 0:59 272 9401 0:48 265
0:28 328 29666 0:07 332 6057 1:29 281 9414 1:52 285
0:22 329 29679 1:56 001 6070 0:15 264 9426 1:00 276
0:17 329 29691 1:46 000 6084 0:45 273 9438 0:07 267
0:12 329 29703 1:37 000 6098 1:15 283 9451 1:11 287
0:06 329 29715 1:27 359 6111 0:01 266 9463 0:19 278
0:01 329 29727 1:17 358 6125 0:31 275 9476 1:22 298 
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13.9.88
14.9.88
15.9.88

29650
29662
29674

1:55
1:50
1:44

000
000
000

29739
29751
29763

1:08 357 
0:58 356 
0:48 355

6139
6153
6166

1:01
1:32
0:17

284
294
277

9488
9501
9513

0:30
1:34
0:41

289
309
300

16.9.88 29686 1:39 000 29775 0:39 354 6180 0:47 286 9526 1:45 320
17.9.88 29698 1:34 000 29787 0:29 353 6194 1:18 295 9538 0:53 311
18.9.88 29710 1:28 000 29799 0:19 352 6207 0:03 278 9550 0:01 302

RS-5: Oml.tid: 119,55264 min., incr.: 30,015148, beacon: 29,452 MHz
RS-7: Oml.tid: 119,19289 min., incr.: 29,925125, beacon: 29,502 MHz
RS-10/11: Oml.tid: 105,02405 min., incr : 26,381812, beacon: 29,357/145,857 MHz og 29,407/145,907 MHz
JO-12: Oml.tid: 115,65331 min. , incr.: 29,239347, beacon: 435,975/435,910 MHz

Kredsløbsdata for OSCAFMO
AOS Apogæum LOS

Orbit Dato UTC az MA UTC az el UTC ax MA
3899 19.8. 00:14 211 5 05:48 133 32 10:11 153 224
3901 19.8. 23:31 203 5 05:06* 123 28 09:23* 145 221
3903 20.8. 22:49 193 5 04:23* 113 23 08:31* 137 218
3905 21.8. 22:07 183 4 03:44* 105 17 07:35* 129 212
3906 22.8. 11:21 298 39 * * 293 4 13:46 291 92
3907 22.8. 21:26 171 4 03:03* 97 12 06:34* 120 205
3908 23.8. 10:18 295 31 * * 286 9 13:59 285 112
3909 23.8. 20:45 157 5 02:20* 88 6 05:19* 110 193
3910 24.8. 09:24 292 26 14:01 280 1 14:05 280 129
3911 24.8. 20:08 138 6 01:40* 81 1 03:11* 92 161
3912 25.8. 08:33 288 23 13:18 272 6 14:09 274 146
3913 25.8. 19:36 108 10 * * 93 2 20:39 64 33
3914 26.8. 07:43 284 20 12:37 264 11 14:09 268 161
3916 27.8. 06:56 280 18 11:55 255 17 14:07 260 176
3918 28.8. 06:09 275 16 11:14 247 22 14:02 252 189
3920 29.8. 05:23 270 14 10:33 237 27 13:54 242 201
3922 30.8. 04:37 265 12 09:53 227 31 13:39 231 211
3924 31.8. 03:52 259 11 09:11 216 35 13:18 219 218
3926 1.9. 03:08 253 10 08:29 203 37 12:49 207 223
3928 2.9. 02:24 247 9 07:47 190 39 12:15 195 225
3930 3.9. 01:39 240 8 07:06 177 39 11:36 185 226
3932 4.9. 00:56 233 7 06:25 164 38 10:55 176 226
3934 5.9. 00:12 226 6 05:44 151 36 10:11 167 225
3936 5.9. 23:29 218 5 05:04* 140 32 09:25* 159 224
3938 6.9. 22:46 210 5 04:21* 129 28 08:37* 151 221
3940 7.9. 22:03 201 4 03:41* 119 23 07:46* 143 218
3942 8.9. 21:21 192 4 02:58* 110 18 06:52* 135 213
3943 9.9. 11:03 297 49 * * 296 1 11:58 294 69
3944 9.9. 20:39 181 4 02:17* 102 13 05:52* 126 206
3945 10.9. 09:42 296 34 * * 288 6 12:32 287 96
3946 10.9. 19:58 169 4 01:35* 94 7 04:42* 116 196
3947 11.9. 08:44 294 28 * * 282 11 12:42 281 115
3948 11.9. 19:18 154 4 00:56* 86 2 02:57* 101 172
3949 12.9. 07:51 291 24 12:34 275 1 12:46 275 132
3950 12.9. 18:41 133 6 * * 83 5 20:25 63 44
3951 13.9. 07:01 287 21 11:52 267 7 12:48 269 148
3953 14.9. 06:13 283 18 11:12 259 12 12:47 263 163
3955 15.9. 05:26 279 16 10:30 250 17 12:45 256 177
3957 16.9. 04:39 274 14 09:49 241 22 12:38 247 190
3959 17.9. 03:54 269 13 09:07 231 27 12:28 382 201
3961 18.9. 03:08 264 11 08:27 221 31 12:13 226 211
3963 19.9. 02:24 258 10 07:45 209 34 11:50 214 217
Beacom: 145.810 MHz.
* : Den følgende dag
* *: Apogæum før AOS eller efter LOS 
benyttet elementsæt 330 
beregnet af OZ8SL

 ̂ Generalagent for
YAESU MUSEN ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73
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Contestrapporter
v/OZI FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
Juli-testen gav følgende resultat 
Klasse 1 - 144 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1KLU J046 41 26 15126
2 OZ1AZZ J057 39 18 13130
3 OZ1GEH/P J055 45 15 8503
4 OZ1KWJ J045 21 12 5282
5 OZ1FHU J055 28 11 4292
6 OZ1KVM J044 20 10 3801
7 OZ1JXH J047 18 9 3399
8 OZ8QD J066 19 8 2898
9 OZ1JVX J046 10 8 2496

10 OZ6TY J055 8 4 1020

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

1 OZ1DOQ/P J064 79 26 23699
2 OZ1KLB 49 22 19050
3 OZ3FYN J055 41 18 11716
4 OZ9EVA J057 34 14 8550
5 OZ8ERA J066 32 15 6113
6 OZ1GDI J065 28 8 4438
7 OZ9HEL J066 30 9 3870
8 OZ1KTE J065 30 9 3751
9 OZ7TOM J046 15 8 2861

10 OZ2AGR J065 21 4 1466
11 OZ7FYN J055 8 4 1061

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

1 OZ1KLU J046 21 13 6350
2 OZ7LX J055 16 8 3201
3 OZ8QD J066 13 7 3005
4 OZ6HY J045 9 7 2068
5 OZ1GEH J065 11 6 1685
6 OZ7TA J065 10 5 1246
7 OZ1KWJ J045 4 4 1014

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

1 OZ9EDR JQ65 12 6 1855

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

1 OZ1HDA J047 8-5-4 6 4679
2 OZ1GMP J056 21-0-0 11 4125
3 OZ1IPU JQ57 12-5-0 9 3746
4 OZ1ABE JQ65 17-5-0 8 3132
5 OZ7LX JQ55 18-0-0 9 2770
6 OZ1ASL JQ54 15-0-0 7 2639
7 OZ1KLU JQ46 7-0-0 5 1692
8 OZ1GER J065 12-0-0 7 1630
9 OZ1GEH J065 16-0-0 6 1525

10 OZ8TU J065 10-0-0 5 1323
11 OZ1DOQ J065 9-0-0 5 1122
12 OZ1CFO J056 5-0-0 4 717
13 OZ6HY J045 2-0-0 2 439
14 OZ7TA J065 6-0-0 1 226
15 OZ2TG JQ65 3-2-0 1 190

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

1 OZ1KTE JQ65 13-3-0 4 964
2 OZ6HR/P JQ45 5-0-0 4 820

Nordisk Microbølge Contest 1988 
Klasse 1 - single opr.
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 SM5BEI JP90EB 6-0-0-2 4 3077
2 SM0FHZ J099HI 5-0-0-2 4 2512
3 SM0IKR J089WF 4-0-0-2 4 2331
4 OZ7LX J055UK 13-0-0-0 6 2066
5 OZ3ZW J054RS 12-0-0-0 5 1841
6 SM3QA JP81KT 4-0-0-0 3 1312
7 OZ1GER J065CP 7-0-0-0 4 946
8 SM7ECM J065NQ 5-0-0-0 3 680
9 OZ8TU JQ65GX 4-0-0-0 3 604

10 SM3EQY JP81FI 2-0-0-0 2 381

Klasse 2 - single opr.
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1KTE JQ65FR 1-0-0-0 1 105

EDR ønsker tillykke med resultaterne.

Resultatet fra
EDR’s VHF/UHF/SHF Field Day 1988
Klasse 1 -144 MHz
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ8SMA/P J064GX 297 48 96472
2 OZ1 ALS/P J044XX 235 37 67804
3 OZ6ARC/P J045RB 231 44 66237
4 OZ2EDR/P J056BC 139 28 33129
5 OZ9HBO/P J046IE 89 32 30942
6 OZ7FYN/P J055GC 103 24 27041
7 OZ6HR/P J045VX 81 24 24795
8 OZ7TOM/P J046FW 52 25 18861
9 OZ1HLB/P J055UP 38 15 7166

Klasse 2 - 432 MHz
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1 ALS/P J044XX 93 27 24911
2 OZ2EDR/P J056BC 70 22 20038
3 OZ8SMA/P J064GX 48 25 16368
4 OZ6HR/P J045VX 26 12 5710
5 OZ6ARC/P J045RB 20 11 3844
6 OZ7TOM/P J046FW 12 9 3407

Checklog: OZ6HY

Klasse 3 -  1296 MHz
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ8SMA/P J064GX 18 9 4419
2 OZ2EDR/P JQ56BC 20 10 4001
3 OZ6ARC/P J045RB 9 6 1749
4 OZ1HLB/P J055UP 5 4 705
5 OZ6HR/P J045VX 4 3 564

Checklog: OZ6HY

Klasse 4 - 2320 MHz
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ8SMA/P J064GX 2 1 426

Klasse 5 -10  GHz
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ7TOM/P JQ46FW 1 1 680

Send loggen 
i god t id !
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1 band
Ir. Call 
1 OZ8SMA/P

QTH
J064GX

144
96472

432
16368

1296
4419

2320
426

10GHz Total
117685

2 OZ1 ALS/P J044XX 67804 24911 . . . 92715
3 OZ6ARC/P J045RB 66237 3844 1749 - . 71830
4 OZ2EDR/P J056BC 40141 20038 4001 . - 64180
5 OZ6HR/P J045VX 24795 5710 564 . . 31069
6 OZ9HBO/P J046IE 30942 - - . . 30942
7 OZ7FYN/P J055GC 27041 - - . - 27041
8 OZ7TOM/P J046FW 18861 3407 . . 680 22948
9 OZ1HLB/P JQ55UP 7166 - 705 - - 7871

EDR ønsker tillykke med resultaterne.

Testregler
Regler for Region 1 VHF September Contest 1988
1. Deltagere

Alle licenserede radioamatører i Region 1 kan deltage. 
Multioperatørstationer kan deltage, når der kun anvendes eet 
kaldesignal under testen. Deltagerne skal overholde respek
tive landes licensbestemmelser.

2. Testsektioner
VHF-testen afvikles med 2 sektioner.
A - Singleoperatørstationer - kun kaldesignalets indehaver.
B - Multioperatørstationer - alle andre, også klubstationer. 
Den deltagende station skal operere fra samme locator gen
nem hele testen.

3. Dato
Testen afvikles den 3.-4. september 1988.

4. Tid
Testen starter om lørdagen kl 1400 GMT og slutter om sønda
gen kl 1400 GMT.

5. Kontakter
Hver station må kun kontaktes een gang pr. bånd, hvad enten 
den er lp, /a, /m eller lignende. Evt. dublet-QSO skal logges, 
men er ikke pointgivende, og skal tydeligt afmærkes som dub
let. Kontakt via aktive repeatere, translatorer, EME eller MS er 
ikke pointgivende. Phone-QSO med stationer i CW-båndet er 
ikke pointgivende.

6. Modulationstype
Kontakter må etableres med A1A, R3E, A3E eller F3E (G3E).

7. Rapport
Der udveksles sædvanlig rapport med RS(T) + QSO-nummer 
(begyndende med nr. 001) + komplet Locator.
Ex: 59003 J045NR eller for CW, 579003 J045NR.

8. Point
Der gives eet point pr. km. Samlet pointsum skal angives på 
første side (Summary sheet - se pkt. 9).

9. Log
Deltagerne udregner selv deres point.
Log, der bruges i Region 1 testerne skal have et opretstående 
format og må ikke være mindre end A4, og skal indeholde føl
gende kolonner i nævnte rækkefølge: Dato, tid i GMT, modsta
tionens kaldesignal, sendt rapport/kode, modtaget rap
port/kode, modstationens locator, km/point samt en tom 
kolonne til brug for testmanageren.

Endvidere skal der være en korrekt udfyldt Summary sheet. 
Der udfyldes et Summary Sheet for hvert bånd.

10. Bedømmelse
Deltagere, der med overlæg tilsidesætter ovenstående regler 
eller skamløst overtræder IARU båndplanen, vil blive udeluk
ket fra testen. Mindre fejl/overtrædelser vil resultere i reduce
ring af point. Fejl i call, rapport/kode, og/eller Locator vil redu
cere point for begge stationer efter følgende skala: 1 fe jl-25%, 
2 fe j l-50%, 3 fe jl-100%.

Hele QSO’en bliver slettet, hvis der er noteret en umiddelbar 
forkert Locator, eller hvis der er en tidsforskel på mere end 10 
min.

11. Diplomer
De tre bedste stationer i hver sektion vil modtage diplom.

Der dystes desuden om følgende trofæer:
The IARU Region 1 Trophy til vinderen af section A.
The PZK Trophy til vinderen af section B.

12. Indsendelse
Logs med korrekt udfyldt Summary Sheet sendes til den natio
nale VHF/UHF/SHF Contest-manager og skal være post
stemplet senest den 2. mandag efter testen.

Bemærkninger
Vil du/l deltage i NRRL’s Nordiske test, er det tilstrækkeligt at 
indsende et ekstra Summary Sheet sammen med Region 1 i 
loggen, og jeg vil så videreformidle pointsummen til NRRL. 
Husk at der til NRRL-testen gives 100 bonuspoint for hvert nyt 
Locatorsquare.

Hvis ikke du allerede i din afdeling har set de Summary She- 
ets, der bruges i internationale tester, så kan du se det i 
OZ/april 88 side 219. Du kan også rekvirere nogle fra mig. 
»Claimed score« betyder det antal point, man mener at have 
krav på i denne test, incl. evt. bonuspoint.

»Number of Contacts« betyder det antal QSO’er man har 
haft i testen.

Jeg ønsker alle en god test.
OZ1FMB

Udfyldes af testdeltageren:

S  u. m  m  ä  r~ y  S h e e t
For Contest

Contest date /98& C a ll used <g>Z IfM B  Locator i /o  9S
QTH s ta tio n  ___________________________

Section: 1) s in g le  operator )K 2> other ___

Band : 144 MHz 2.4 GHz___ _ 10 GHz ___

432 MHz ____ 3.4 GHz _  24 GHz ___

1.3 GHz ____ 5.7 GHz ___ ___

F irs t  opera tor: Name <3£Z>&<3   Call <3>Z
Address fc&SÆiWÆrjr f  , J>̂ C- 7/9 O & /* - * £ - _________________

Other operators _ ——— ___________________________ ______________

S ta tion : TX A3s^? 2& f +  PA ___  Output power cgt> W

rx Z& f -  3Æ 9& /________________________

Antenna 2  *  £> ■ >2kSJ_____  Hight asl jn t r  -

Claimed score </&>. /9 S  Best DX 3P9<£)¥S -V08VDV - ¥®C>
Number o-f contacts  -39  Countr i es 9   Squares / < ? ___

Remarks:

D eel a r a t i  on
I herby c e r t i f y  th a t t h is  s ta tio n  was operated w ith in  the ru le s  
and s p i r i t  o-f the contest and w ith in  the terms of the license .

Date ^  - 79 && s i gned _______________ ^
( f ir s t  operator)
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.

Fieldday/SARTG møde i Gödelöv
Malmö Amateur Radio Club SK7BT indbyder alle danske radioa
matører til at deltage i deres fieldday i Gödelöv i week-enden 19-21 
august 1988. Der vil foregå en masse aktiviteter, bl.a. modtagning 
af vejrsatellitter, transmissioner via OSCAR 10 og 13, rævejagter og 
naturligvis vil der blive sendt på HF, VHF, UHF og 10 GHz. Endvi
dere er der stor udstilling af forskelligt radioamatørgrej. Der er også 
tænkt på den øvrige del af familien, og der er arrangeret forskellige 
former for underholdning.

Samme week-end benyttes til at afholde et møde i foreningen 
SARTG, og dette finder sted om lørdagen kl. 10.00. Der er desværre 
tale om et uheldigt sammentræf, idet SARTG contesten løber i 
samme week-end. Du kan få yderligere oplysninger hos SM7NBQ 
Micke på tlf. 042 69054.

BARTG Rally
British Amateur Radio Teleprinter Group afholder deres årlige 
»Rally« i week-enden 27/28 august 1988. Der er tale om en meget 
stor udstilling med næsten alt indenfor RTTY, AMTOR, PACKET, 
DATA, etc. Udstillingen afholdes i Sandown Exhibition Centre, 
Esher, Surrey, og der er åben dagligt fra kl. 10.30 til kl. 17.00. Entré 
er ,£1.00. Der er meget gode busforbindelser til London. Nærmere 
oplysninger hos RTTY-red. Tlf. øverst på siden.

CQ World Wide RTTY DX Contest
Hermed indbydes alle amatører til at deltage i den anden contest, 
sponsoret af RTTY Journal. Den første test var præget af usædvan
ligt gode forhold, så man håber på det bedste for denne test no. 2. 
Der er sket nogle mindre ændringer, bl.a. er 160 m båndet inddra
get, så læs reglerne omhyggeligt igennem.

Tidspunkt: 24. sept. kl. 0000 UTC til 25. sept. 1988 kl. 2400 UTC. 
Den samlede contesttid udgør 48 timer, men for single operators 
må der maksimalt anvendes 30 timer. De resterende 18 timer kan 
afholdes vilkårligt, dog i perioder af mindst 3 timer. Alle perioder 
skal noteres i loggen. Man kan også vælge at deltage alle 48 timer, 
men i så fald er det kun de første 30 timers score, der tæller. Multi- 
operators må deltage alle 48 timer.

Klasser: A: Single operators. B: Multi-operators, enkelt sender. 
Klasse A kan tilmeldes enten som enkelt bånd eller multi bånd, me
dens klasse B kun kan tilmeldes i multi bånd kategorien.
Modes: QSO kan foretages med følgende modulationsarter: BAU
DOT, AMTOR (FEC/ARQ), ASCII OG AX.25. Digipeater QSO’s er 
ikke tilladt.

