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Redaktionelt

RM 88
I skrivende stund er der præcis en uge til søndag d. 9. oktober kl. 17, 
og på dette tidspunkt er EDR’s repræsentantskabsmøde 1988 ved at 
være slut. I næste nummer vender vi tilbage til denne begivenhed og 
bringer et fyldigt referat herfra. Uanset udfaldet af RM’s forhandlinger 
kan det allerede nu konstateres, at HB efter d. 9. tæller tre nye med
lemmer.

Herfra skal lyde et velkommen til OZ1BBN Ragna, OZ7IS Ivan og 
OZ5KM Kjeld, der tager over efter OZ5RB, OZ5GF og OZ8CY. De tre 
sidstnævnte har alle været med i HB i en årrække - OZ5GF i nær en 
menneskealder - og har gennem årene været involveret i mange store 
arbejdsopgaver.

At være i ledelsen af en forening som EDR er et stort arbejde.
Mange timer af den måske sparsomme fritid skal anvendes til fore
ningsarbejde, og der bliver ikke tid til at pleje hobbyen så meget.

Det er rart at konstatere, at der er villige afløsere, når nogle synes 
de har aftjent deres værnepligt eller trænger til en pause.

RM har igen i år EDR’s struktur på programmet. Jeg håber RM 
denne gang får om ikke sluttet strukturdebatten, så ihvert tilfælde får 
udstukket retningslinierne for, hvorledes strukturen bør være, Jeg tror 
foreningen kunne have godt af lidt ro omkring dette spørgsmål.

Nok har jeg  min mening om, hvordan EDR bør se ud, men uanset 
hvad resultatet bliver, er jeg  ikke så bekymret for en fremtidig struk
tur. Det der er afgørende for en forening, er ikke strukturen, love og 
paragraffer. Det er personerne, der vælges, og deres indsats, der tæl
ler.

Love og forordninger er skelettet, men det er medlemmerne, der 
udgør foreningen, og de ændres ikke gennem lovændringer.

Det er mit bestemte indtryk, at det, der holder EDR sammen, stadig 
er og bør være medlemmernes interesse for amatørradio. Et godt ek
sempel herpå er, synes jeg, den succes foreningens field-day har. For
resten vil resultatet af denne kappestrid i følge traditionen også være 
afsløret, når RM er slut. Det vender vi tilbage til i næste nummer sam
men med meget andet godt stof om amatørradio.

HR.
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^  i L - — f e j r p i o
AFDELING AF

I NTE RNA TI ON AL AMATE UR RADIO U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
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Næstformand: OZ8CY. Sekretær: OZ1HMY.

SORTIE OZ5GF
I oktober nummeret af OZ 1971 stod at læse, at 
OZ5GF var blevet valgt til HB i kreds 2 med 205 
stemmer. Det er nu blevet til 17 gode år i EDR’s tje
neste. 9 formænd og et utal af HB-medlemmer og 
funktionærer har jeg samarbejdet med. Jeg har 
været så heldig at møde en meget stor del af EDR’s 
aktive medlemmer. Jeg har besøgt mange afdelin
ger i alle landsdele og derved fået uforglemmelige 
oplevelser. Jeg har regnet ud, at jeg har været væk 
hjemme fra i ca. et år af min levetid.

Jeg vil gerne her sige tak for alle de gode ople
velser, jeg har haft sammen med radioamatører, og 
i det stille håbe på at måtte have gjort bare en 
smule nytte og gavn i EDR.

Jeg vil ønske at EDR stadigvæk vil se frem efter 
- glemme lidt af paragrafrytteriet - og arbejde for de 
aktive radioamatøres interesser. For mig selv vil 
jeg håbe på lidt mere tid på båndene. Jeg håber at 
møde mange af Jer. OZ5GF
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FJ^AItid - hvor, og når som helst - YAESU

—
YAESU - NYT

KR. 17.785,-

Verdens mest avancerede VHF-UHF Transceiver
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 212
NY 2 M mobil FM Station -144 -146 Mhz 
KR. 4.285,-

YAESU FT 712
Ny 70 cm mobil FM station - 432 - 438 Mhz 
Sender-effekt 35 Watt. KR. 4.585,-

YAESU FT 2311
Ny 23 cm mobil FM station -1240 -1300 Mhz 
KR. 5.885,-

YAESU ANTENNE ROTORER
Yaesu har opkøbt KENPRO-antenne rotorfabrikken, 

og vi lagerfører nu alle modellerne. 
Ring eller skriv efter udførlig data og priser på alle YAESU NYHEDER!