Bånd: 80, 40, 20, 15 og 10 M. Hver station må kun kontaktes 1 
gang pr. bånd, uanset den benyttede modulationsart.

Koder: Alle USA/canadiske stationer sender RST stat og VE om-

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

Hermed Nordsjællands ræveprogram for efteråret 1988.
Søndag d. 18 Sep: St. Dyrehave 
Lørdag-søndag d. 8-9 Okt: Sjællandsmesterskab 
Søndag d. 23 Okt: Teglstrup hegn 
Søndag d. 13 Nov: Nyrup hegn 
Søndag d. 27 Nov: Danstrup hegn
Søndag d. 11 Dec: Krogenberg hegn. Juleafslutning med glögg. 
Tid: Kl 10.00 til 12.00 med 5 min. udsendelser. Mindst 3 ræve. 
Mødesteder:
St. Dyrehve: Københavnsvej 2. P-plads til højre fra Hillerød. 
Teglstrup hegn: Esrumvej 1. P-plads til højre fra Helsingør.
Nyrup hegn: Fredensborgvej 1. P-plads til højre fra Kvistgård. 
Danstrup hegn: Fredensborgvej 1. P-plads til højre fra Kvistgård. 
Krogenberg hegn: Ved Mariannelund (kro)

VY 73 de OZ8FG Franz, Tlf. 02 10 04 09

råde og CQ zone nummer. Øvrige deltagere sender RST og CQ 
zone nummer.

Points: QSO med eget land 1 point. QSO med andet land i eget 
kontinent 2 points og QSO med land i andet kontinent giver 3 points.

Multipliers: Hver USA stat (48) og hvert canadisk (13) giver 1 mul
tiplier for hvert bånd. Desuden 1 multiplier for hver DX på hvert 
bånd. Brug ARRL, DXCC og WAE listen. OBS! K116 og KI7 giver 
kun multipliers for land og ikke for stat. USA og Canada tæller også 
kun for en »land multiplier« for den første QSO på hvert bånd. Der 
gives også 1 multiplier for hver CQ zone (max. 40) pr. bånd.

Final score/logs: Antal QSO points x antal multipliers. Alle delta
gere skal indsende separat log for hvert bånd, multiplier check liste 
for hvert bånd og summary sheet. Alle logs skal tydeligt vise dato, 
tidspunkt i UTC, kaldesignaler, udvekslede RST koder, stater og ca
nadiske områder, CQ zone og points.

Logs og summary sheet kan rekvireres mod fremsendelse af 
SASE til CQ magazine eller RTTY Journal. Alle bidrag skal være 
poststemplede senest 1. dec. 1988.

Logs fremsendes til CQ RTTY CONTEST, Roy Gould, KT1N, P.O. 
Box DX, Stow, MA 01775, USA.

Europas største elektronik postordrefirma
Firmaet Conrad i Vesttyskland har netop taget et nyt bygningsafsnit 
i brug. Herefter råder firmaet over et areal på ca. 40.000 m2 eller et 
område så stort som 7 fodboldbaner.

Firmet har gennemgået en eksplosiv udvikling, siden man i 1976 
tog den første forsendelseshal i anvendelse. I dag beskæftiger man 
omkring 500 medarbejdere og over 1,5 millioner købere har modta
get det store hovedkatalog, der er på over 500 sider, og som tilbyder 
mere end 30.000 forskellige varenumre. Udover hovedkataloget 
udgives en række specialkataloger.

Firmaet foretager sine indkøb overalt i verden, men hovedvæg
ten ligger i Kina, Korea, Taiwan og Japan. Inden en artikel optages 
i kataloget, gennemgår varen en grundig test, og forbrugeren 
skulle således være sikre på, at de varer, man køber hos Conrad er 
i orden, og at kvalitet og pris passersammen. Det nye pakkeanlæg 
haren kapacitet på 30.000 pakkerom dagen, unægtelig en stigning 
i forhold til de ca. 1000 pakker, man i 1976 kalkulerede med som 
daglig kvote.

I Danmark varetages Conrads interesser af firmaet Danoman 
Elektronic.

HR

DM i rævejagt 1988 på Fyn
Dato: Weekenden den 10 og 11 sept.
Mødested: Blommenslyst camping
Kort: 1312 IVTommerup 1:50000, med følgende koordinatbegræns
ninger nord 35 øst 79.
Natjagt: 10 sept. kl. 21.00-01.00 4 ræve 
Dagjagt: 11. sept. kl. 09.00-13.00 6 ræve 
Regler: der køres efter EDR’s rævejagtsreglement 
Startgebyr: 30 kr. pr. nøgle
Instruktion: Tvungen fremmøde for instruktion 45 minutter før første 
sending.

Vi håber at se rigtig mange rævejægere på Fyn denne weekend 
på gensyn.

Ejner og Erik
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f PACKETZ
OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Det danske NTS-net
Det danske National Traffic System-Net er nu endelig på vej til at 
blive en realitet.

NTS UHF-nettet oprettes på 433.675 MHz med accesspoints fra
144.675 MHz.

Primo juli måned kom tilladelserne fra P&T. Ekspeditionstiden 
har været lang, men i store træk fra EDR’s Digitaludvalg fået med
hold i sine anmodninger til P&T om nettets opbygning og indhold.

Som tidligere beskrevet kan en netrom-node passe 20 QSO’er 
på en gang, og hver netrom-node kan samtidig holde styr på 3 ad
gangsveje til den næste node. Såfremt netrom-noden bliver opti
malt udnyttet bliver processortiden i den arbejdende TNG ganske 
lang, men vi har endnu ikke herhjemme set disse lange ekspediti
onstider som den enkelte bruger vil kunne konstatere ved stor be
lægning på noden.

Der opstår ikke fejl ved denne store arbejdsbelastning af noden, 
men processortiden vil blive mærkbar for enkelte, specielt hvis der 
skal arbejdes over flere noder.

Hvem kommer igang?
UHF-nettet oprettes med vandret polariserende retningsantenner, 
hvor den enkelte node står i forbindelse med de nabo-noder, den 
har mulighed for at nå med et beskedent output.

Antennerne til brug for den enkelte forbindelse fra en node til en 
nabo-node bliver sikkert ikke af samme størrelse, men må indrettes 
efter nabo-nodens antenne og RX/TX-system, således at de 2 
nabo-noder let kan nå hinanden, men således at naboens nabo til 
gengæld ikke kan nås.

På denne måde opnås, at vi ikke får utilsigtede pakkesammen
stød på 70 cm nettet.

Det bliver spændende at se, hvor mange af digipeaterlicensinde- 
haverne, der kommer igang inden en urimelig tid er gået.

Efterhånden som flere og flere noder etableres, må nabono
derne opdateres i relation til antenner, antenneretninger og effekt.

Spændende bliver det, om den enkelte node-sysop vil være villig 
til at indstille sig på, at det er et betydeligt arbejde at etablere en 
node og optimere noden, således at den ikke rækker længere end 
til sine naboer, og det bliver også spændende at se, om node- 
sysops vil acceptere, at tilvæksten med nye nabo-noder medfører 
væsentlige ændringer for den enkelte sysop hver gang.

Cellular-systemet
Cellular-systemet kan måske enklest beskrives ved et tænkt ek
sempel »indenøs« fra mit eget lokalområde.

Hvis vi tænker os noder idriftsat på Samsø, i Nyborg, i Svend
borg, i Middelfart og i Odense skal der trækkes streger (forbindel
ser) mellem alle de noder, der er nabo-noder, men ikke således at 
der etableres forbindelser hen over en anden node. Dette Cellular
system skal naturligvis forstærkes med nabo-områderne og på den 
måde kan man til sidst se Danmark opdelt i et bikube-lignende sy
stem bestående af et meget stort antal trekanter.

Naturligvis skal noderne ikke lægges lige oven i hinanden, men 
meden passende spredning, og det er det system, som EDR’s Digi
taludvalg allerede ved sit første møde lagde tilrette som det opti
male. Til grund for disse overvejelser lå dels de udenlandske er
faringer, dels det kommercielle net og dels manualen for 
Netrom-systemet.

Den lokale manual keyboard amatør 
Hvad får nu OZ1XXX ud af dette NTS-NET?

Dels får han mulighed for at forwarding gennem mailboxenemed 
fremsendelse af personlig mail og gennem udbredelse af diverse 
bulletiner sker mere præcist og lang hurtigere end nu, hvor vi må 
konstatere, at vi for at undgå overfyldning på 144.675 MHz må ind
skrænke forwardingen ganske betydeligt.

Dels får den enkelte mulighed for gennem accesspoints på
144.675 MHz at komme i kontakt med NTS-systemet og da de en-

IL

kelte noder i deres node-liste vil indeholde oplysning om, hvilke 
fjerne noder, der kan kaldes direkte ved opkald til noden, vil opkald
sproceduren til en fjern node blive langt hurtigere afviklet over et 
net, der i det mindste i princippet skulle undgå alt for mange unø
dige pakkesammenstød.

56 KBIT/S-modem kan nu fås
Et 56.000 bit/s RF-modem er nu til at få fat i hos Georgia Radio Ama- 
teur Packet Enthusiast Society (GRAPES) i USA. Et fuldstændigt 
kit koster US$ 250, og der kan købes et print med den nødvendige 
prom, dokumentation og nødvendig diskette for US$ 110, ligesom 
et dokumentationssæt kan fås for US$ 20.

Båndbredden er specificeret til 70 kHz, og senderen kommer ud 
på 29 MHz med 1 MW. Der skal således anvendes en efterfølgende 
transverter.

Digicom-modem
Et Digicom-modem, der efter det oplyste, skulle kunne anvendes til 
såvel HF som VHF baseret påen AM 7910 kan nu fås fra W2UP som 
print og i kit-form. Prisen oplyses incl. watch dog til henholdsvis 
US$ 15 og US$ 50.

W2UP har tilsendt mig noget materiale med diagram. Diagram
met er tilsyneladende tegnet af YV1AQE.

Dansk software til Amiga
OZ1CBK har udviklet et database program, der kan bruges til pac
ket på en Amiga.

Foreløbig anvender OZ1CBK det til en elektronik-base. Hvis du 
ikke kan nå OZICBK’s elektronik-base direkte, kan du lægge be
sked til OZ1CBK § OZ9BOX om, hvad du gerne vil have og herunder 
bl.a. rekvirere en oversigt over, hvad der ligger i elektronikbasen. 
OZ1BCK fremhæver, at der ikke er tale om en mailbox.

Forhåbentlig vil OZ1CBK også generelt lægge materialet ud i de 
etablerede mailboxe, hvor der under sub-directory TECH er gjort el
ler kan gøres plads til netop dette indhold. Derved opnår vi større 
vidensniveau-mulighed for den enkelte og færre pakketransmissi
oner tværs gennem landet.

Det er spændende at se, at der også i Danmark udvikles software 
til packet.

Udvidelse af Digicom-systemet
SPEC-COM software, P.O. Box H. Lowden, lowa, 52255 USA for
handler et af KB6GLW opfraderet Digicom-programmel, der også 
skulle indeholde mulighed for RTTY, CW, ASCII, AMTOR og FAX. 

Pakken skulle koste US$ 29,95.
Hvis nogen henter den hjem, vil det være spændende at høre om 

deres erfaringer, således at vi kan rådgive her i packet-spalten i OZ.

Macintosh
KD5VU § KB5PN og N6PHJ § N6IEO, som du kan aflevere besked 
til gennem SK7SSA (læs om HF-forwarding i BBS-guiden) bestyrer 
en database med oplysninger om, hvem der anvender Apple Ma
cintosh Computere til Packet-Radio.

Såfremt du er interesseret, kan du læse nærmere herom i ARRL’s 
GAteway nr. 20/1988.

Fieldday og JOTA
Husk i god tid at overveje, om din EDR-afdeling ikke burde deltage 
i fieldday og/eller JOTA med en packet-station i år?

Det er desværre endnu uoplyst, om det er lovlige stationer, men 
når henses til USSR’s kapacitet med hensyn til russiske amatør- 
satelitter er der ingen grundlag for at tro, at man ikke også har luk
ket op for packet i USSR.

Vigefrekvenser
Uanset nogen vil tale om »gamle nyheder« bør opmærksomheden 
igen henledes på, at det ikke er nogen dårlig idé at gå på en vigefre
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kvens, hvis du har en direkte forbindelse med en lokal amatør. 
144.650 er ikke overfyldt, og det er synd for dem, der vil anvende
144.675 til mailbox-brug eller til access over UHF-nettet, at du og 
din nabo-amatør fylder unødigt op på 144.675 MHz.

Afdelingsprojekter
Flere afdelinger påstår, at byggeprojektet i år skal være et modem 
til Digicom-systemet eller en egentlig TNG til brug i forbindelse 
med en af de lidt større computere.

Hvis du er med i afdelingsarbejdet, var det måske en god idé at 
få tilrettelagt noget sådant i god tid.

Tuning indicator
I ARRL’s QST forjuni og ju li 1988 omtales et hjemmebygget modem 
og en hjemmebygget tuning indicator som det nok var værd at se 
lidt nærmere på. Vær opmærksom på om du som input til den type 
tuning indicator, du vælger at bygge skal anvende et samlet signal 
eller et delt signal, og sammenhold det med de muligheder du har 
for at hente adskilte signaler ud af din TNG.

Uden en tuning indicator kan du kun med beskedent held få no
get ud af Packet på HF, og hvis du derfor vil forsøge dig på HF, bør 
du overveje at bygge en tuning indicator enten i form af den fra 
RTTY nok så kendte Oscilloscope-indicator eller en af de noget bil
ligere LED Tuning indicators.

Anmeldelser/nyt grej
AEA’s PK232 blev anmeldt af OZ5RM i OZ nr. 7/88.

Spalteredaktøren har på forskellig måde efterlyst oplysning om 
nyheder fra importørerne, men tilsyneladende er disse ikke interes
serede i at få eventuelle nyheder publiceret - eller også er importø
rerne i realiteten faldet i søvn med hensyn til nyt grej til Packet.

Der er adskillige opdateringer og nye TNC’er, som vi ikke får no
gensomhelst oplysning om, og det er mildest talt for dårligt, at im
portørerne ikke »gider« sende spalteredaktøren kopi af detoplys- 
ningsmateriale, der kommer fra fabrikanterne eller som af en lidt 
vaks importør løbende kan rekvireres, og som vi derefter kan lade 
gå videre til brugerne. At importørerne samtidig med denne man
gel på interesse for at orientere om nyheder spænder ben for et 
salg af produkterne i Danmark giver anledning til overvejelser.

Det er muligt, at omsætningen af TNC’er i Danmark er beskeden 
og derfor mindre interessant, det kan ikke udelukkes. Men den bli
ver jo ikke større ved at afholde brugerne fra at få orientering om, 
hvad der er på markedet og derfor principielt kan efterspørges.

Forhåbentlig kan en bemærkning som denne få nogen op af sto
len, ellers må vi rette direkte henvendelse til de udenlandske fabri
kanter.

73 de OZ3RC - OZ5BBS/Bro

OZ-sp@t
Experimenterende
Da sommerlejren i Odense var ved at blive brudt ned, sad vi et par 
stykker og ordnede »verdenssituationen« over en kop øl. Flertallet 
var »tobogstavs fiduser«, og selvfølgelig kom samtalen også ind på 
det sædvanlige »hvad har du i ovnen for tiden?« Den ene var ikke 
sen om at fortælle en masse om de erfaringer, han i nattens løb 
havde gjort med en ballon, hvori der var fæstnet en lang tråd af
stemt til 80 m. Men vi blev enige om, at efterhånden har det med at 
være experimenterende fået tilsnit af, hvem har det bedste check
hefte.

Vi mente derfor, at det er på høje tid at efterlyse den rigtige »køk
kenbordsmekanikker«, ham der laver noget, der bare skal bruges. 
Bede ham om at fortælle lidt, tegne lidt, forklare virkningen og for
målet, så er der sikkert nogen, der kan bygge videre. Vi er sikker på 
den tekniske redaktør bliver glad, men flere af dine medamatører 
vil også fryde sig over ikke nødvendigvis at skulle have pungen op 
af lommen, da stumperne måske alligevel ligger i rodeskuffen.

OZ1HMY

T * T
TEN - TEC

P A R A G O N
100 W SSB/CW QSK T ra n c e r

PARAGON HF TRANSCEIVER Model 585
General coverage transceiver alle bånd og modes. 
Modtageren dækker fra 100 kHz til 30 MHz. 
Transmitterer 100 W på alle tilladte bånd fra 1,8 til 
30 MHz, SSB, CW, FSK og FM (extratilbehør). 
Noise blanker og speech processor er standard ud
styr. Dobbelt VFO, RX offset, TX offset, QSK 
med en skiftetid på mindre end 30 ms.
62 programmerbare memories, som husker fre
kvens, mode, valgt filter, kanal nr., samt 7 digits, 
hvor navn eller call kan indtastes. 12 eller 24 timers 
ur i displayet. Frekvensudlæsning er valgfrit 100 
Hz eller 10 Hz. Med computer interface (extra) 
kan frekvens og mode sættes op fra en PC.
1,8 kHz, 500 Hz og 250 Hz filtre fås som extra til
behør.

PARAGON Model 585 Kr. 19.800,-
Power supply 220 V input 12 V 22 Amp Kr. 1990,-

TITAN LINEAR Kr. 22.500,-
ETM-8CZ MEMORY KEYER
8 hukommelser a’ 50 tegn Kr. 1485,-

AUTORISERET FORHANDLER AF

COMMODORE p c  s e r i e n

COMMODORE PC 10-111
640 KB, 4.77/7.16/9.54 MHz, MS-DOS 3. 2, 2 X 360KB 
FLOPPY DISK, UR/KALENDER OG 12” MONOC- 
ROME MONITOR............................PRIS KR. 10.919,-

COMMODORE PC 20-111
20MB HARDDISK, 4.77/7.16/9.54 MHz, 1 X 360 KB 
FLOPPY DISK, UR/KALENDER OG 12” MONOC- 
ROME MONITOR  .................PRIS KR. 15.799,-
STORT UDVALG I PRINTERE SAMT HARDDISKE 
OG ANDET TILBEHØR TIL DIN PC.

RING ELLER SKRIV EFTER MERE INFORMA
TION, SVARER OGSÅ AFTEN.

AMATØR-VENLIGE PRISER SAMT HURTIG LEVERING
A lle  p r is e r  er exclu siv  f ra g t, m en  inc l. m o m s .I i OZ1VY HALVOR FELDTHAUS 

HØJLANDSVEJ 4 
4400 KALUNDBORG

HALTECH SYSTEMS t l f .  03 5135 4i
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Redaktør: OZ9KE, Carl Em kjer, 
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,
Tlf. 01 56 45 74.

Resultatet af IVCA testen
Så kom det længe ventede resultat af IVCA testen, april 1988. IVCA 
newsletters meddeler: Worldwide Winner blev SM5EEP, Nils, nr. 2 
blevYUINR, nr. HA1ZH og nr. 4GM3WIL. De25 deltagere med høj
este pointtal er nævnt med call. Derudover er nævnt vinderen for 
hvert enkelt land. For Danmarks vedkommende blev vinderen som 
ventet OZ5BU, Benny, der nu, sammen med 16 andre vindere, kan 
forvente at modtage det eftertragtede trofæ. Tidligere vindere får et 
certifikat. W6FVV skriver, at det var den største test nogensinde, 
større end sidste år, men næste års skulle blive endnu bedre, bl.a. 
fordi sodplettallet er større, og der er kommet mange gode forslag 
til lidt ændrede regler.

Datoer for næste IVCA test vil blive 1 og 2 samt 8. og 9. april 1989, 
altså kun week-ends, alle dage fra 0000 UTC til 2400 UTC. Det vil til
godese familielivet. Det kan nævnes, at vinderen SM5EEP under 
testen tilbragte 125 timer ved stationen.

W5ZR skriver videre, at 1988 IVCA SSTV contesten var en stor 
succes. Der var mere SSTV aktivitet og flere logs end tidligere. Det 
forbavsende var, at Europa havde den højeste aktivitet.

Meddelelse vedr. SCÆ 86
Konstruktøren af den danske scanconverter SCÆ, OZ9AU, Allan, 
meddeler til alle, der bygger eller har bygget SCÆ converteren: der 
er nogle, der har konstateret mere eller mindre tydelige lodrette stri
ber i billedet på skræmen. Det skal bemærkes, at disse striber kun 
findes i FS billedet (altså på egen skærm), de sendes ikke med ud 
i SSTV billedet.

Striberne kommer fra IC 9 (74 LS 157) på video RAM kortet. Der 
er i byggevejledningen anført hvilket fabrikat IC’er, der laver mindst 
tydelige striber.
Der er imidlertid efter at projektet er blevet færdigt, fremkommet 
»en ny IC 9«, nemlig 74 HCT157, der ikke laver de omtalte striber. Er 
du ked af striberne eller ikke har købt IC’er endnu, såskifttil den nye 
74 HCT 157, så er striberne væk. Mest for din egen skyld. Vi andre 
kan som sagt ikke se dem.

Aktivitetstime på 80 meter
Efter en del overvejelser vedr. den tidligere i OZ averterede aktivi
tetstime hver søndag fra kl. 1200 til kl. 1300, viste det sig, at tids
punktet var lidt uheldigt.

Det er nu vedtaget at ændre tidspunktet således, at aktivitetsti
men er: hver søndag fra kl. 1500 til kl. 1600, dansk tid på 3.730 MHz 
+/-h nogle få KHz, så vi forventer en stor aktivitet, når ferietiden er 
ovre.

Altså, kom frem af busken, tryk på sendetasten og lad os se nogle 
billeder.

Månedens post
Jeg har fået brev fra 4X6FK, Nir. For kort tid siden sendte jeg ham 
en byggebeskrivelse af vores danske scanconverter SCÆ 86, og 
han har nu svaret tilbage, at han takker for det tilsendte materiale. 
Han vil iøvrigt slå et slag for at få nogle flere i gang med SSTV i Is
rael.

Hans QTH er iøvrigt: Rishon Lezion, KM7ZJA. Hans station er en 
T5, 940 S og hans antenne en 3 element YAGI. Hans SSTV udstyr 
er Robot 1200. OZ5BU, Benny

Båndrapport
Forholdene påHFbåndene er stadig gode. På 20 meter harjeg kørt 
TA4A, Ihsan, Box 88, Aydin, der kører med en Spectrum. Han er en 
del aktiv på båndet.

EA9NP i Mellila i Nordafrika er også en del aktiv. Hans SSTV ud
styr er en Robot 400. Fra LZ er aktiviteten blevet højere, bl.a. er LZ 
10V begyndt at sende kamerabilleder ved hjælp af sin computer.

Den 20. juni kørte jeg 5B4ES i Nicosia. Han har været aktiv et 
stykke tid og er bl.a. QRV på 20 meter. 5B4ES, Marios, kører med en 
Spectrum computer, men bliver snart QRV med »rigtige« billeder.

OZ9AU, Allan

Månedens portræt
Månedens portræt er denne gang et billede af GJ4YCR, Don, fra 
Jersey Islands, taget på SSTV af OZ9AU på scanconverteren SCÆ 
86. Don er en af de meget aktive på 20 meter. Han kører i øjeblikket 
med en amerikansk Robot 1200, som han er ved at lære at kende, 
hi hi. Robot 1200 har, som tidligere nævnt, et noget vanskeligt betje
ningspanel. Billedet er sendt i farver, men kan dog udmærket mod
tages på en S/H monitor.

Vedr. SSTV i farver kommer vi senere her i spalten med en forkla
ring med oversigt over de forskellige farvesystemer, der køres i øje
blikket.

Månedens portræt, GJ4YCR, Don.

Forespørgsler vedr. SCÆ 86
For at efterkomme flere forespørgsler vedr. scanconverteren SCÆ 
86, bringer vi her et billede af konstruktøren, OZ9AU’s udgave.

Opbygningen er ukritisk, men sådan har han altså lavet det. Key
board’et måler 4x16 cm. Hele konstruktionen måler ca. 24x8x21 
cm. løvrigt henvises til omtalen i SSTV spalten i OZ, april 1988.

Når konstruktøren kommer hjem fra ferie, lægger han iøvrigt sid
ste hånd på værket med en konstruktionsartikel til OZ.

l/y 73 de OZ5BU, OZ9AU, OZ9KE

Scanconverteren, SCÆ 86
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Redaktion: O Z80, Erik Langgaard, 
Fal ke vej 14, 2600 G lost rup.

CW på kassettebånd
Der modtages stadig kassetter til indspilning af træningstekst. Des
værre har der i nogle tilfælde været ret lang leveringstid, bl.a. på 
grund af tekniske problemer, men nu skulle disse være løst. I den 
kommende tid kan der dog blive vanskeligheder på grund af ferie; 
men derefter skulle jeg kunne reagere ret hurtigt.

SCAG årsberetning
I anledning af SCAG’s årsmøde, der var indkaldt til den 6. august, 
har SCAG udsendt årsberetning for 1987. Det fremgår bl.a. heraf, at 
SCAG nu har 374 medlemmer, 13 mere end sidste år.

Angreb på CW-delen af 7 MHz
Vi har fra EUCW fået en meddelelse om, at RSGB skulle have pla
ner om at lægge en kraftig automatisk AMTOR-station på 7030 kHz, 
og SCAG har omgående protesteret over for RSGB over denne 
grove afvigelse fra lARU’s båndplan, et indgreb der ville gå ud over 
den frekvens, som i længere tid har været den foretrukne frekvens 
for QRP folkene.

SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Tirsdag 2130 l.t. 3555 kHz hi speed ragchew ved DL1GBZ 
Lørdag 1500 l.t. 3560 kHz QRP ragchew net ved SM7KJH 
Lørdag 1600 l.t. 3555 kHz ragchew net ved OZ5RM 
Lørdag 1700 l.t. 142225 kHz slow speed træf ved OZ80 
Lørdag 1730 l.t. 3560 kHz slow speed træf ingen NCS 
Søndag 1000 l.t. 3560 kHz slow speed træf ved SM6LUX 
Søndag 1030 l.t. 7029 kHz SCAG net ved SM7KJH 
Søndag 1400 UTC 14055 kHz SCAG DX net ved SM6NFF 
Søndag 1800 l.t. 3525 kHz SCAG net ved SM30SM 

løvrigt har SCAG daglig træffetid kl 1730 og 2130 l.t. på 3555 kHz. 
(l.t. betyder naturligvis lokal tid, altså den tid, vi har her i landet).

OZ80

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

To gæve piger

Danmarks første kvindelige telegrafisk
I Danmark blev den første telegraflinie åbnet i 1854, og den gik fra 
Helsingør via Kjøbenhavn, Fredericia, Haderslev til Altona.

På samme tidspunkt levede i Danmark Mathilde Fibiger 
(1830-72) bekendt som forfatterinde og ikke mindst som banebry
dende for kvindesagen, som hun ivrigt deltog i, som en af landets 
første rødstrømper.

Mathilde havde som alle andre unge piger fra datidens borgelige 
miljø, ingen erhvervsuddannelse, men satte en ære i at være øko
nomisk uafhængig. Hun ernærede sig i begyndelsen ved undervis
ning, syning og porcelænsmaling. Senere, det var i 1863, tiltrådte 
hun en uddannelse i Haderslev som telegrafist, men blev på grund 
af krigen forflyttet til Helsingør, hvorfra hun udstod resten af sin læ
retid. Mathilde Fibiger blev på den måde Danmarks første kvinde
lige telegrafist.

Arbejdet med prikker og streger klarede hun fint og hendes bak
sen med de tunge syrebatterier og ledninger, der skulle skrues ind 
og ud var ikke noget problem for hende. Derimod måtte hun »slås« 
lidt med telegrafstationens mandfolk, som af principielle grunde 
ikke kunne acceptere et fruentimmer på deres arbejdsplads. Ma
thilde nød sin kvindekamp og var samtidig overbevist om, at det var 
kvindesagen, de var imod og ikke hendes person.

Senere kom Mathilde Fibiger til Nysted, Aarhus og Horsens, hvor 
hun i 1872 døde af brystsyge i en alder af kun 42 år.

Danmarks første kvindelige radioamatør
Samtidig med at jeg strikkede på »Danmarks første kvindelige te
legrafist«, har OZ1CFV, Dines Bogø, været på studie i de gamle bø
ger og blade og fundet en interessant beretning om »Danmarks før
ste kvindelige radioamatør«. Her er Dines ressource:

Astrid Johanne Funder, ED7EU, var uddannet radiotelegrafist og 
sejlede som »gnist« med M/S Disko på Grønland. Med på en af tu
rene var professor Hobbs Grønlandsekspedition, udsendt af Michi
gan Universitetet med Paul C. Oscanyan som radioekspert. Om
bord på skibet blev der anledning for Astrid og Paul til at få en snak 
om deres fælles interesse for radio, og det blev kort tid senere deres 
skæbne.

Efter at ekspeditionens medlemmer var gået i land i Godthåb, 
fortsatte Astrid med M/S Disko hjem til København, og det var på 
denne tur Paul telegraferede og friede til hende. Svaret pr. radio til 
Paul var et klart og tydeligt JA. Da Astrid få dage senere kom til Kø
benhavn og ville fortælle sin familie om den store nyhed, var det i 
mellemtiden blevet til en gammel nyhed, idet de i Ekstrabladet 
havde læst om den romantiske historie, som var fremkommet ved, 
at en dansk kortbølgeamatør havde aflyttet Pauls frieri og havde 
sladret til en journalist.
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Astrid, ED7EU i sit jom frubur på land. Modtageren er nederst og 
TG-TP sernderen øverst.

Når Astrid var i land boede hun hos sine forældre i Toldbodgade. 
Samme sted lå dengang Københavns navigationsskole, hvis for
stander var hendes far, Thomas P. Funder. Skolen fik iøvrigt fra 
1930 sit eget kaldesignal, OZ1N. I sit jomfrubur havde Astrid instal
leret en Tuned Grid - Tuned Plate sender med 7,5 watt output. Fra 
denne station holdt hun i lang tid daglig forbindelse med sin Paul på 
45 meter. Hvis forholdene var dårlige, havde de en aftale med en 
station i Liverpool om at være relæstation. Under disse QSO’er 
brugte Astrid også ED7AO som kaldesignal.

Pauls sender var meget kraftigere med 250 watt input, og han for
synede dagligt »New York Times« med de sidste meddelelser fra 
ekspeditionen. Desuden var der tid til at kontakte andre amatører, 
som altid var meget interesserede i at få forbindelse med Grønland.

»Gnisten« Astrid Funder, ED7FU ombord på M/S Disko i 1928.

OZ AUGUST 1988

Paul Oscanyan kom til Danmark i foråret 1928, og bryllup blev af
holdt den 28. maj, hvorefter de senere på året rejste til USA og bo
satte sig der. I årene 1944-45 deltog Paul som oberst i den ameri
kanske hær under felttoget i Europa.

Astrid er nu 85 år og bor sammen med Paul på et plejehjem i Ar- 
lington, Washington DC. Deres diamantbryllup blev fejret i maj må
ned, og i den anledning fik de besøg af slægtninge fra Danmark. 
Det gamle ægtepars største problem i dag er deres øjne, idet synet 
hos dem begge er så svækket, at de næsten er blinde.

OZ1CFV, Dines oplyser, at kilder til Astrids historie stammer fra 
hendes brødre, Generaldirektoratets QTH lister og »Radioposten« 
fra 1928.

OZ-spot
Sådan gør vi i Vejle-afd.
I relation til opfordringen af HR i OZ Juli 1988 nr. angående hvad 
man kan gøre for at skaffe nye medlemmer til EDR og lokalafdelin
gerne,har vi her i EDR Vejle afdelingen besluttet at afholde et Åbent 
Hus Arrangement.

Helt nøjagtig skal det være i week-enden 20 & 21 august 1988. Vi 
starter lørdag kl. 10 og slutter kl. 16. Tiderne er de samme om søn
dagen.

Vi har fået opbakning af den lokale avis og i den forbindelse bliver 
det Åbne Hus Arrangement offentliggjort for ca. 37000 husstande i 
Vejle Storkommune. Desuden har vi ved hjælp af EDR fået lavet 
200 stk. pjecer som kort fortæller, hvad Amatørradio, EDR og loka
lafdelinger er for noget. Disse 200 stk. pjecer skal omdeles til unge 
mennesker mellem 14 og 20 år som en faktisk direkte indbydelse til 
Åben Hus Arrangementet.

Af materiale har vi fra EDR fået stillet Videobånd og Udstillings
materiale til rådighed. Desuden vil nogle af klubbens medlemmer 
medbringe deres Amatørgrej. Amatørgrejet vil blive et bredt udsnit 
af både købt og hjemmelavet grej. Dette gælder også måleudstyr. 
Desuden vil vi være QRV både på 2 mtr og HF i ovennævnte week
end.

Se det er nogle af de ting, som lokalafdelingerne rundt om i OZ 
land kan bruge, hvis de vil have, at andre skal vide, at der også er 
noget, der hedder Amatørradio. Mange her i Vejle ved ikke engang, 
hvad Amatørradio er for noget. Nævner du ordet Walkie-Talkie, så 
er folk på mærkerne med det samme, men så må man give en kort 
oplysning om, at Amatørradio og Privatradio er 2 forskellige ting.

Det er muligt, at ovenstående kan give anledning til diskussion 
eller anden snak, så kom frem med det.

Forøvrigt selv om du allerede er Amatør, så er du også velkom
men også selv om du kommer helt fra Skagen til det Åbne Hus Ar
rangement.

Vy 73 de OZ1BWX Erling

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta tsa u t e jd m g l -  M D E  jå **.

Byrlund
0 2  0 4 -1 2 1 3  L— J P
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EDR nyt
Skærforsdagstest - diplom
Tanken om et diplom til de bedst placerede OX, OY og OZ stns er 
ikke ny - bl.a. blev den fremsat i 1983 af OZ3JR - men det er først nu 
lykkedes ved et samarbejde mellem den »gamle« = OZ1 LO, Leif og 
den »nye« = OZ1IGT, Eigil contest manager at få et sådant udarbej
det.

Tnx til jer begge.
De bedst placerede i de hidtil stedfundne 8 Skærtorsdagstester 

vil i den kommende tid modtage deres diplom fra de arrangerende 
foreninger. Vy 73 de OZ8T, Børge

Fra antenneudvalget
Til ikke-medlemmer af EDR, der læser OZ.

Der gøres opmærksom på, at man ikke fra antenneudvalgets 
side er indstillet på at bruge EDR’s ressourcer på ikke- 
medlemmers vegne.

Forstået således at ansøgninger, blanketter og lignende, samt 
henvendelser til offentlige myndigheder telefonisk eller pr. brev 
ikke kun er en service for medlemmer af landsforeningen EDR.

OZ3ZB Edmund

OZ-spot
Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i november måned d.å. i Køben
havn og enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatø
rer.

Sidste frist for modtagelse a f tilmelding til prøverne er den 15. ok
tober 1988.

Tilmelding skal ske ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om 
amatørradiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til: 
Teleinspektionen 
Islands Brygge 81 
2300 København S

Ansøgere, der har deltaget i  en tidligere prøve, skal indsende nyt 
ansøgningsskema.

Skemaet kan rekvireres hos Teleinspektionen, evt. pr. telefon 
(01-544796, lok. 105).

Tilmeldinger, der indkommer efter den 15. oktober 1988, vil blive 
henført til næstfølgende prøve. Med venlig hilsen

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1988
Søndag den 9. oktober 1988 

i Odd Fellow Logen, Nonnebakken 1, 5000 Odense

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
Valg af stemmetællere.

2. Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebehandling samt evt. supplering af 
manglende HB-medlemmer jfr. §11, stk. 6.

3. Formanden aflægger skriftlig beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende 
regnskabsår.

6. Indkomne forslag.

7. Fremlæggelse af Radioamatørernes Forlag ApS. (EDR’s Forlag ApS.) regnskab samt 
beretning, aktivitetsplan og budget for det kommende regnskabsår.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor, samt 2 bestyrelsessuppleanter og 
1 revisorsuppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

9. Valg af faguddannet revisor jfr. § 19, stk. 1.

10. Valg af eet RM til museumsudvalget.

11. Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentantskabsmøde.

12. Eventuelt.

M.P. Physant, OZ1HMY 
Sekretær, EDR
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Hoved h©$lyrels$sföedJ&m:
h t  OZ1CID* BawteNleteett, ä v r ^ ^  ef!

i  Rvidovrevej46% 1 ty,2650Hvidovre P y  A f e W f e  N
m  0178 4487. w ' w s w '  «

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

KREDS 1 MEDLEMSMØDE
Allerede nu bør alle EDR-medlemmer i kreds 1 sætte x ud 
for:

mandag den 26. september kl. 20.00
hvor der afholdes det såkaldte »Før RM-møde« i EDR Køben
havns afd. Theklavej 26, 2400 Kbh. NV.

Vy 73 de OZ1CID, Hanne

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.

Program
Først og fremmest vil jeg byde velkommen til vort nye medlem 
OZ1GPO, Henrik. Det er rart at se nye ansigter, men endnu rarere 
at se nye medlemmer (I). Her i sommerperioden er der ikke sket ret 
meget, men tanken om Field Day lurer konstant. Vi skal nok vise, 
hvad vi dur til. Men vi skal jo til andet end Field Day. Vi skal også i 
gang med en ny sæson. Flere har vist interesse for at deltage i et 
byggeprojekt. Dette er også fint, og det kan vi også godt starte op. 
Betingelserne er bare, at vi kan blive enige om, hvad vi skal bygge. 
Det skal være noget relativt simpelt, da vi ellers aldrig bliver fær
dige. Nogen skal påtage sig at skaffe komponenterne, en anden 
skal påtage sig at lede projektet og deltagerne skal påtage sig at så
vidt muligt møde til alle byggeaftenerne for at projektet ikke skal 
løbe ud i det tørre sand. Tænk over det og lad os tale om det på mø- 
deaftenerne.