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

ISTEDGADE 79 -1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50
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Foldet spalteantenne for 2 meter
Af 0Z7DR H. Bram Hansen, Bakkedraget 55, 3480 Fredens
borg

Efter min artikel side 262 i OZ 1988 om en spaltean
tenne til bagruden fik jeg et par meget inspirerende 
breve fra OZ1AWJ og fra OZ1KYC som indeholdt 
både nye oplysninger og nogle oplysende fotokopier 
med referencer.
Det resulterende i en række forsøg i sommerferien 
med foldede spalteantenner, og her er så eet af resul
taterne.

Nettet er ca. 50x  120 cm - maskestørrelse 12,7x 12,7
mm.

Antennen er fremstillet af voliere-net, altså er kyllin- 
genettet afløst af papegøjenet, og med en maske
størrelse på 12,7x12,7 mm2. Denne type er nem at 
arbejde med i kraft af de kvadratiske masker. Synin
gen som ses på fotografierne er udført inden de over-

Foldet spalte-antenne til 2  meter.

flødige masker er klippet bort, og der er brugt nylon 
murersnor som sygarn.
Selve konstruktionen fremgår af tegningen, som 
også har angivelse af målene. De ydre mål på 
50x120 cm er ikke kritiske, jeg har brugt helt ned til 
30x110 cm med godt resultat.
En klar fordel ved den foldede spalteantenne er, at 
impedansen i fødepunktet er meget nær 50 Ohm, så 
RG-58 kan bruges som fødekabel uden balun. Impe
dansen er noget afhængig af anbringelsen i bilen, og 
det kan ske, at standbølgeforholdet kommer op på 
1:1,5 efter monteringen.
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Hettet er ca. 50x129 tn -  flaskestørrelse 12,7x12,7 m  
Faldet spalte-antenne t i l  2 neter
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Parabolantenne i glasfiber
Af OZ1HQV Hans J. Christensen, Skørpingvej 28, Siem, 9575 Terndrup

Indledning.
Denne artikel er inspireret af artiklen i OZ nr. 7 fra 
1982, hvor virkemåde og udregning bl.a. er beskre
vet.

Min interesse for modtagelse af de korte bølge
længder blev vakt under et skoleophold på Viborg 
Tekniske Skole, hvor der var opstillet et satellit TV 
modtageranlæg til undervisningsbrug. Det var før 
det blev tilladt private at modtage TV satellit signaler, 
men en parabolformet skærm uden modtageudstyr 
måtte man jo godt have til at stå i haven. Og så gik jeg 
i gang.

Kort gennemgang
Skærmen er lavet af polyester og glasfiber. Det re
flekterende lag er af alukraft, det som bruges til isole

ring. Skærmen er støbt på en betonstøbeform, som 
er formet ved hjælp af en aluminiumsskabelon.

Antennen er forsynet med gevindspindler til juste
ring af elevation og azimuth. Gevindspinderne kan 
enten forsynes med håndsving eller der kan monte
res motor.

Formel og udregning
Målene på skærmen er bestemt ud fra en kommer
ciel udgave. Diameter: 180 cm. Focuspunkt: 78 cm, 
hvilket giver et F/D forhold på 0,43.

Faconen på aluminiumsskabelonen, som skal 
bruges til at forme støbeformen, er bestemt ud fra 
formelen:

Y2
X = -------------

4 x F
Y er afstanden fra centrum og ud mod yderkanten af 
skålen, hvor 0 cm er centrum. Ved de førnævnte mål 
får Y jo så værdier fra 0 til 90 cm.

X er krumningen af skålen med 0 cm i centrum, og 
med føromtalte mål får X værdier fra 0 til 25,9 cm.

F er focus- eller brændpunktet.
Hvis man har en computer, kan man lave et lille 

program til at udregne X værdierne, så man ikke sli
der lommeregneren helt op. Jeg udregnede X med 
spring på 0,5 Y, det vil sige i alt 181 værdier.

Skabelon
Til skabelonen bruges f.eks. en aluminiumsplade på 
100x35 cm2, 2-3 mm tyk. For at gøre opmærkningen 
hurtig og præcis limes et par stykker A2 millimeter
papir nøjagtigt på langs kanter af alu. pladen. Man 
kan nu meget nemt tegne et koordinatsystem og 
plotte de fundne X og Y’er ind.

ALUPLADE 100x35cm

SET FRA OVEN
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O-punktet lægges 5x5 cm2 fra det ene hjørne. 
Punkterne mærkes op med en kørner. Husk at 
mærke X kordinalen helt igennem, da den senere 
skal bruges til centrere et rør efter.

Millimeterpapiret fjernes og pladen saves ud med 
en el-stiksav. Det sidste stykke ned til centrum af kør
nerprikkerne files væk. Som smøre/kølemiddel kan 
man bruge sprit.

Til sidst monteres et stykke V2 ” vandrør på ca. 15 
cm. Der saves en spalte på pladens tykkelse i den 
ene ende af røret og røret centreres efter føromtalte X 
koordinat, hvorefter det spændes fast omkring pla
den med et par 6 mm bolte. Se iøvrigt fig. 1.