Program
3. og 4. september: EDR’s Field Day for afdelinger. Tilmelding nød
vendig senest 1. sep., helst tidligere.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE- QZ2AGR

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.

Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i afdelingen tirsdag 
den 20. september 1988, kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i 
lokalerne på Grønnegården med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab og status ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, 
skal være formanden ihænde senest 8.-dagen før generalforsam
lingen.

Field Day
Afdelingen deltager som sædvanlig i den årlige Field Day, der 
denne gang afholdes den 3.-4. september 1988. På de ugentlige 
mødeaftener i august måned planlægger vi de sidste detaljer, løv
rigt bliver der næppe de store ændringer i forhold til tidligere år.

OZ 1D BO/M ar la u

HOVEDSTADSOMRÅDET

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

HVIDOVRE - OZ7HVI

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

Program
16. august: Hvad skal der ske i vinterens løb? Spørgsmål til med
lemmerne og orientering fra bestyrelsen.
23. august: Besøg på Statens Telelaboratorium, Telegade 2, Taa- 
strup. Tilmelding på tavlen i salen. Afgang fra Byvej kl. 19.00. Be
søgsstart kl. 19.30.
30. august: Værkstedsaften.
6. sept.: Afdelingen fylder 13 år - og fejrer det med kaffe og basser 
til alle!
13. sept.: Se MEDLEMSMEDDELELSER FOR SEPT.

På gensyn i afdelingen den 18. august!
Vy 73 de OZ5OI

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
Det har jo været sommerferie. Afdelingen har været åben om man
dagen, og besøget har været pænt. Man har hygget sig.

Program
15. aug.: Vinterens kurser. OZ1CID, vores kursuskoordinator, orien
terer om de til vinter planlagte kurser.

22. aug.: Vi besøger P&T. Vi kører samlet ud til P&T’s nye lokaler, 
mødes med vore »foresatte« og taler med dem om vores problemer. 
Det bliver en interessant aften. For ikke-deltagere er afdelingen na
turligvis åben.

29. aug.: Klubaften med Field Day møde, CW gruppemøde og 
møde om RST’s øvelse flystyrt.
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3. og 4. sept.: Field Day. Vi håber denne gang at se mange nye del
tagere. Tal med ledelsen, hvis du har lyst, men ikke tør.

5. sept.: Klubaften og oprydning efter Field Day.
10. 11. og 12. sept.: Udstilling i NØRREBROHALLEN. Vi står os 

ved at vise fanen ved den lejlighed, så offentligheden kan se, vi er

der og er til at tale med. Der er brug for mandskab ved arrangemen
tet, så se opslag og skriv dig på!

19. sept.: Klubaften og efter Field Day møde.
Eventuelle ændringer i programmet kan ses i vores mail-box 

OZ5KBH. Lyt også til amatørnyt over Søborg.
OZ1BGP, Volmer

Kmds 2
Hoved bestyrelses med I ern: 
ÖZ5R8. Hans Bonnesen, 
BirKebakken25 3460 Birkerød, 
ilf. 02 81 23 69. Kreds 2

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

BIRKERØD - OZ5BIR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
Hestkøb Vænge 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.

Aktivitetsplan
18. aug.: Sæsonstart. Meddelelse fra bestyrelsen. HB-medlem 
OZ5RB, Hans orienterer om strukturudvalgets nye forslag til RM 
1988.
25. aug.: Planlægning af Field Day 88.
1. sep.: Alm. mødeaften. Planlægning af de sidste detaljer af Field 
Day.
3. sep.: Field Day.
4. sep.: Field Day.
8. sep.: Alm. mødeaften. Rapport fra Field Day.
15. sep.: Packet betjening. Et follow-up af tidligere Packet foredrag 
ved OZ1JGQ, Torben.

OZ1HJV, Erik

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.

Mandag den 22. august holder OZ9HEL Helsinge afdeling 
orienterende gennemgang af EDR’s strukturudvalgs ny
udsendte rapport.

Gennemgangen vil blive forestået af kredsens HB- 
medlem OZ5RB, Hans, og det vil ske kl. 19.30 i afdelingens 
lokaler i Høbjerg Forsamlingshus i Helsinge. Alle interes
serede er velkomne.

Afdelingen vil være QRV på Ramløse repeateren under 
ca ll’et OZ9HEL, hvis nogen skal have kørevejledning.

OZ1DPX, Steen

Program
Vi håber alle har haft en god sommerferie, og at I er klar til et par 
hektiske måneder. Vi skal have afviklet både Foreningernes Dag i 
Helsinge, Field Day og JOTA, og det hele skal planlægges først. Så 
der er brug for initiativrige hoveder den kommende tid! Som det kan 
ses af nedenstående program, skal vi den 22/8, som måske den før
ste lokalafdeling, have en orientering om EDR’s Strukturudvalgs 
nyudsendte rapport. For orienteringen står OZ5RB Hans, som er 
kredsens HB-medlem. Dette møde er åbent for alle interesserede 
i kreds 1 og 2, og det starter kl. 19.30. Weekenden den 3. og 4. sep
tember afholdes så årets Field Day. Vi skal være det samme sted 
som de andre år, nemlig ude i Huseby. De sidste forberedelser vil 
blive lagt på plads ved mødet den 29. august.

Den 12. september skal vi atter afholde det halvårlige Packet- 
stormøde. Det vil som sædvanlig omhandle div. nyheder og proble
mer på Packet fronten, og mødet er åbent for alle Packet interesse
rede. Vi starter kl. 19.30.

Vi kan også allerede nu nævne, at afdelingen skal være med til 
årets JOTA, der foregår i weekenden den 15.-16. oktober, og det 
bliver sammen med en spejdergruppe fra Annisse.

Til sidst skal lige nævnes, at der starter CW-kursus op i afdelin
gen igen. Prisen bliver kr. 200 pr. deltager, og første gang bliver søn
dag den 11. september kl. 11 til 12. Kurset bliver kørt fra afdelingens 
nye lokale på 1. sal i Høbjerg Forsamlingshus, og det vil foregå hver 
søndag formiddag. Tilmelding kan ske til instruktøren OZ1DLJ, 
Bente på tlf. 02 30 55 99.

20/8 (lørdag): Foreningernes Dag i Helsinge fra kl. 9 til 13.
22/8: Gennemgang af EDR’s strukturudvalgs rapport v/OZSRB 
Hans.
29/8: Forberede årets Field Day.
3/9 (lørdag): Field Day.
4/9 (søndag): Field Day.
5/9: Alm. møde med log- og QSL skrivning fra Field Day’en.
6/9 (tirsdag): VHF test.
12/9: Packet stormøde.
19/9: Alm. møde.

Vy 73 de OZ1DPX Steen

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1CKN Hans-Peter Nørby, Pi letoften 40,3070 Snekkersten 
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.

Rævejagter i efteråret
Søndag d. 18. sep.: St. Dyrehave.
Lør.-Søndag d. 8.-9. okt.: Sjællandsmesterskab.
Søndag d. 23. okt.: Teglstrup hegn.
Søndag d. 13. nov.: Nyrup hegn.
Søndag d. 27. nov.: Danstrup hegn.
Søndag d. 11. dec.: Krogenberg hegn.

Start kl. 10.00-s lu t kl. 12.00.
3 ræve, 5 min. udsendelser.
Mødesteder: de sædvanlige.

Vy 73 de OZ8FG, Franz, tlf. 02 10 04 09.
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HILLERØD-OZ1EDR STENLØSE

MødelokaterByskolen'rC'aflsbergvejv'Kældere'n. 
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.

Alle amatørradiointeresserede indbydes herved til:

Mini-marked og udstilling
Tag chancen for en god handel i EDR Hillerød afd. lørdag 
den 20. august 1988.

Mini-markedet og udstillingen er åben fra kl. 14.00 til kl.
17.00

Ønsker du at sælge bedre brugt amatørradiogrej så har du 
alle tiders chance. Sælgere kom i god tid.

Ønsker du at købe grej til en rimelig penge, så har du chan
cen på mini-markedet. Du finder måske en 2m håndstation 
til den helt rigtige pris.

Alle priser aftales mellem sælger og køber. Der er ikke af
gift til afdelingen.

Ud over køb og salg af brugt, vil der være udstilling af nye 
ting og sager som radioamatører bruger.

På gensyn i Hillerød Afdelingen den 20. august.

73 OZ1DKC, Mogens

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.

god til gættekonkurrencer.. ?
Det er jeg ... snart..! Hvorfor?
Jo..! A lle de afdelingssekretærer, der sender indlæg 
ind uden at skrive hvilken afdeling de sender fra... og 
så navnlig hvis det er en ny sekretær... nå... jeg  tror jeg  
har fået alle på »rette plads«... også denne måned... 
men... pse... husk at angive hvilken afdeling du sender 
fra...

Vy 73 de OZ1CRY 
Elien-Sofie

: -I q bssty r&l s3« m s d i s t n:
02,1 DG R Axel JacoUjer.. 
ereivarigc-n 40. 0700 Ren ns,
tff. os m m  o?.

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

Kreds 3 afholder 
RM-formøde

d. 28. september 1988, i Østbornholms afdelingens klubhus 
»CQ« i Østmarie kl. 19.30.

Dagsorden iflg. EDR’s vedtægter.
Vy 73 de OZ1DGP Axei

ALLE BØR MØDE OP, DA OPLÆG TIL NY STRUKTUR I EDR 
SKAL DRØFTES!

BORNHOLM - QZ4EDR

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.

ØSTBORNHQLM - OZ4HAM

Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO). 
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.

Program
17.08: Klubaften.
21.08: Rævejagt kl. 9.00 ved Christianshøjkroen.
24.08: Computeraften/programhytte.
27.08: Rævejagt kl. 21.00 ved Restaurant Skovly.
31.08: HF Field Day forberedelser og diskussion af forslag til æn
dret struktur i EDR. Kopi af forslag fra strukturudvalget, kan fås hos 
OZ8IE Svend Erik.
07.09: Familie aften med kaffe og blødt brød. Tag hele familien med. 
14.09: Klubaften.
21.09: Computeraften.
28.09: RM formøde ved OZ1DGP og OZ2JZ.

PS: Lyt iøvrigt til repeaternyt hver søndag kl. 11.00 for eventuelle 
ændringer i programmet.

Vy 73 de OZ1GQR Bjarne

EDR din forening!
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Bogf inkevej 7T 46Ö0 Nykøbing FUt Kmés 4
tir. 03 83 91 70.

HASLEV - OZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68, 
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

HOLBÆK-OZ1HLB

Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, tlf. 03 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.

Såerdettid  igen med lidt info. Som I ved, har vi ikke klublokalet i La
bæk mere, men med det fremmøde der normalt var, er det måske 
også spild af ressourcer.

Det vil med andre ord sige at hovedet ikke er korrekt endnu des
værre.

Hvis man ønsker at komme i kontakt med afdelingen kan man 
prøve formanden OZ1HSO, Søren påtlf. 0348 66 67 ell. kassereren 
OZ1CSW, Søren påtlf. 03 48 1226ell. sekr. OZ1LKL, Flemming på 
tlf. 03 43 73 78.

Hvad angår klubaften samles vi stadig den 2. og 4. onsdag i 
mnd., hvor vi taler på vores lokal frekv. 145.475 MHz.

Til en oplysning kan det oplyses at frekvenstællerne faktisk er 
færdige, der mangler nu kun det sidste ved dem.

Desværre har postvæsenet åbenbart ikke frembragt de sidste to 
indlæg, men jeg må indrømme, at jeg håber på alle gode gange tre.

Lørdag og søndag d. 2.-3. juli var vi samlet til den årlige Field Day. 
OZ1FHU havde hans mobil antennemast med, hvorpå vi satte 
OZILKL’s super-antenne. OZ1KCL havde sørget for pladsen.

Takket være at LKL’s harmoniske havde deres lille telt med til at 
lege i sammen med de andre harmoniske havde FHU et sted at 
sove og alle vi andre vores egen seng også OZ1CSW. OZ1FZQ 
havde campingvogn med som vi var mange der overnattede i. Ved 
denne lejlighed blev FZQ samtidig klar over at skulle han fortsat 
køre rundt med denne, skal han have fat i en Volvo da japaneren jo 
ikke kan trække campingvognen.

OZ1LKK havde vi også besøg af, men han sagde bare: »Jeg er 
gæst, jeg er gæst«, da der kom et par naturfredningsfolk eller hvad 
de nu var. OZ1IKO mødte også op samt flere andre.

Noget radio fik vi snakket, trods den store interesse der var for 
grillmad m.m., samtidig var der altså nogen som ikke syntes at vi 
skulle snakke i radio hele natten, da de i ihvertfald fjernede hele vo
res ration af brændstof til generatoren. Det er bare ærgeligt, at de 
ikke vidste, at der var sukker i brændstoffet. Om det var dette, der 
var skyld i at alle sov godt, og så i deres egen seng vides ikke.

Søndag morgen kom XYL som ikke havde overnattet med mor
genbrød til fælles kaffebord.

Senere afholdte vi igen fælles grillbord med efterfølgende kaffe
bord.

Herefter brød vi ned, og pakkede sammen samt ryddede op på 
pladsen mere end der var da vi kom.

Ved en gennemgang af weekenden med en afsluttende P 35 var 
man enige om at det havde været en vellykket tursom vi vil gøre om, 
men uden radioer, blev det vedtaget af samtlige XYL.

Måske vores udemærkede kasserer OZ1CSW så husker at ind
købe diverse drikkevarer denne gang så LKL ikke skal sørge for det 
igen. Og selvfølgelig skal detjo ikke være på klubbens regning eller 
skal det? l/y 73 de OZ1LKK, Flemming, tlf. 03 43 73 78

KALUNDBORG - QZ1KLB

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

Program
Tirsdag den 23/8 kl. 19.30: Klubaften.
Lørdag den 3/9 kl. 16.00 til søndag den 4/9 kl. 16.00: REG. 1 og 
NRRL. VHF-Contest. Tilmelding til OZ9WW, Erik, tlf. 03 51 65 12 af 
hensyn til indkøb af proviant senest 1 uge før. Vi håber at mange vil 
være med så vi kan få en hyggelig weekend.
Tirsdag den 6/9 kl. 20.00: VHF-Contest.
Tirsdag den 13/9 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag den 27/9 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag den 4/10 kl. 19.00: VHF-Contest.
Tirsdag den 11/10 kl. 19.30: Klubaften.
Lørdag den 15/10: JOTA dersom vi får forbindelse til en spejder
gruppe der vil være med. Nærmere information senere.
Tirsdag den 25/10 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag den 1/11 kl. 19.00: VHF-Contest.
Tirsdag den 8/11 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag den 22/11 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag den 6/12 kl. 19.00: VHF-Contest.
Tirsdag den 13/12 kl. 19.30: Vi afholder vores sædvanlige juleafslut
ning med glögg og æbleskiver. Tag XYL og de harmoniske med. Til
melding til OZ9WW, Erik, tlf. 03 51 65 12 senest 1 uge før af hensyn 
til indkøb.

Vi håber at rigtig mange møder op så vi kan få en hyggelig aften.
Vy 73 OZ9WW, Erik.

KØGE - OZ7HAM

Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.

Når dette læses er der stadig god gang i sommerferieaktiviteterne, 
og det er intet problem at få sig en siddeplads på klubaftenerne.

Vi skulle på dette tidspunkt også gerne have overstået arbejdet 
med at sanere vores HF-antenner, samt oprydning i radiorummet. 
Der skulle også gerne være installeret en ny CW-keyer til HF- 
stationen, så nu er de allersidste undskyldninger for ikke at ville 
køre QSO’er fra klubben blevet elimineret...
Der har været bestyrelsesmøde, hvor hovedlinierne for resten af 
sæsonen er blevet fastlagt. P.g.a. dead-line til OZ har det ikke været 
muligt af få de konkrete datoer med til dette nr. af OZ, men der hen
vises i stedet til vores lokale månedsblad som kommer omkring 
den 1. i hver måned.

Af planlagte aktiviteter kan vi nævne
- Tema aften hvor strukturudvalgets oplæg gennemgås, og vi håber 

på deltagelse af en af udvalgets medlemmer.
- Besøg på Høvelte Kaserne for at se på nostalgi-udstyr.
- Div. besøg i andre lokalafdelinger.
- Radiotekniske aftener hvor vi på studiekreds-basis genopfrisker 

den gamle lærdom, med henblik på dels at blive lidt klogere, og 
dels at fortsætte med det udvidede pensum, som kræves til A- 
licens prøven.

- Computeraftener hvor der vil blive arbejdet med hjemmecompu
tere og PC’ere.
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- Div. foredrag.
- Nostalgiaften hvor vi kigger på, roder med og kører QSO’er på ud

styr fra krigens tid.

Af konkrete datoer, der allerede ligger fast kan nævnes
Onsdag d. 28/9: Videofilm om expeditionen til Heard Island 
V/OZ1BIZ.
Onsdag d. 9/11: Åbent hus i afdelingen (nærmere fremkommer). 
Onsdag d. 16/11: Værkstedsteknik 2. v/OZ1EIA.
Onsdag d. 21/12: Juleafslutning.
Onsdag d. 11/1: Computeraften v/OZIBIZ.

Kig ned til os på en klubaften, det foregår i Vestergade 30, Køge 
HVER onsdag kl. 19.00 - På gensyn!

Yderligere oplysninger hos undertegnede på tlf. 03 66 61 60. 
(Evt. meddelelser til OZ7HAM kan på PACKET-RADIO 144.675 

MHz. sendes til OZ1BIZ via OZ4BBS - mailbox).
Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth.

LOLLAND - QZ1LOL

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.

LQLLAND-FALSTER - QZ1LFA

Mødelokale: »Kikko-Grill«, Lindholmcenteret, Nykøbing FI.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing FI., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

Den 20. juli afholdt afdelingen ordinær generalforsamling. Kontin
gentet fastsattes til 25,- kr. for det kommende år, og girokort er ud
sendt. OZ5DX genvalgtes til formand og til bestyrelsen nyvalgtes 
OZ7JQ. Bestyrelsen består herefter af: OZ5DX formand, OZ1CMC 
sekretær, OZ1DSY kasserer, OZ5GF og OZ7JQ bestyrelsesmed
lemmer, OZ1LQT suppleant og OZ1DTS revisor.

Afdelingen forsøger at stable et teknisk kursus på benene til ef
teråret. Medlemmerne bedes allerede nu gøre reklame for kurset i 
deres omgangskreds.

Desuden planlægger vi at være med i EDR’s HF Field Day den
3./4. september med OZ1LFA, under forudsætning af, at der melder 
sig tilstrækkeligt med deltagere. Vil I være med, så giv straks Tor
ben, OZ3ZW besked, 03 88 00 27. Er der ikke mindst 5-6 mand afly
ses operationen.

Afdelingens mødeaftener i efteråret er fastsat til: 26/9, 24/10, 
21/11. OZ5DX.

NÆ STVED - OZ8NST

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:
18. august: Klubaften.
25. august: Månedens foredrag, OZ1 FTE, Morten, fortæller om
hvordan man kører contest
1. september: Klubaften, vi snakker HF-grej.
3. og 4. september: Klubbens aktiviteter er denne weekend flyttet 
op til OZ1AUX og OZ1FTE i Kyndeløse.
8. september: Klubaften, vi snakker HF-grej.
15. september: Klubaften.
22. september: Klubaften.

Har du husket at
- nyde sommeren?
- få repareret dine antenner?
- fortælle dine venner at OZ9EDR kører D-licens kursus?
- der kan nu køres tester fra lokalerne?
- øve dig på CW?
- komme med gode ideer til aktiviteter?
- tage dine naboamatører med til Roskilde?

Vy best 73 de OZ1KCP, Ole

SORØ - QZ8SOR

Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30-23.00. 
Fmd.: OZ1LXP, Kurt Larsen, Døjringevej 1, 
4190 Munkebjerg by

SYPSJÆ LLAND-MØN - QZ8SMA

Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave. 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

VESTSJÆ LLAND - OZ2SLA

Mødelokale: Strandvejen 53, 4200 Slagelse 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HKF, Carl Hacke, Ag er vej 1,
4220 Korsør, tlf. 03 58 03 26.

Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63, 
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.

ODSHERRED - OZ1QHR

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

M edlem skab af EDR - 12 nr. OZ om  året 
sam t in d flyd else  og  m edlem sfordele  

k im  3 8 5  kr. pr. år. 

H en ven d else  EDR, tlf. 0 9  13 77 OO
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å J ? É S  OZ3ZB, Edrr&tricf Winther Petersen, §J^m^i^k SS
r k f & Q S  £ #  Øksnebjergvej Z 525» Odense Ut / f l . | P C ? &  £ ?

tf 091347 52.

Der er amatørnyt hver tirsdag kl. 21.00 på Vissenbjerg R-4. 
Stof som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1IZB, Bjørn, på tlf. 
09 12 57 65, senest samme dag kl. 20.00.

NORDVESTFYN - QZ3NVF

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.

Program
23.-8.: OZ1BHQ fortæller om strukturforslagene indenfor EDR.
6.-9.: Alm. klubaften.

Vy 73 OZ1IYJ 
På afd. vegne

Britt Gejl Hansen, Kælebro 19, 5400 Bogense

NYBORG ■ QZ2NYB

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
Afdelingen har haft besøg af EDR’s Field Day-manager, OZ1ACB. 
Som det er de fleste medlemmer bekendt, har Field Day-reglerne 
været genstand for en stedse opblussende, intens debat i afdelin
gen det sidste års tid. Det var derfor nyttigt og interessant at høre, 
hvorledes dels Field Day-manageren dels andre afdelinger ser på 
problemet omkring reglerne. Nyborg afdelingen står måske slet 
ikke så alene med sine synspunkter, som man kunne have fået op
fattelsen af ved at læse hovedbestyrelsens brev til os.

Afdelingens antennerotor er blevet renoveret med en ny tandkrans. 
Efter at formanden efter sigende nær var røget til himmels (og an
tennen i jorden) er der nu blevet fremstillet et nyt beslag til at mon
tere på spærene. Det er forhåbentligt installeret, når dette læses.

OZ1LDG, Eskil

ODENSE - QZ3FYN

Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73. 
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lindved Møllevej 47, 
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

Søndag d. 4. kl. 9.45: EDR 80 m aktivitetscontest (køres fra klublo
kalet).
Lørdag d. 3. - Søndag d. 4.: HF FIELD DAY.
Mandag d. 5. kl. 19.30: Medlemsmøde! På opfordring holdes der et 
møde hvor afdelingens medlemmer kan udtrykke deres ris, ros, 
meninger og ideer. Kom så ud af busken!!
Tirsdag d. 6. kl. 20.00: EDR VHF-aktivitetscontest (køres fra 
OZIANA’s QTH).
Mandag d. 12. kl. 19.30: Afdelingsaften. Loggen fra Field Day skal 
ses igennem.
Onsdag d. 14. kl. 19.00: CW-kursus starter. Undervisning v. 
OZ1FWY, Dres.
Mandag d. 19. kl. 19.30: Foredrag v. OZ1MM, Stig, som fortæller os 
om hvordan man optimerer en Yagi antenne.
Mandag d. 26. kl. 19.30: Afdelingsaften.

Aktiviteter
Afdelingen holder fortsat åbent mandag aften i sommerferien, og 
gæsterne på forbifart er altid velkomne til at aflægge afdelingen et 
besøg. Umiddelbart efter sommerlejren begyndte vi på forberedel
serne til årets HF Field Day, og det fortsætter vi med indtil første 
weekend i september.

Siden sidst
Vores deltagelse i VHF-UHF Field Day blev ikke til noget, idet vi 
denne gang var i færd med de sidste krampetrækninger inden 
sommerlejren.

Nu hvor sommerlejren er vel overstået er det eneste der er til
bage nu det ned kørte græs på lejrpladsen, og forhåbentlig en 
masse rare minder hos alle der deltog.

I forbindelse med afslutningsfesten blev to af afdelingens med
lemmer, OZ9CR og OZ1BGQ udnævnt til æresmedlemmer for de
res arbejde for afdelingen igennem mange år.

OZ9CR der nu nyder sit otium, har i nogle år ført en lidt tilbage
trukket tilværelse fra foreningslivet, men huskes endnu af ældre 
medamatører for sit arbejde for mange år siden. OZ9CR har ikke 
deltaget i egnetlig bestyrelsesarbejde, men hædres for de mange 
store projecter i afdelingsregi som han var primus motor for. Det 
gælder ikke mindst EME forsøgene på 1296 MHz omkring 1970 - 
1973.

OZ1BGQ har siden han erhvervede sin sendetilladelse i 1974 væ
ret en rigtig god støtte for afdelingen i både teknisk, arbejdsmæs
sigt og moralsk henseende, hvilket er vægtige grunde til at han nu 
udnævnes til æresmedlem i en alder af knap 31 år!

Aftenskolen
Det er ved at være tiden for at blive tilmeldt et af aftenskolens kursu
stilbud. Telegrafikurset der endnu engang ledes af OZ1FWY, Dres 
begynder medio september, og D-licenskurset der ledes af 
OZ1EZG, Lars Sune begynder primo oktober. Der er ikke planlagt 
noget A-licenskursus, men er der fornøden interesse for et sådan, 
vil det blive oprettet efter nytår. Tilmelding på afdelingsaftener og 
på undervisningsaftener.

Vy 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars & Lars

Program for august:
Mandag d. 15. kl. 19.30: Afdelingen åbner igen eftersommerferien, 
og er i den anledning vært med en kop kaffe og blødt brød. 
Mandag d. 22. kl. 19.30: Afdelingsaften/Field Day forberedelse. 
Onsdag d. 24. kl. 19.00: Vi besøger Odense Modelflyveklub. NB. Vi 
mødes ved afdelingslokalerne kl. 19.00.
Mandag d. 29. kl. 19.30: Field Day forberedelse.

Program for september
Torsdag d. 1. kl. 20.00: EDR UHF-aktivitetscontest (køres fra 
OZIANA’s QTH).

SVENDBORG - QZ7FYN

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.
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Siden sidst
hvor der har været afholdt ordinær generalforsamling. På valg var 
OZ1KRN Ken, som kasserer, Ken ønskede ikke genvalg, OZ1KRL 
Jytte blev valgt til denne post (dejligt med at der nu er kommet kvin
der med i bestyrelsen). OZ1JOU Allan var på valg som bestyrelses
medlem. Allan ønskede heller ikke genvalg, og OZ1LKT Michael 
blev valgt i stedet. Nogen tid før generalforsamlingen havde både 
OZ1KRI Orla og OZ1IOW Per meddelt at de begge ønskede at ud
træde af bestyrelsen. Det kom til at betyde at OZ1LLG Bent og 
OZ1LQB Claus kom i bestyrelsen som henholdsvis 1. og 2. supple
ant. Som nye suppleanter blevvalgt: OZ1KAD Per som 1. suppleant 
og OZ/OX3HX Rene (forhåbentlig får den mand snart et dansk kal
designal, så vi andre ikke skal til den store spiritusprøve hver gang 
vi vil snakke med Rene på radioen).

Som tutmanager blev Rene (ham med OZ/OX osv.) valgt.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: OZ1HFO Jan.
Kasserer: OZ1KRL Jytte.
Bestyrelsesmedlem: OZ1LXT Michael.
Bestyrelsesmedlem: OZ1LLG Bent.
Bestyrelsesmedlem: OZ1LQB Claus.
1. suppleant OZ1 KAD Per (og sekretær).
2. suppleant OZ/OX3HX Rene.
Vores sommerfest er også vel overstået. En flok opspolede radio

amatører med diverse vedhæng, udhæng og påhæng fik en glad

aften - Arme Arne and the Plexiband spillede lystigt hele natten så 
båndsalaten fløj om ørene på gæsterne. Og en tak til Rene for den 
gode mad skal der også lyde.

Og en foreløbig kalender skal der jo også bringes, og den ser så
ledes ud:
August:
Onsdag d. 24.: Klubaften - Field Day forberedelser.
Onsdag d. 31.: Klubaften - Chek up til Field Day.
September:
Lørdag d. 3.: HF Field Day.
Søndag d. 4.: HF Field Day.
Tirsdag d. 6.: VHF aktivitetstest.
Onsdag d. 7.: Filmaften.
Onsdag d. 14.: Klubaften.
Onsdag d. 21.: Klubaften.

Vy 73 de OZ1HFO Jan

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

Kmds6 QZtHMVA 
Bojsnap Jels, 6560 Somrnersted, 
tff. 04 55 21 30. Kreds 6

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.

OZ
EDR’s

Tenerife-rejse

1989
EA

— EN VARM IMPULS I VINTERENS KULDE —
Vi har med glæde konstateret interessen for dette arrangement 
blandt medlemmerne, og kan meddele at alle der har tilmeldt 
sig er booket ind!

Skulle der stadig sidde nogen ud over landet, der ikke har 
fået sig tilmeldt, af den ene eller anden årsag, men nu har fået 
»blod på tanden«, så meld dig/jer snarest til OZ5WK, og vi vil 
gøre vores bedste for at få jer med til solskinsøen!

Følgende oplysninger om arrangementet foreligger nu: 
Rejsemål: Nord TENERIFE, byen hedder POERTO de la 
CRUZ.
Tidsrum: 12. til 19. februar 1989. (Skoleferien).
Rejseselskab: SPIES REJSER.
Mødetid: Søndag d. 12. februar 1989, kl. 8.30 i Billund lufthavn. 
Hjemkomst: Søndag d. 19. februar 1989, kl. 20.30 til Billund 
lufthavn.
Flyvning: AIRBUS, der har god benplads så de 4 timer og 45 
minutter som flyvningen varer, vil være behagelige og give god 
tid til at blive »rystet sammen«.
Opholdet: Indkvartering på hotel TEIDEMAR, et godt middel
klassehotel med smuk beliggenhed og alle nødvendige facili
teter.
Prisen: Ialt 3.775 kr. pr. person i dobbeltværelse. Ønskes yderli
gere ekstra’s i forbindelse med opholdet kan dette normalt ar
rangeres mod betaling.
Forsikring: Rejsen foregår på deltagernes eget ansvar og ri
siko, men for at formindske risikoen er der i arrangementet ind
befattet en rejseforsikring og en afbestillingsbeskyttelse. 
Fælles aktiviteter i EA: Under planlægning i rejseudvalget! 
Vil du/l med? Ja, så kontakt OZ5WK, tlf. 04 62 13 11 snarest!!!

På henhør siger rejseudvalget 
OZ6IQ/OZ5 WK

KREDSMEDLEMSMØDE
Der afholdes RM-formøde onsdag den 28. september i Aa
benraa afdelingens lokaler kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne ... Vel mødt!

Mads Peter, OZ1HMY

HADERSLEV - OZ7HDR

Mødelokale:
Klubhuset, Den gamle brandstation, Domkirkepladsen 
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1JJR, Jørn Christensen - Koch, FjeIstrupvej 119, 
6100 Haderslev, tlf. 04 58 65 87.
Giro: 7 09 84 48.

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO

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

NORDALS - OZ1ALS

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:
Tirsdag 2/8 kl. 20.00: VHF-aktivitetstest.
Torsdag 4/8 kl. 20.00: UHF-aktivitetstest.
Torsdag 4/8 kl. 19.30: Alm. møde.

OZ AUGUST 1988 487



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

Søndag 7/8 kl. 9.45: HF-aktivitetstest.
Torsdag 11/8 kl. 19.30: Alm. møde.
Torsdag 18/8 kl. 19.30: T.V.1 bekæmpelse i relation ti! TV2 og egne 
forstyrrelser V/OZ9DT Palle.

Nye B-licenser
Så er CW-kurset forbi, og der blev den 18/6 afholdt CW-prøve i afde
lingen. Der skal herfra lyde et tillykke med B-licensen til følgende 
amatører:
OZ1KVI Sten - OZ1LFV Henning - OZ1LPQ Kaj - OZ5WV Chresten. 

Bestyrelsesmøde
På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde blev det vedtaget at tage føl
gende emner op til efterårs- og vintermøderne:
1. TV1 bekæmpelse i relation til TV2 og egne forstyrrelser.
2. Old Timer aften.
3. VHF-måleaften.
4. HF-måleaften.
5. Kursus i QSO-teknik.

Bestyrelsen har mange flere emner på lager, men vi besluttede 
ikke at have alt for mange foredrag på så kort tid, så mange af em
nerne har vi stadig på lager, og de vil så blive taget frem i forbin
delse med programlægningen for det næste halvår.

Aktivitetsliste udsendes til medlemmerne
På bestyrelsesmødet blev det samtidig besluttet efter sommerfe
rien at udsende en komplet aktivitetsliste til vore medlemmer, såle
des, at de i god tid har mulighed for at reservere de aftener, hvor der 
er aktiviteter på programmet, som måske har speciel interesse.

De medlemmer, som er bosat i området, men måske ikke på nu
værende tidspunkt er medlemmer af afdelingen, vil også få en ak
tivitetsliste samt en indbydelse til at aflægge afdelingen et besøg. 
- (Det kunnejo være, at afdelingen i forbindelse hermed kunne få et 
par flere medlemmer).

Næste afdeling besøges af bestyrelsen
Det er nu besluttet, at den næste afdeling, som bestyrelsen gerne 
vil besøge, er OZ1SDB Sønderborg afdeling, og besøget tænkes 
gennemført umiddelbart efter sommerferien, og i den forbindelse 
vil der blive overrakt Sønderborg afdelingen en halvårsaktivitetsli
ste, og vi håber så at modtage en tilsvarende liste fra vore venner i 
Sønderborg.

Større lokaler til vor efterårsauktion
Nordals afdelingen er indstillet på »at give den hele armen« i forbin
delse med den kommende efterårsauktion, og auktionen vil derfor 
blive afholdt i større lokaler, og vi har engageret os med OZ9QQ 
Kjeld i hvis store lokaler auktionen så vil foregå. - Vi forventer, at det 
vil blive et tilløbsstykke af rang, men nærmere vil fremkomme på re- 
peater og her i OZ, når tiden nærmer sig.

Hjemtagne diplomer
Afdelingen har nyligt hjemtaget yderligere 2 stk. diplomer, nemlig 
for nr. 3 i EDR’s HF-aktivitetstest 1987 - Phone afd., og som nr. 3 i 
EDR’s marts-contest 1988 (VHF multi opr.) og diplomerne er efter 
indramning nu klar til ophængning.

Benyt afdelingsmappen
Afdelingen skal hermed opfordre sine medlemmer og især de 
yngre medlemmer til at benytte afdelingsmappen noget mere, idet 
der heri kan gives svar på mange ting, f.eks. tilladelse til opsætning 
af antenner, og som noget helt nyt er der kommet et afsnit 11.2. som 
giver en virkelig god oversigt over artikler, der har været i OZ, og 
som har speciel interesse for begyndere.

God ide af EDR!!!

Ånden interessant læsning
I vor brune nyhedsmappe ligger der nu det fra EDR nyligt mod
tagne forslag fra strukturudvalget til RM 1988. Det bør alle lokalaf
delingens medlemmer læse, da der er meget i forslagene, der har 
relation til lokalafdelingerne. Vy 73 de OZ1KVF, Hans

Program
Tirsdag d. 16. kl. 19.30: Field Day møde i afdelingen på Elholm. 
Mandag d. 22. august: Field Day møde på Elholm kl. 19.30. 
Tirsdag d. 30. august kl. 19.30: Sidste møde før Field Day’en alt 
skulle gerne være sat i system og vi g i’r den lige en sidste afpuds
ning.

HF Field Day d. 3.-4. september
Vores QTH vil ligge på samme sted som sidste år.

Tilkørsel fra Dynt mod Vemmingbund ned til campingpladsen 
næsten ud til vandet og til venstre.

Tirsdag d. 13. september kl. 19.30: Vi kigger på loggen fra Field 
Day’en i afdelingen på Elholm.

Vy 73 OZ1KVB Erik

TØNDER - OZ5TDR

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, Pose kær vej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Program
Torsdag d. 18/8: Klubmøde, forberedelse til HF-Field Day, d. 3. og 4. 
september.
Søndag d. 21/8: Årets familieudflugt.
Lørdag-søndag d. S.-4./8: HF Field Day.

Initiativudvalget
Årets familieudflugt afholdes søndag den 21. august 1988 kl. 10.00. 

Sæt straks x i kalenderen!!!
Dette års udflugtsmål ligger lidt syd for grænsen, og har et ual

mindeligt interessant tilsnit.
Det er lykkedes os at arrangere afdelingens historiske og oratori

ske begavelse OZ6IC, Karl, til at guide os rundt.
Vi skal bl.a. besøge:
Vikingemuseet i Haithaby.
Slagmarkerne fra 1848-1851. Isted, Lyr skov hede m.v.
Arnis, en lille særpræget landsby ved Slien.
Slesvig by.
Vi der kender Karl, ved at det bliver en sjov og lærerig tur, for in

gen kan som han »gøre en sten levende«.
Af bare begejstring må vi selvfølgelig ikke glemme den kulinari

ske del af udflugten, nemlig indtagelse af den medbragte madkurv 
og de dertil hørende væsker.