/
3/ 4" ROR

HULLER TIL 
FASTGØRING

T
25,9 cm 

1
FIG. 2

Skabelonen skal kunne drejes rundt. Derfor laves 
en fod af et stykke 3/4” vandrør, hvor 1/2” røret pas
ser indeni. 3/4” røret svejses på en plade, som så kan 
boltes fast i underlaget. Totalhøjden af foden skal 
være 25,9 cm, den største X værdi. Se fig. 2.

Underlag
Underlaget til støbeformen kan være en solid træ
ramme med en spånplade ovenpå. Det er af største 
vigtighed for det færdige resultat, at underlaget er 
solidt og helt plant. Det bedste er sikkert et plant gulv. 
Det giver en noget ubehagelig arbejdsstilling, men 
man er fri for at ærgre sig, når det evt. begynder at 
bukke under for vægten.

Man skal også tænke på, at der skal arbejdes med 
polyester, som er farligt for helbredet at indånde, så
f.eks. en åben carport vil sikkert være et godt sted at 
udfolde sig. Underlaget kan passende være 2x2 m2. 
Se fig. 3.

Til sidst sættes foden på underlaget og skabelo
nen i foden. Det kontrolleres nu med et vatterpas 
ovenpå skabelonen, om underlaget er i vatter hele 
vejen rundt, hvis ikke, må der korrigeres.

Støbeform
Støbeformen, se fig. 4, er lavet af en 5 cm betonskal. 
Hulrummet under skallen er fyldt op med papkasser, 
gamle aviser m.m., limet sammen med tapetklister. 
Efter det er størknet lægges et tyndt lag beton på og 
igen efter størkning et nyt lag op til 1 cm under alu.- 
skabelonen. Det sidste lag støbes med cement og 
fint sand, som så udglattes med skabelonen. Til al
lersidst blandes en tynd blanding af cement og vand, 
som igen udglattes med skabelonen. Mellem hvert 
lag beton vædes det forrige lag med vand.

Dervil nu være en pæn glat overflade, som eventu
elt kan slibes let med sandpapir.

200 cm

FIG. 3

FÆRDIG STØBEFORM

I
I BETON

FIG. k '
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2 mm PLADE

Det var oprindelig min mening, at lave yderste lag 
af gips, så jeg købte en sæk med 50 kg. Jeg havde al
drig arbejdet med gips før, så den første blanding 
størknede, inden jeg nåede at få den ud af spanden! 
Næste blanding gik det bedre med, men da det var 
størknet, skallede det af betonen igen. Så hvis der er 
en, som står og mangler ca. 40 kg gips...

Skelet til indstøbning
For at fastgøre skålen må der indstøbes et metalbe
slag, som samtidig virker afstivende. Det kan selvføl
gelig laves på mange måder.

Jeg lavede mit som vist på fig. 5, af 3 stykker 2 mm 
jernplade på 80x10 cm2. Pladerne klippes i en pas
sende vinkel, formes efter støbeformen og svejses 
sammen.

^ ~ T
4cm  

1

-Ml
„ HOLDER TIL 

ELEVATIONSSPINDEL

r
!4cm

i

T
24 cm 

1

Derefter bøjes et stykke 8 mm rundjern til en ring 
og svejses på kanten af de 3 plader. Det kan godt 
tage nogen tid, men det er vigtigt at få tilpasset be
slaget ordentligt, ellers kommer der problemer, når 
det skal støbes ind.

Et par stykker 3/4” vandrør bøjes og afskæres som 
vist på fig. 6. Desuden afskæres to stykker 8 mm 
rundjern på 20 cm, samt to rørstumper på ca. 7 og 11

cm. Rørstumperne og rundjernene bruges til at af
stive beslaget yderligere. Det hele svejses sammen 
som forsøgtvist påfig. 7 og beslaget erfærdigttil ind
støbning.

Støbningen
Glasfibermåtte og polyester er købt i en bådhandel. 
Prøv at høre forskellige steder angående pris. Måt
ten skal være i en tyk og fast udgave, der kan klippes 
i uden at trævle for meget op. Skålen blev støbt af fire 
lag måtte. Jeg startede med at beklæde formen med 
sølvpapir, klippet i kileformede stykker. Det viste sig 
senere ikke at være så smart, det er bedre at lime det 
på, efter at skålen er taget af formen. Men under alle 
omstændigheder skal formen beklædes, så polye
steren ikke hænger i betonen. Jeg mener, at der fin
des en plastfolie beregnet til formålet.

FIG. 8

Glasfibermåtten klippede jeg ud i kileformede 
stykker, se fig. 8. Til fire lag skal der bruges ca. 76 stk, 
hvilket svarer ti I ca. 12 meter måtte. Desuden skal der 
bruges lidt måtte andre steder.