Altså venner, fat ungerne, svigermor, XYL, YL eller kom selv når 
de ikke har lyst, (eller du ikke har nogen af nævnte kategorier), men 
husk MADKURV, GODT HUMØR OG DIT PAS.

Vi mødes ved klubhuset kl. 10.00 den 21.8.88. og fordeler os i de 
fremmødte biler som man nu har lyst.

Info om udflugten hos undertegnede.
Vel mødt OZSWK/Kalle 

Vy 73 de OZ1EQX, Jan
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Hoved he$iyreJs§sm&di&m:

Kreds 7  s ä ä b ^. Kreds 7
. 05 12 80 48.

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.

Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30. 
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96. 
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1AIJ, Henrik Mortensen, tlf. 07 92 17 49.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

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.

Medlemsmøde i Kreds 7
Onsdag den 28/91988 kl. 20.00 i Esbjerg afdelingens loka
ler.

Dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om HB’s arbejde.
3) Debat om udsendt materiale til RM-mødet.
4) Eventuelt.

Mød op. Det er her, DU kan være med til at bestemme 
hvordan EDR skal se ud i fremtiden, og samtidig kan RM- 
erne fra kreds 7 møde op med en ordentlig rygdækning på 
det kommende RM-møde.

Gennemgå materialet i din lokalafdeling inden med
lemsmødet.

Bak op om EDR så lad os denne gang se ALLE afdelin
gerne repræsenteret.

Vel mødt i  Esbjerg 
l/y 73 de OZ1DYI, Svend.

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.

Program
Onsdag d. 17/8 kl. 20.00: Mine erfaringer med antenner. Medlem
merne fortæller.
Onsdag d. 24/8 kl. 20.00: Sidste afpudsning før Field Day.
Onsdag d. 31/8 kl. 19.30: Aflevering af effekter til auktion.
Lør.-søn. d. 3-4/9.: Field Day for ALLE medlemmer.
Onsdag d. 7/9 kl. 20.00: Auktion.
Onsdag d. 14/9 kl. 20.00: Field Day eftergæring.
Onsdag d. 21/9 kl. 20.00: OLD TIMER AFTEN.

Siden sidst har alle forhåbentligt haft en god sommer. Vel mødt 
med frisk halm i træskoene i OZ5ESB. Vy 73 de OZ1DYI, Svend.

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.

VHF Field Day i 9 HBO
Allerede for lang tid siden blev det bestemt, at vores QTH skulle 
være den samme som sidste år. Det næsthøjeste punkt i Vestjyl
land, 102 m.o.h. Med mast (alt efter placering) ca. 110 m.

At konkurrere med en anden mast, som er ny i landskabet, gjorde 
vi ingen forhåbninger om. Det er nemlig TV 2 ’s nye sendemast i vo
res område. Der er 319 m til toppen og det kan gøre enhver radio
amatør misundelig.

Men godt kørende var vi sikker på vi ville være fra den valgte 
QTH. Det var vi sidste år.

Det nye hemmelige våben i kampen om pladserne var nyt anten
nemateriel. 4x8  elm. long yagi med en fremragende forstærkning. 
Delvis hjemmegjorte i afdelingen og afprøvede inden opsætning. 
Standbølgerne kunne få det til at risle vederkvægende ned ad ryg
gen: 1 :1,2. Meget tilfredsstillende, vilvidende at der ikke er naboer 
til QTH’en.

Alt i alt var såvel materiel som deltagere på plads og iorden op til 
co ntesten.

Opsætningen forløb gnidningsløst. Mast, kommunikationstelt og 
som noget nyt: et lille køkkentelt.

20 min. før conteststart var alt prøvet af og første hold på plads i 
teltet.

At contesten blev lidt af en skuffelse, ja, det var ærgerligt. Men at 
vore forberedelser havde været en succes var uomtvisteligt.

Vi kommer igen til næste år. Så håber vi bare, at al den snak om 
glasnost også bærer frugt i de radiobærende lag til den tid.

OZ1LJL, Finn (sagittarius serpentarius)

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.

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR

Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
Grenevej 11, Billund.

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

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.
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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-VIDEBÆ K-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.

ner. Han holder alligevel aldrig gilder Hl Hl. Spøg til side, vi er me
get taknemlige over dette tilbud, men håber selvfølgelig ikke det bli
ver nødvendigt at gøre brug af det.

Som sagt har vi virkelig hårdt brug for lokaler, så skynd dig at kom 
med info., hvis du ved hvor der findes nogen ledige.

Vy 73 de OZ1AIJ, Henrik

VARDE - OZ5VAR

Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37, 
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

STRUER - QZ3EDR

Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 07 85 38 09.

Program
Torsdag d. 25. aug.: Mødeaften kl. 19.30. Klargøring til Field Day. 
Torsdag d. 1. sep.: Mødeaften kl. 19.30.
3.-4. sep.: Afvikling af Field Day. Interesserede, dervil hjælpe/dei- 
tage, kan henvende sig til OZ3ZJ ell. evt. 1GAX, 1GGH, 5BO, 1LLZ, 
eller 5EX.
Torsdag d. 8. sep.: Mødeaften kl. 19.30.
Torsdag d. 15. sep.: Mødeaften kl. 19.30.
Torsdag d. 23. sep.: Mødeaften kl. 19.30.
Torsdag d. 30. sep.: Mødeaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ7CI, Flemming

THISTED - OZ7TOM

Mødelokale: Thisted Elektricitetsværks bygning, Gasværksvej 14. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

Field Day - VHF/UHF/SHF
Kort referat af Field Day, som blev afholdt første weekend i juli. 
Denne forestilling var mildt sagten dukkert i forhold til sidste år. For
holdende var yderst varierende og for det meste ringe. Vi havde un
der 20 QSO’s på UHF, og det var ikke fordi vi ikke forsøgte. Jeg tror 
der var bemanding i 23 timer ud af de 24. Vi håber det bliver bedre 
næste år.

Field Day - HF
Vi er nogen stykker der har tænkt sig at være med på dette års HF- 
Field Day. Vi håber at flere vil være med, og beder disse hurtigst 
give lyd fra sig, så vi ved hvad vi har at gøre godt med af udstyr og 
bemanding.

Lokalesituation.
I skrivende stund er der ikke nogen løsning. På medlemsmødet den 
29. juni blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg bestående af: 
OZ1JZI - Bent, OZ1KQP - Per og OZ8UW - Henning. De har fået til 
opgave, med alle kræfter, at finde brugbare lokaler til os. Hvis no
gen har kendskab til lokaler, bedes i ØJEBLIKKELIG give lyd til en 
fra dette udvalg.

Hvis alt fejler og vi står uden lokaler pr. 1. september, har OZ8UW 
lovet at vi for en kort periode kan benytte hans gildesal til klubafte-

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO

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.

Selv om der stadig er sommerferie i afdelingen, så begynder vi nu 
at gøre klar til den nye sæson.

Første mødeaften bliver torsdag den 8. september 1988, og vi 
mødes i klublokalet, lokale 6, Det gamle Bibliotek i Vejen.

Traditionen tro bruger vi den første aften til at drøfte hvilke aktivi
teter vi skal tage fat på. Alle med nye ideer og forslag er derfor me
get velkomne denne aften, og vi håber at sæsonen 1988/89 bliver 
et meget radioaktivt år.

Nye læsere i Vejen og Omegns område er også hjerteligt vel
komne til at kigge indenfor.

Lokalfrekvensen er stadig 145,525.
Vel mødt den 8. september kl. 19.30. 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.

Program
18/8.: Alm mødeaften.
25/8.: Bestyrelsesmøde, aktivitet for den kommende vinter, skal vi 
deltage i JOTA i år? derefter alm. mødeaften.
1/9.: Alm. mødeaften.
8/9.: Alm. mødeaften.
15/9.: Alm. mødeaften.

I afd. er arbejdet færdiggørelse og indretning af vores lokaler. 

OBS!
Vi har en let gittermast på 12 m i afd. den ønsker vi nu byttet til en 
kraftigere mast, da vi nu skal have monteret en HF beam + 2m -70  
cm.

Vi har en RTTY maskine - Siemens + nogle BC-radioer + nye 
glas skalaer til forsk. BC-radioer + mange rør, disse dele kan af
hentes i afd.

Henvendelse: OZ1LDM - 07 35 34 19, OZ1EWT - 07 37 42 18, 
OZ1JON - 07 35 33 53.

Vy 73 de OZ1JON, Svend
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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.

EJER BAUNEHØJ
Som nævnt i OZ forjuli er derteknisk foredrag ved OZ5WK, 
Karl Wagner: Lyt på HF-båndene med din VHF-station.

Lørdag den 20. august 1988 kl. ca. 13.00 - ca. 17.30.

Endvidere fortæller OZ8BZ Benny Hansen og OZ1KEK Sv. 
Holme om satellit-amatørkommunikation.

Der serveres som sædvanligt en kop kaffe til en rimelig 
pris.

Vel mødt 
OZ5WT- OZ8BG

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

Vi har holdt afslutning i klubben onsdag d. 18/6.-88, hvor Villy havde 
sørget for lidt ekstra godt.

Bestyrelsen ønsker sine medlemmer en god sommerferie, vi 
starter igen onsdag d. 31/8.-88 kl. 19.30 i klublokalerne. Mød op på 
denne aften og lad os drøfte vinterens aktiviteter.

Vy 73 de OZ1JYF, Flemming

HORSENS - OZ6HR

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

FREDERICIA - OZ1FRD

Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger. 
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98, 
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

GRENÅ - OZ5GRE

Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

Vi har afholdt vores årlige generalforsamling. Samtlige valg var 
genvalg.

Program for efteråret
Vi starter efter ferien den 9/8. Vi diskuterer »Strukturforslag«. 
16/8.: Klubmøde.
23/8.: Klubaften.
30/8. - 6/9. -13/9.: Klubmøder.
20/9.: Besøg på politigården.
27/9. - 4/10. -11/10. -18/10.: Klubaftener.
25/10.: Foredrag der kommer besked angående emne senere.

bst, 73 OZ8KU

HORNSYLD ■ OZ3TRX

Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFR 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.

Sådan kører man en gittermast de få hundrede meter fra OZSKM’s 
QTH og til Ejer Baunehøj.

Siddende OZ5KM, gående OZ4AQ, A lf (kendt fra TV).
(Foto OZ5GI)

OZ5TG er en udemærket kontravægt. (Foto OZ5GI)

I maj måned var klubbens medlemmer på besøg hos B.B. electro- 
nic. De fremmødte fik et indblik i en moderne fabriks fremstilling af 
print. Ud over dette udvikler og producerer firmaet også nye ting 
indenfor elektronik.
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RANDERS - OZ7RD

EDR Horsens på VHF-UHF Field Day 1988 fra Ejer Baunehøj.
Rørmaster bærende hhv. 144 og 1296MHz. antennerne samt git

termast til 432. Sådan skal det gøres. (Foto OZ5GI)

Torsdag den 25/8.: Generalforsamling, kl. 20.00.

Afdelingen har, med de begrænsninger som elendige forhold gav, 
deltaget i VHF-UHF Field Day. QTH blev arealet bag tårnet på Ejer 
Baunehøj i Østjylland.

Med separat mast til de 3 bånd vi deltog i skulle vi være nogen
lunde kørende, hvilket også var tilfældet. Afdelingen siger tak til de 
der medvirkede denne weekend. 73 fra OZ1JYR, Benny

K O LD IN G - OZ8EPR

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.

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.

Hjem fra sommerlejr
Også i år var OZ7RD pænt repræsenteret på EDR’s sommerlejr, 
der i år var henlagt til jubilæumsbyen Odense. OZ1FXO og 
OZ1CXS, Hans Ove og Jørgen, tog slæbet med at fragte afdelings
masten med tilhørende vimpel til lejren, og næst efter lejrmasten 
var det områdets højeste. Randers afdeling deltog med godt en 
snes medlemmer med XYL’er og harmoniske, og midt i perioden 
kom en vognfuld med amatører på endags-besøg.

På lejren var der mulighed for at køre to varmluftballoner og det 
skulle senere udløse to eftertragtede QSL-kort til væggene i vand
tårnet.

Skal du med på Field Day
Så er tiden ved at nærme sig, hvor vi skal på Field Day. Det sker i 
weekenden 3. og 4. september, og Randers agter at blande sig i 
æteren. Den første håndfuld amatører har allerede meldt sig til 
Field Day-holdet, men der er lang vej endnu før der er operatører 
nok til samtlige 24 timer. Skriv dig på listen i tårnet.

Vy 73 de OZ1KSW, Henning

ROSENHOLM - OZ2ROS

Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC

Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19.
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
Når du modtager dette OZ, er vi flyttet til vores nye lokale på Nørre
vangsskolen.

Det er lidt trist at sige farvel til Lunden, hvor vi har været i mere 
end 20 år. Men mon ikke vi finder os til rette i det nye lokale - efter
hånden som tingene kommer på plads efter flytningen.

Mød op og se det nye lokale! Vi har privat indgang fra Granvæn
get. Der er en port for enden af vænget, og der kan køres med bil 
helt ned til lokale nr. 19.

Hust at returnere spørgeskema fra bladet »Repeater«.

Program
Tirsdag d. 16. aug. kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 23. aug.: Field Day.
Tirsdag d. 30. aug.: Klubaften.
Tirsdag d. 6. sep.: Klubaften.
Tirsdag d. 12. sep.: Klubaften.

Vy 73 de OZ9PF, Paul
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VEJLE - OZ5VEJ ÅRHUS - OZ2EDR

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.

Vi er nu startet efter veloverstået sommerferie. Efterårsprogram
met er udsendt til alle medlemmer. D. 20. og 21. august 1988 skal 
der være åbent hus arrangement i EDR Vejle afdelingen hvor alle 
er velkomne til at kigge indenfor.

Program for august og september måneder
9. aug. 19.30: Field Day forberedelser.
16. aug. 19.30: Bygge- og klubaften.
20.-21. aug.: Åbent hus arrangement. Begge dage åbnes kl. 10.00 
og lukkes kl. 16.00.
23. aug. 19.30: Bygge- og klubaften.
3. og 4. sep.: Field Day.
6. sep. 19.30: Evaluering af Field Day.
13. sep. 19.30: Klubaften.
20. sep. 19.30: Klubaften - orientering af bestyrelsen.

Det skal lige bemærkes at klubbens lokaler åbnes kl. 19.30 og se
nest kl. 20.00 starter aktiviteterne.

Opfordring: Hvis der skulle gå nogen rundt som ønsker at del
tage i et CW-kursus her i vinter eller ønsker at deltage i et teknisk 
kursus bedes I venligst kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne. 
Des hurtigere tilmelding jo før kan kurserne starte.

Vy 73 de OZ1JUV, Verner

VIBORG - QZ4VBG

Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.

Medlemsmøde
Tirsdag den 30. august kl. 20.00 

Field Day
Husk Field Day 3. og 4. september - Field Day-udvalg: OZ1IVQ, 
OZ3MC, OZ8KO og OZ1HMN. Vy 73 OZ5LD, Leo

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.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24, 
9300 Sæby.

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.
Vedr.: Foreningsnyt - Kreds 8 - Århus - OZ2EDR.

Program:
Torsdag d. 18. aug. kl. 20.00: Packet radio på PC.
Torsdag d. 25. aug. kl. 20.00: HF-Field Day planlægning.
Torsdag d. 1. sep. kl. 20.00: HF-Field Day planlægning.
Lør.-søn. d. 3.-4. sep. kl. 17,00: HF-Field Day, Åkrogen, Egå. 
Tirsdag d. 6. sep. kl. 20-24.00: VHF-Contest.
Torsdag d. 8. sep. kl. 20.00: Opsamling HF-Field Day.
Torsdag d. 15. sep. kl. 20.00: Klubaften.

I skrivende stund er efterårsprogrammet endnu ikke planlagt, så 
program for d. 15/9. kan være ændret, derfor lyt til Repeaternyt på
145.675 mandage kl. 20.00.

Nu nærmer vi os igen efteråret, og dermed første weekend i sep
tember hvor der afholdes HF-Field Day. Afdelingen skulle gerne 
deltage også i år. Vi har fået lov til at stille vort grej op på samme 
areal som sidste år, nemlig Åkrogen i Egå - et godt sted lige ned til 
vandet og alligevel i læ for vinden, og der er mulighed for at køre 
med offentlige transportmidler direkte til stedet. Så sæt X i kalende
ren og giv en hånd med i denne weekend.

Vy 73 de OZ1KKH, Erik

ÅRHUS-NQRD - OZ2AAN

Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th .,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Program:
24.08.88: Klub- og byggeaften, vi gennemgår klubbens instrumen
ter for justeringer og rep. af samme.
31.08.88: Sidste afpudsning før Field Day. Samt alm. klubaften. 
03.09.88: Field Day.
04.09.88: Field Day.
07.09.88: Klubaften, samt renskrivning af log fra Field Day. 
14.09.88: Klubaften, samt renskrivning af log fra Field Day. 
21.09.88: Disponibel.
28.09.88: Disponibel.

Vy 73 de OZ1GKP - Kurt

Program:
2/8: Planlægning af Field Day. Mød op og vær med til at lave en »kø
replan«.
23/8: Orientering og debat om strukturudvalgets forslag til RM 88.
3.-4./9: Field Day.
6/9: Klubaften.

Klubaften generelt: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 19.30. 
Vinterens kurser i teknik og telegrafi starter snart med OZ8JE 

Erik som underviser i teknik og med OZ1MC Morris som underviser 
i telegrafi. Hold øje med de udsendte aftenskoleprogrammer for op
lysning om begyndelsestid og -sted.

Vy 73 de OZ8SO Jens

ö  ÖZ1FDU Frank Mølgaard Jensen, £ 8/ X r & O S  Jr Ol, Landevej 33,Tomby, i \ S  &%å& 3?
9850 Hirtshats, tlf. 08 97 74 75.
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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.

Første klubaften vil blive den 16., her skal vi snakke Field Day. Det 
kan blive nødvendigt at mødes tirsdag den 30. august også, lyt der
for til »repeater nyt« mandag den 29. kl. 18.30.

En opfordring til alle klubbens medlemmer vedr. Field Day’en, 
som er den 3.-4. sept. hvis i kan afse tid til det skal vi nok finde brug 
for jeres hjælp, så mød op!

Program:
Tirsdag 6. sep. klubmøde (resultat Field Day).
Tirsdag 20. sep. klubmøde (log Field Day).
Tirsdag 4. okt. klubmøde.
Tirsdag 18. okt. klubmøde.
Tirsdag 1. nov. klubmøde.
Tirsdag 15. nov. klubmøde.

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER JULEFROKOST Løkkens 
Vejkro. Decembers klubmøde er flyttet til den 13. dec. hvor der er ju 
leafslutning med banko spil.

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.

Grønland
JULIANEHÅB - QX3JUL

Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3LX, Bo Geronne Christensen, Majavej - bygn. 6, lej I. 8, 
3920 Julianehåb, tlf. 38903.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Julianehåb.

NUUK ■ OX3NUK

Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen 
Mødeaften: Hver weekend ved klubhuset kl. 10.00 
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172. 
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

PITUFFIK - OX3THU

Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST. 
Mødelokale: Barak 751, værelse 3 T.A.B.
Adr.: MOS, Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.

SKAGEN - OZ9EVA

Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54, 
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM

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

AALBORG - QZ8JYL

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.

Stof til OZ 
senest den 20.

Silen t Key
Kære Heinrich, OZ1II

En grønlandsk storfanger og trommedanser, som deltog i Knud 
Rasmussens sidste Thuleekspedition, sagde i anledning af sidst
nævntes alt for tidlige død: Døden er aldrig længere væk end skyg
gen fra en mand. Det er sande ord. Alligevel blev jeg chokeret, da 
en fælles ven ringede og fortalte, at du var Silent Key.

Vort første møde var på 20 meter SSB i sommeren 1975, du var /A 
hos fætter Poul i Karlstrup, jeg sad i NØ-Grønland. Det blev til 
mange gode QSOer, på SSB, CW og SSTV. Efterhånden kendte du 
af omtale de øvrige 11 slædebisser på stationen, og da flyvevåbe
net med vanlig præcision og dygtighed ved sidste fuldmåne inden 
julen i 1975, droppede vor post, var der da også en kasse fra dig til 
os alle. Den indeholdt masser af knas og hjemmegjort julestads fra 
din familie plus en flaske ildvand til »frosne næser«. Der var mange 
sange i den flaske.

I foråret 1976, efter mange måneder uden post, var det da også 
dig som kontaktede Grev Eigil Knuth, og forespurgte ham, om han 
ville medtage vor post, når han med en islandsk maskine, skulle 
gøre rejsen, Island - Pearyland og retur. At dette ikke lykkedes var 
afgjort ikke menneskelig fejl, men skyldtes ganske enkelt at flyet 
ikke kunne lande på havisen, som var fyldt med brede revner.

Endelig med Thaia Dan’s ankomst i august 1976 kunne vi sidde 
overfor hinanden. Herligt. På hjemrejsen via Kap Tobin/Scoresby- 
sund etablerede vi en »bjørnevagt« under sejladsen i storisen. De 
eneste »bjørne« vi så, var dem ombord. Vi stod også sammen flere 
gange om natten ude på helikopterdækket, medens vi passerede 
nordlyszonen, og nød det smukke nordlys, medens vi begge 
tænkte på det store himmelrum, og om hvor små vi mennesker er, 
rejsen blev iøvrigt ikke kedeligere af, at ex OX3SL Svend var med 
fra Kap Tobin til København.
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På et tidspunkt fik du arbejde i »projekthus« under Frederiksberg 
Kommune, og fik her med unge mennesker, som var i vanskelighe
der, at gøre. Det blev til de unges gavn og glæde, thi de svage i sam
fundet lå dig stærkt på sinde efter mottoet »omsorg før forsorg«.

Fysisk er du her ikke mere, du sidder et eller andet sted og ryster 
lidt overbærende på hovedet og tænker: de bliver aldrig klogere.

Lad mit slutte dette med et færøsk kvad:
Fæ dø - frænde dø - 
selv dør vi til sidst - 
men een ting dør aldrig - 
mindet om død mands dåd - 

På gensyn Henrich
73 OZ400 Vagn

OZ3WL
Det var med sorg vi erfarede, at W illy Kenneth Larsen gik endeligt 
QRT efter nogen tids sygdom, i en alder af 67 år.

Betegnelsen silent key kan ikke være mere dækkende, idet Willy 
var telegrafist af den gamle skole. Han var oldtimer og fik licens i 
1947, men allerede i årene forinden var radio en stor interesse. In
den Willy kom til Fyn først i 80’erne, var han med til at starte Ballerup 
afd.

OZ3WL var et call, der ofte hørtes på den fynske morgenring på 
2-meter båndet.

I det sidste halve år havde Willy jobbet som »Onkel Oplæser« på 
kreds 5 ’s nyhedsudsendelse hver tirsdag. Senest var OZ3WL aktiv 
på sommerlejren, hvor han under etablering af lejren fungerede 
som vejlods fra sit nærliggende hjem.

Vor medfølelse går til Willys familie og sønnen OZ6M for hvem 
sorgen må være størst.

Æret være OZ3WL Willys minde.
På EDR Odense afd. vegne 

OZ1IBZ Bjørn

OZ1CUQ
Det er med sorg, vi erfarer at have mistet OZ1CUQ Svend Olsen. 
Svend var i mange år kendt som en dygtig musiklærer og aktiv radi
oamatør på HF og VHF.

Æret være Svends minde.
På vegne a f Frederikshavn afdeling 

OZ8SO

HUSK stof til OZ 
senest d. 20. i måneden

Computertilbehør, komponenter og måleudstyr til discountpri
ser incl. moms - excl. forsendelse/opkrævning så længe lager 
haves. Kun mod forudbetaling eller pr. efterkrav:
F.eks. til IBM/Kompatible:
Modem intern: Op til 1200/1200, Smart/Heyes komp. auto
matisk opkald og svar, fuld/halv duplex  kr. 895,-
Speed-Kort: AT hastighed med PC/XT, ca. 7x hurtigere,
80286 med plads til 80287 ........................................................ kr. 1.995,-
NEC 720 KB 3,5”  drev i 5,25”  ramme.....................................  kr. 1.395,-
NEC P 2200 24 nåls matrixprinter (tractor/ark).......................  kr. 3.995,-
EGA monitorer: f.eks. Philips 9043/Thomson 4460 ...............  kr. 3.995,-
Quickjoy joystick m. 6 micro-switch  kr. 145,-
Osio mus til RS232 tilslutning incl. software  kr. 490,-
Genius GM—6+ mus m. systemomskifter, mouse-pad un
derlag og software incl. Dr. Halo menu/paint  kr. 595,-
Seagate harddiske: 40 MB 25 I .................................................  kr. 3.995,-
Hameg oscilloskoper, Metex multimetre, antennerotorer ( f r a  kr. 695,-) udvidel
seskort og meget mere til specialpriser.
1BC0MP * Parkvej 38 B • 5600 FaaBiorg » Tff. 09 61 01 42

R A D I O A M A T 0 R E R N LU S

LJL O R L A G
A P S

RTTY, AMTOR und Packet-Radio  kr. 184,50
Amateurfunkgeräte fur das 10-GHz-Band.............................................  kr. 141,00
Amateur Radio Software (RSGB)........................................................... kr. 220,00
VHF/UHF Manual 4. udg. af Jessop......................................................  kr. 330,00
Den hemmelige sender af OZ5RB  kr. 148,50
Logbog i A4 format med spiralryg (EDR)  kr. 21,50
Logbog i A4 tværformat med spiralryg (OZ3PO)  kr. 24,50
Logbog i A5 format som blok (OZ3PO)  kr. 10,50
Contestlog A4 format som blok (EDR)...................................................  kr. 24,50
Contestlog A4 format som blok med summary list (OZ1 ILO)................  kr. 24,50

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00. 
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.

Ved forudbetaling skal tillægges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 5,00 pr. ordre.

Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 311 9211
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KURSUS FOR NYE (OG GAMLE) RADIOAMATØRER
— med bl.a. OZ1GKT Viggo, OZ1LDB Peter og OZ8SW Steen som lærere

Radioamatørlicens D 25 gange/75.0 timer kr. 665.00
Pensionister m.fl kr. 440.00

Undervisningen forbereder til Post- og Telegrafvæsenets prøve i maj 1989. Undervisningen baseres på »Vejen 
ni sendetilladelsen«, 7. udgave. Noget hjemmearbejde må påregnes.

5660 mandag, Byvej 56, Hvidovre 19.00-21.45, Peter Halvorsen
5661 tirsdag, Theklavej 26  19.00-21.45, Viggo Skov

Effektivt kursus 5 gange/40.0 timer kr. 445.00
5 lørdage (D-licens) Pensionister m.fl kr. 325.00
Effektivt lørdagskursus for dem, der vil aflægge prøve hos P&T allerede i november 1988. På 5 lørdage gen
nemgås hele stoffet og de seneste års prøver. En effektiv, målrettet undervisning med træningsprøver.

5663 lørdag, Theklavej 26............................ ................... .......09.00-16.20, Viggo Skov

Radioamatørlicens A & E 25 gange/75.0 timer kr. 665.00
Pensionisterm.fi kr. 440.00

Undervisningen vil omfatte udvalgte emner fra »Vejen til sendetilladelsen« 7. udgave. Undervisningen er ba
seret på et godt kendskab til radioteknikkens grundbegreber. En del hjemmearbejde må påregnes.

5665 onsdag, Theklavej 26..........................................................................19.00-21.45

Morsekursus 1 35 gange/70.0 timer................. kr. 635.00
- især for radioamatører Pensionister m.fl.......................kr. 415.00
Deltagerne lærer at beherske morsetelegrafien ved 60 tegn/min. Der afsluttes med prøve, som giver adgang 
til at sende med 100 W på godkendte HF-bånd. Morseudstyr til rådighed. Mulighed for hjemlån af kassette
bånd til øvelser. Efter 1. JAN kun tirsdag.

5670 TI + TO, Theklavej 26 ..................................... ......18.00-19.50, Steen Wichmand

Morsekursus 1 + 2 23 gange/69.0 timer kr. 625.00
- for alle Pensionister m.fl.....................kr. 415.00
For dem, der vil have morseattest. For dem, der vil have genopfrisket tabte færdigheder, samt for videre
komne. Der stiles mod speed 60 tegn/min. og max .-speed efter eget ønske (100-160 tegn/min.) Man lytter til 
kassettebånd, tilpasset deltagernes kunnen. For radioamatører med C-, B- eller A-licens: QSO-teknik på 
OZ5EDR’s HF-station. Det attraktive diplom »Den gyldne nøgle« fås ved beståelse afen morseprøve med min. 
100 tegn/min.

5671 lørdag, Theklavej 26............. ........... ..................... 09.00-11.45, Steen Wichmand

Pensionister, arbejdsledigem.fi. kan tilmeldesig for det reducerede beløb efter hjemstedskommunens regler. 
Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til os!
Velkommen!

73 de
OZ9ZU Nils OZ1CID Hanne
(forstander) (kursuskoordinator kreds 1)

CENTER FOR UNDERVISNING OG FOREDRAG 
Købmagergade 26 
1150 København K.

Tlf. 01 11 88 33



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: STORNO CQM 763D UHF nærbetj. o mb. m. spacing 
m. orig. »vaffelmic« kr. 1.000,-. STORNO CQP 562 u. monofon 
og batt. kr. 350,-. Panorama adaptor HEATKIT HO-13 for bl.a. 
455 KHz kr. 500,-. RCA rørmultimeter m. stor spejlskala kr. 
500,-. Monitor (grøn) u. linieosc. kr. 100,-.
Købes: Mek. Filtre og knapper for COLLINS 51J-4, NATIONAL 
(amerikansk) KB-RX, manual for SIEMENS E311b, SIEMENS 
FSE 30, SIEMENS E350-A1, SIEMENS T-100 evt. t. kopiering. 
OZ1KFC, Palle R. Sprogøe, tlf. 0616 20 08 bedst omkr. 18.00.

Købes: FT225RD købes. Skal være i orden.
Sælges: FT290R med RFC 30 Watt PA-trin, autokassette, bæ
rerem, lader, 16 stk. NiCad batterier og gummiantenne. Ga
ranteret i orden kr. 3.500,-.
OZ2ABK Bent, tlf. 07 92 12 64.

Fransk militærradio sender-modtager, indbygget 
nøgle, alt i kuffert, med alle rør.
Peter OZ1DVM, tlf. 09 41 05 31.

Købes: Antennerotor, skal være 100% i orden. Fritzel antenne 
FB23, ikke ældre end 1980.
OZ-DR 2326, tlf. 09 18 85 25.

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

Søges: Diagram/beskrivelse vedrørende US-Army receiver 
BC-348L. Diagram over typerne BC-348E, -M, -P, -0, -R, og S 
kan bruges, hvorimod typerne BC-348J, -N, og -Q er anderle
des.
0Z11BG, Børge, tlf. 03 82 06 97.

Sælges: KENWOOD TW 4000 VHF/UHF transceiver sælges 
med eller uden antenne og duplex filter. DANITA 523 WT om
bygget til 10 m FM 29,430-29,690 MHz sælges med eller uden 
PA-TRIN. Ny HY-GAIN GP antenne 10-11 m.
OZ1BIN, Erik, tlf. efter kl. 17.00 - 09 94 17 12.

Sælges: 23 cm. transverter SSB-elektronic, 10 W output, 
LT23S kan køre repeater spacing, coaxrelæ medfølger kr.
4.000,-. HF-station 10-15-20-40-80 meter, Yaesu FT-7B, virker 
perfekt, pæn stand kr. 3.000,-. 2 meter håndstation Kenwood 
TR2600E med base-ladestand og monofon, helt ny kr. 3.500,-. 
UHF 5/8 antenne guld elexeret, 432-438 MHz kr. 300,-. Bord 
mic. Turner +3B kr. 300,-. Elektronisk morsenøgle Quali-fi kr. 
450,-. Elektronisk styret Weller loddekolbe m. trafo, justerbar 
temperatur kr. 400,-.
Allan OZ1LIT, tlf. 01 52 05 31.

fælges: Yaesu FT480R all mode mobilstation med mobilbes
lag og dansk manual kr. 3.000,-.
OZ1ANE Steen, tlf. 02 39 03 19, bedst efter kl. 17.

Sælges: Fra OZ1HSC’s dødsbo sælges velholdt 2 meter multi 
3000 all mode 2-15 watt basisstation, med digitaludlæsning 
og 220 V tilslutning.
OZ2ABK Bent, tlf. 07 92 12 64.

Sælges: Yaesu-Musen dual-band håndstation, 144-146 MHz 
2 meter og 432-438 MHz 70 cm -p Yaesu quick charger NC 15 
DC adapter, ny pris kr. 6.600,- 5 mdr. gammel kr. 5.600,-. 
OZ6VJ Erik, tlf. 01 19 00 93.

Sælges: Kenwood TS711E, 225 watt 2 meter SSB/CW/FM.
Icom IC1271E10 Watt all mode stn. 4 mdr. gammel Microwave 
100 Watt 2 meter PA-trin med RX-forstærker. Microwave 100 
Watt 70 cm UHF. Yaesu TS811E, R5000Z, 2600E håndst. Fi
nansiering kan tilbydes (Finax).
OZ6VJ Erik, tlf. 01 19 00 93.

Sælges: Multi 2000 defekt kr. 500,-. Rævemodtager ny SHF kr. 
500,-. TR 2500 med monofon kr. 2.000,-. COMP TRS-80 mo
del III med to 5 Va disk og gul monitor kr. 500,-. VIC 20 med 
16k uden netdel kr. 400,-. El-orgel Elgam 2 manueller og ryt- 
mebox fodbas lesly kr. 2.500,-. Farve TV ITT 20”  fjernbet. kr.
1.500,-. Handik 305 ny 30 MHz kr. 500,-. Antik autoradio ca. 
1930 kr. 1.000,-. Antikke radioer 1925-1950 14 stk. kr. 1.000,-. 
Køleanlæg Danfoss kr. 1.500,-. Loftvarme el strålevarme til ca. 
150 m2 kr. 2.000,-.
Købes: Amiga 500-1000-2000 eller PC IBM comp. Hvis noget 
af ovenstående kan indgå.
OZ1BLS, tlf. 07 19 13 76.

Sælges: All mode HF-transceiver Yaesu FT-757GX og original 
220 V strømforsyning, mobilbeslag medfølger. Alt i pæn
stand. Kr. 7.500,-.
OZ6UP, tlf. 02 11 55 10.

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

, r
Tlf. 02  - 23 55 55 

efter kl. 16.00

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OzllSK, Dan
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Nyt 1988/89 katalog kan rekvireres gratis nu til levering i begyndelsen af september. 
Indeholder priser på C’mos, TTL, IC-kredse, transistorer, modstande, kasser, tilbehør m.m.m. 
NB! Kunder der har købt varer inden for de sidste 2 år vil automatisk få tilsendt et eksem
plar i begyndelsen af september. VY 73 OZ1CSN, Leon

Vi fører print og løsdele til konstruktionerne i april og maj OZ.

v e j l e  RC. ELEKTRONIK a p s

SØNDERBROGADE 42 POSTBOX 332 7100 VEJLE 
TLF. 05-83 25 33 GIRO 7125666 

ODENSE AFD.: FREDERIKSGADE 15 TLF. 09 - 13 90 39

c
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NCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRAN
Sælges: Neuwirth FUP 1D professionel radiotelefonmåle- 
plads. m  år gammel, nypris kr. 56.000,- sælges for kr.
15.000,-.
OZ9YB, Erling, tlf. 09 13 77 77, aften 09 91 17 17.

Sælges: Krydsnålewattmeter 0-30 MHz og 100-500 MHz med 
2 indgange 10-100-1000 Watt, ok og velholdt. Yaesu FT 209 
håndstation med ekstra batteripakke FNB 4 (5 Watt ud) med 
taske bælteclips mobilbeslag og løs mic. lev i original embal
lage Yamaha PSS170 synteziser 99 tonearter automatisk ac- 
cord, en-fingersystem pris kr. 900,-.
OZ6FH Peter, tlf. 07 96 22 47 efter kl. 18.00.

Sælges: Ekspeditionsbord/consol, ex Lyngbyradio Amatør
gruppe. Bordet fremtræder flot, i teaktræ. Højde 74 cm, 
bredde 195 cm, dybde 105 cm i venstre side, bredde 120 cm 
i højre side. Der er 4 dejlige skuffer i højre side af consollet. På 
toppen kan monteres et tilhørende consol, 35 cm højt, med 
skrånende forplade, højeste bud over 500,- kr. OZ årgang 1983 
og 1984 å kr. 25,-. Diverse CALLBØGER US/DX1985 å kr. 20,-. 
US/DX 1980 å kr. 10,-. DX 1984 kr. 10,-.
Hendvendelse: Jørgen, OZ8AE, tlf. 02 85 51 39.

Købes: HF-transceiver UNIDEN 2020 (2120) i god stand. Ny
ere HF-transceiver for mobil eller stationær brug kan evt. 
indgå.
OZ2EO, tlf. 02 98 38 73.

Sælges: Antennerotor, Kenpro KR600 RC, incl. topleje 065, 
virkelig velholdt, kr. 2.000,-.
OZ5WX, Jan, tlf. 05 53 10 32.

Sælges: Trio/Kenwood transceiver TS 700 kr. 1.995,-. Ny Ya
esu FT 747 GX All band HF transceiver kr. 6.300,-. HENRY 2K4 
HF Linear (2 x  3-500Z) Konsol model kr. 9.800,-. DRAKE HF 
Linear L7E (2x3-5007) kr. 10.800,-. Ten-Tec »Paragon« HF 
transceiver kr. 15.500,-. Ten-Tec Power Supply kr. 1.500,-. 
2x6146 B, 1X12BY7A, kr. 465,-.
OZ4ZR, Eigil, tlf. 03 76 18 80.

Sælges: High-power afstemningsled, op til 2 kW., type 
DRAKE MN-2000. Leddet har indbygget effekt- og SWR- 
meter.
Torben, OZ6TW, tlf. 09 41 47 86.

Sælges: 4 stk. 9 elm. 5 HF antenner 2 m. +  H - konstruktion 
for stackning samt combiner og facekabler med N-stik pris kr.
1.500,-. 2 stk. 13 elm. 5 HF 70 cm. med facekabel pris 700,-. 
Kan ses og høres på QTH’en.
OZ1HNE.tif. 08 46 33 57.

Købes eller lånes for fotokopiering service manual til Ken- 
wood TS 120V 2 stk. PA transistorer 25 C 2290.
Sælges: 2 M SSB/CW/FM station Braun SE 400 kr. 2.500,-. 
Packet modem, DC1KAY uden strømforsyning kr. 700,-. 
OZ1CAW Ole Torp, Corasvej 7, 9990 Skagen, tlf. 08 44 57 38.

Sælges: Yaesu 726 R 2 m og 70 cm all mode 4 år gammel, ori
ginal emballage og manual medfølger. Priside kr. 10.000,-. 
Tono MR 150 W for 2 m med preamp. ca. 120 W kr. 2.000,-. 
10 elm. krydsbom med treskift relæ for 2 m kr. 600,-. Rotor 
AR40 brugt 2 år med styrekabel kr. 650,-. QQE06-40 pa-trin 
for 2 m, defekt, nyt rør medfølger kr. 700,-. Hjemmebygget 
transverter 10 m til 70 cm ok stand kr. 800,-. Antennetuner for 
HF-båndene ok kr. 400,-. 12 AVQ antenne for 10, 15 og 20 m 
kr. 250,-.
OZ1CKZ, tlf. 06 15 44 25.

Sælges: YAESU HF PA-trin FL-2100-Z, kun brugt få timer, et 
reserverør medfølger kr. 5.900,-. 2 m transverter all mode 
type: TV 28-144 Fa. SSB-ELEKTRONIK nødv.inp. på 28 MHz, 
30 MV passer f.eks. til IC751 kr. 1.600,-. PA-trin hertil 25 W 
PEP kr. 475,-. 70 cm transverter med PA 25 W PEP HF input 
28 MHz max. 30 MV passer f.eks. til IC751 kr. 1.800,-. 23 cm 
transverter Fa. UHF-UNITS1296/28 - 1 Watt med sep. forfor
stærker med C FY 19. HF inp. 28 MHz max. 30 MV passer 
f.eks. til IC 751 kr. 2.200,-. 1296 MHz PA 10 Watt liniær, type 
PA 2310 SSB-ELECTRONIC 12 volt HF-inp. 500-700 MW pas
ser til ovenst. transverter kr. 1.200,-. 1296 MHz transverter for 
28 MHz MF, 400 MW output og CFY19 i indgang, behøver kun 
30 MV HF for fuld output. Første mixer SRA 11 H kr. 1.700,-. 
1296 MHz 20 Watt liniær PA-trin nødv. inp. 500-700 MW base
ret på MITSUBISHI M 57762 brik kr. 1.600,-. passer for ovenst. 
transverter 2 m FM-portabelstn. YAESU FT-208 R kompl. med 
lader og 2 stk. reserve N.C.-akku’s kr. 1.900,-. 70 cm PA næ
sten færdigbygget med 4 CX 250 B og originalsokkel, samt 
ker. skorsten, originalblæser og forsølvede mekanikdele (byg
gesættype Fa Schubert) min. 250 Wattoutp. kr. 2.400,-. Kom
plet 70 cm, 12 W bærbar FM stn. m. 99 Kn. og rep. split i origi
nal bærekassette med pulslader (12 V.) og 7 Amp./h. 
N.C.-akku. ombygget SALORA type SRP 25 D kr. 2.800,-. 10 
GHz FM bredbåndstransceiver baseret på MITSUBISHI mo
dul, sep. bal. blander og cirkulator. 30 MHz offset. 8 MW out
put, fuld duplex kompl. med headset kr. 1.400,-.
OZ1UM Bjarne, tlf. 02 28 70 33, efter kl. 17.00.

Sælges: BJA Power Supply 13.5 Volt 20 Amp. Amperemeter 
kortslutningssikret brugt få gange som ny med emballage kr. 
1.200,-. Antennetuner Radiofon EEZ-ZEE Match område
3.5-30 MHz 400 W SSB 200 W CW 100 W AM kr. 800,-. Begge 
dele kan prøves og afh. på QTH.
OZ1IDJ Jan, tlf. 01 54 83 46.
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Sælges: HF-transceiver Kenwood TS-180S m/indbygget me
mory enhed og de nye WARC bånd, AT-180 antennetuner, 
SP-180 external højttaler med filtre, PS-30 power supply. Ma
nualer og MC-50 bordmikrofon medfølger. Alt 100% OK, kan 
afprøves på min QTH. Sælges kun samlet kr. 8.000,-. 
OZ1DCR, Tommy 02 15 24 36.

Sælges: VHF transceiver Kenwood TM 2550 med 45 W. Stati
onen er forberedt for DCL system MU-1 og talesyntese - VS1. 
Følgende tilbehør medfølger: MC60A bordmic. og SP50 højt
taler. Se OZ 8/86 bagsiden. Alt er i perfekt stand. Ny pris kr. 
6.030,- sælges for kr. 3.000,- incl. forsendelse.
OZ8ZA, tlf. 06 15 68 58.

Sælges: Dopplermodul Mitsubishi type FO-DP-12KF, velegnet 
til 10 GHz FM transceiver kr. 755,-. 10 GHz Gunndiode Rock
well type 20226A, ca. 100 mW output kr. 215,-. GaAs-Fet Mit
subishi type MGF 1502 kr. 90,-. GaAs-Fet Siemens type CFY 
19-27 kr. 140,-. Fet Siliconix U310 kr. 24,-. Stepcoverydiode 
MA44478 kr. 85,-. 10 GHz waveguide omskifter, Hewlett- 
Packard kr. 375,-. X-bånds eccobox med attenuator, Hewlett- 
Packard kr. 450,-. X-bånds bolometer med diagramforslag kr. 
300,-. Eimac senderrør 4X150G i original emballage kr. 400,-. 
X-båndmålesender - sweepgenerator Hewlett-Packard/Dy- 
mec type 5731A - FM-CW-PULS - Fra +24 ddBm til -76 dBm 
kr. 5.200,-.
Købes: Klyston-Varian V-262 samt 4X150A.
Søges: Diagram-materiale til ovenstående Hewlet-
Packard/Dymec 5731A - Kenwood TS520 - Rhode og 
Schwartz kompaktpeiler NP-8 samt Collins Transceiver 
618S-1.
OZ6AI Asbjørn Jørgensen, Huginsvej 34, 8800 Viborg, tlf. 06 
62 47 72, efter kl. 17.00.

Sælges: Transformere å kr. 50,-. Lubcke i vandtæt hus, 100 
VA, 22V, 9V, 25V - Nettrafo 7,0,7V, 10A, 20,0,20V, 2A - Nettrafo
28,0,28V, 5A - Nettrafo 10,0,10V ca. 10A, 28V, 18V, 18V, 9V, 
160V. Nettransformere 52V, 1A, kr. 30,-. 28V, 1.3A, kr. 30,-. 
60V, 0.4A, kr. 20,-. 30V, 1A, kr. 20,-. Store lytter å kr. 20,-. F.eks. 
4200 uF 250V, 120000 uF 15V. Kondensatorer å kr. 20,-.10 uF 
660 V AC, 0.05 uF 12500 V. Store ensrettere og krafttransisto
rer på køleplader. Keyboard fra dataterminal afhentet kr. 50,-. 
Strømforsyning 5 V 3.5 A, 16 V, 2 A, 24 V, 2 A, -24 V, 0.35 A 
kr. 100,- afhentet. Store stepmotorer 1.8 grad kr. 100,-. NCR 
memoryupgrade 64 kB i box kr. 20,-. NCR RS-232 I/F i box kr. 
30,-. Gammel marinemodtager 60 Kc - 30 Mc kr. 200,- afhen
tet.
OZ6LD Ole, tlf. 02 95 27 02.

Sælges: TS-820 +  nye udgangsrør, højttaler SP-820, anten
netuner AT-200, håndmikrofon MC-35S, bordmikrofon MC-50 
samt SHURE 444, DRAKE dummyload DL 3000, DRAKE lav- 
pasfilter TV-3300-LP, Fritzel mini beam, Emotator rotor mo
del 502CXX med støtteleje. Samlet pris: Kr. 6.000,-.
OZ1CJV, tlf. 09 56 14 67.

Sælges: Hewlett-parckard 41 C. Proff lommeregner/compu
ter. Incl.: Quad memory module, magnetkortlæser, 150 stk. 
magnetkort med holder 3 stk. tastaturoverlæg, 28 bøger der
iblandt: Electrial Engineering (program er på magnetkort). 
Synthetic programmering. Games. Der medfølger DANSK 
MANUAL og taske. Prisidé kr. 1.500,- ex. forsendelse. 
OZ1HWO Morten, tlf. 02 26 05 52.

Søges: Servicemanual for TR7 og PS7 til køb/lån/leje. 
OZ1FQ Frank, tlf. 01 52 38 11 eller 01 55 77 87.

Tilbud ønskes: HF, SSB Transmitter (sender) til alle 5 amatør
bånd (10-15-20-40 og 80 meter) i pæn og god køreklar stand 

(urørt)gerne med strømforsyning og manual. Tilbud ønskes 
også på HF beam.
Med venlig hilsen OZ9VN Villy, tlf. 02 39 40 03.

HUSK:
Stof til september OZ
SKÅL være hos HR eller 
foreningsredaktør senest 

d. 23 august
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Vedrørende kataloget:
Prisæ ndringer: Nyheder på programmet:

! net. moms
Gruppe 1:

Samtlige mængdepriser er excl. moms Gruppe 1:
CD74HCT00E QUAD 2 input NAND gate highspeed CMOS 5V I4p in  DiL

v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25stk. v/50 stk. v/100 stk. 5,03 4,13 3,09 2,60 2,48 2,39
SN 74LS04N 5,09 4,18 3,13 2,63 2,51 2,42 CD74HCT04E Hex inverter highspeed CMOS SV 14pin DiL
SN 74LS109N 5,64 4,63 3,47 2,91 2,78 2.68 5.73 4,70 3,52 2,96 2,82 2,73
SN 74LS153N 7,72 6,33 4,74 3.98 3.79 3,67 CD74HCT08E Quad 2 inp. AND gate highspeed CMOS 5V 14pin DiL
SN 74LS156N 7,59 6,23 4.67 3,92 3,74 3,61 5,03 4,13 3,09 2,60 2,48 2,39
SN 74LS157N 6,31 5,18 3,88 3,26 3,11 3,00
SN 74LS169BN 8,11 6,65 4,99 4,19 3,99 3,86

CD74HCT74EDual Flip flop w/set andreset highspeed CMOS 5 V 14pi n DtL

SN 74LS174N 7,02 5,75 4,31 3,62 3,45 3,34 5,76 4,73 3,54 2,98 2,83 2,74

SN 74LS19SA 8,11 6,65 4,99 4.19 3,99 3,86 CD74HCT75E Quad Bl transparent latch highspeed CMOS 5V I6pin DiL

SN 74LS245N 27,76 22,75 17,06 14.33 13,65 13,20 5,76 4,73 3,54 2,98 2,83 2,74

SN 74LS374N 23,21 19,03 14,27 11,99 11,42 11,03 CD74HCT139E Dual 2-4 line decoder/demultipl. highspeed CMOS

SN 74LS283N 7,59 6,23 4,67 3,92 3,74 3,61 5V 16pin DiL

SN 74LS390N 7,75 6,35 4,76 4,00 3,81 3,68 9,21 7,55 5,66 4,76 4,53 4,38

SN 74LS399N 7,08 5,80 4,35 3,65 3,48 3,36 CD74HCT157E Quad 2-1 line data select./multipl. highspeed CMOS
SN 74LSS41N 15,68 12,85 9,64 8.10 7.71 7,45 5V 16pin DiL
SN75154N 34,59 28,35 21,26 17,86 17,01 16,44 8,24 6,75 5,06 4,25 4,05 3.92
7806ct 8.78 7.20 5,40 4,54 4.32 4,18 CD74HCT174E Hex D flip flop w. clear highspeed CMOS 5V 16pin DiL
L 78S09CV 11.13 9,13 6,84 5,75 5,48 5,29 11.29 9,25 6,94 6,83 5,55 5,37
AM 26LS31N 20,71 16,98 12,73 10,69 10,19 9,85 CD74HCT244E Octal buffer line driver/receiver highspeed CMOS
AM 26LS32N 28.18 23,10 17,33 14,55 13.86 13,40 5V 14pin DiL
CA3162E 114,89 94,18 70,63 59,33 56,51 54,62 20,13 16,50 12,38 10,40 9,90 9,57
LM 339N 11,71 9,60 7,20 6,05 5,76 5,57

CD74HCT373E Octal D type latch, edge trigg. flip flop highspeed CMOS
MB81256-12 

Gruppe 2:

123,83 101,50 76,13 63,95 60,90 58,87
16,87 13,83 10,37 8.71 8,30 8,02 

CD74HCT374E Octal D-type fiip flop, high speed CMOS 20pin DiL.

AF 379 17,87 14,65 10,99 9,23 8,79 8,50 9.70 7,95 5,96 5,01 4,77 4.61

BC 327-25 2,68 2,20 1,65 1,39 1,32 1,28 CD74HCT377E Octal D type flip flop single rail outp. highspeed CMOS

BC 547B 0,98 0,80 0,60 0.50 0,48 0,46 20,13 16,50 12,38 10,40 9,90 9,57

BC 550B 0.98 0,80 0.60 0,50 0,48 0,46 L 296 Sv/itchmode power supply 5,1 V - 40V 4A 15pin multiwatt

BC 879 6,92 5,68 4,26 3,58 3,41 3,29 129,23 105,93 79,44 66,73 63,55 61,44

BC 880 7,96 6.63 4,89 4.11 3,92 3,78 ULN 2069NE Quad Darllngton transistor array 80V 1,5A 16pin DiL
BD 237 8,30 6,80 5,10 4,28 4,08 3,94 30,77 25,23 18,92 15,89 15,14 14,63
BD 442 11,74 9,63 7,22 6,06 5,78 5,58 uPC 1353 Audio power ampiifier I4p in  DiL m, finne
BO 909 10,77 8,83 6,62 5,56 5,29 5,12 60,15 49,30 36,98 31,06 29,58 28,59
BU 208 31,42 £5,75 19,31 16,22 15,45 14,94
BU 806 29,68 24,33 18,24 15,32 14,60 14,11 Gruppe 2:
TIP 32C 8,05 6,60 4,95 4,16 3,96 3,83 2SB 1012 Si, BNP Power Darlington 120V 1.5A8W  case 29
2N 2905 5,46 4,48 3,36 2.82 2,69 2,60 12,47 10,23 7,67 6,44 6,14 5,93
2SD468 6,59 5,40 4,05 3,40 3,24 3,13

2SD 1376 Si. NPN PWR. Darfington m, diode 120V 1.5A8W  case (29)
ICTE5 28,70 23,53 17,64 14,82 14,12 13,64

11 19 9,18 6.88 5,78 5,51 5.32
1N 4007 2,17 1,78 1,33 1,12 1,07 1,03
5082-7650 

Gruppe 3:

56.21 46,08 34,56 29,03 27,65 26,72
Gruppe 3:
DCSF 37P 37 polet D-SUB stik til fladkabel

DIL B16 3,45 2,83 2,12 1,78 1.70 1,64 115.90 95,00 71,25 59,85 57,00 55,10

KL 151-3 

Gruppe 13:

15,95 13,08 9,81 8,24 7,85 7,58 DCSF 37S 37 polet D-SUB hunstik til fladkabel

119.71 98,13 73,59 61,82 58,88 56,91 
DS2E-M-12V 12V 2 skift HI-REL. relay

160MAF5X20

Udgåede Syper: 
Gruppe 1:

4,09 3,35 2,61 2,11 2,01 1,94 129.78 106,38 79,78 67,02 63,83 61.70

Gruppe 6:
1K0UF-16VP 1000uF 16V printelko Philips 2222 035 ...

SN 75363N, typen er ikke merei produktion. MM 5387AAN, typen kan ikke 
skaffes mere.

Gruppe 2:
TAG665-400. brug S1210NH. TIP 120, brug TiP 122.

Gruppe 5:
Krystallerne 4.500 MHz, 38.6667 MHz, 47.3333 MHz,

Gruppe 6:
2K2UF-10VA, brug 2K2UF-16VA.

Gruppe 6:
C 851 1.0N. typen kan skades, men kun i store aniat.

6,86 5,63 4,22 3,54 3,38 3,26

Kun salg tii EDR afdelinger, licenserede amatører, serviceværk- 
steder og industrivirksomheder inden for elektronikbranchen.

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 8.00 
Mandag til og med fredag lukkes kl. 16.30 

o  Lordag lukket
TIT _________

Ib's Radioservice v/OZ5ID 
■  Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby 
■ ■ ■ A B å A É a H B H  Tlf. 08 17 39 09 .G iro  1 22 19 57
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2 M + 70 cm 
5 Watt

Den nye dual-band håndsta- 
tion fra ICOM er nu i luften, 
med hele 5 Watt og fuld dup
lex! Stationen er udført i pro
fessionel kvalitet, og den kan 
anvendes sammen med de 
normale tilbehørsdele, så 
som monofon, akkumulato
rer osv. En lækker alt-i-et sta
tion lige tii hånden og lom
men!

IC-2GE
2 M håndstation med 7 Watt output 
20 hukommelseskanaler 
Programmerbar og memory scan 
Repeater input monitor funktion 
Anvender standard tilbehør 
Pris incl. moms kr. 3285,00

IC-4GE 70 CM kr. 4595,00

- det professionelle 
kvalitetsmærke

IC-32E
144-146 og 432-438 MHz 
Fuld duplex
20 dobbelhukommelser
3 scan-modes
4 prioritets vagtfunktioner 
Programmerbar 
repeateroffset
Pris incl. moms og tilbehør

kr. 4985,00

IC-228H
Ny avanceret 2 M FM-mobilstation 
45 Watt output, multifarve display, 
20 hukommelser, programmerbar 
scanning, 3 vagtfunktioner, varia
bel LCD intensitet, programmerbar 
offset, mål 14 x 5 x 13,7 cm.

Pris incl. moms og tilbehør 
kr. 4795,00

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

t/y 73 de OZ4SX. Svend

08 96 01 88