Støbningen kan nu påbegyndes. Polyester og 
hærder blandes i det rette forhold, se brugsanvis
ning og advarsler på polyester og hærderen. Der
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blandes ca. 1/2 liter ad gangen. Et lag polyestersmø
res, med en bred pensel, på støbeformen og der læg
ges en måtte på, som ”duppes” ned med penslen. 
En måtte lægges ved siden af og et nyt lag polyester 
”duppes” på de to måtter og en tredie lægges over 
samlingen på de to første og så videre hele vejen 
rundt.

Efter de to første lag er hærdet, skal beslaget på. 
Under beslaget lægges et par lag måtte, som vædes 
med polyester og beslaget trykkes ned i massen. 
Herefter kan de sidste to lag lægges på ligesom de 
første, idet det forsøges at »duppe« måtten godt til 
omkring ringen af rundjern. Til sidst klippes 5 cirkler 
på 10 cm i diameter, som lægges på der hvor rørene 
kommer ud.

Efter hærdning er skærmen klar til at tage af for
men. Da jeg skulle tage den af, hang den fast i kanten 
af træunderlaget og måtte saves fri, med en jernsav, 
hele vejen rundt i små hak af 10 cm. Derefter saves 
kanten ren med en el-stiksav.

Sølvpapiret så ikke for pænt ud. Nogle steder var 
der trængt polyester ind under, så det hang lidt i for
men det var også ligesom blevet tæret af cementen, 
så jeg sleb det væk igen.

Nogle steder i overfladen var der små fordybnin
ger, som jeg fyldte med op med glasfiberspartel
masse og derefter pudsede med sandpapir, evt. en 
roterende sandpapirskive.

Reflekterende lag
Jeg fandt almindeligt tyndt sølvpapir vanskeligt at ar
bejde med, derfor prøvede jeg med alukraft, der er 
beklædt med papir og derfor noget nemmere at have 
med at gøre.

^7

Med en hobbykniv og lineal skar jeg kileformede 
stykker af alukraften, se fig. 9. Stykkerne limes med 
polyester eller en vandfast lim omhyggeligt på ind
vendigt i skålen. De skal ikke overlappe hinanden. I 
centrum limes en 15 cm cirkel på til at dække alle en
derne. Til sidst males overfladen med polyester et 
par gange.

FIG. 9

Overfladebehandling
Det udvendige metal blev grundmalet og derefter 
malet sort. Skærmen fik et par gange med hvidt Top 
Coat, som også kan købes i bådhandlen. Hvis man 
ikke maler sølvpapiret, kan man godt sige farvel til 
sin kostbare downconverter, hvis antennen bliver ret
tet mod solen, da den jo faktisk er et rimeligt stort hul
spejl. Da jeg havde limet alukraften på prøvede jeg at 
rette antennen mod solen og der bliver virkeligt 
varmt i focuspunktet. Et avis brænder i løbet af få se
kunder og selv et stykke træ bryder ret hurtigt i 
brand.
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Holder til fødehorn
Downconverterens fødehorn skal sidde i focuspunk- 
tet, 78 cm fra bunden af skålen og der må laves en 
holder, som kan justeres lidt frem og tilbage. Min er 
lavet af 3 stykker 8 mm rundjern med gevind i en
derne. Se fig. 10. Rundjernene er boret igennem de 
tre indstøbte plader 20 cm fra kanten af skålen.

Fødehornet monteres på en trekantet alu. plade 
15x15x15 cm med huller i hjørnerne.

Bundrør og drejebeslag
Da der jo er et stort vindfang i antennen, skal den 
have et solidt bundrør. Jeg har støbt et 70 mm rør ca. 
en meter ned i jorden, og det rager 85 cm over jor
den. Indeni 70 mm røret er der et 60 mm rør 90 cm 
langt, som kan drejes rundt. 70 mm røret er forsynet 
med en ring, svejset på toppen, som har et 60 mm 
hul. 60 cm nede i 70 mm røret sidder der et 15 cm 
langt stykke 60 mm rør, se fig. 11. Det lille stykke rør 
er fastholdt med 6 pinolskruer og støtter på en gen
nemgående bolt.

I den ene ende af de to 60 mm rør er der påsvejset 
en plade med 12 mm hul i centrum. I hullet på det lille 
rør sidder en 12 mm bolt, svejset fast fra indersiden. 
Der lægges et par 12 mm skiver ned over bolten, og 
støttelejet er færdigt.

RING MED -  
6 0 mm HUL

A stk 12mm UDBOREDE MØTRIKKER 
SVEJSET PA ARMENE

I
=® ARME TIL GEVINDSPINDEL 

5x1 cm FLADJERN

MELLEMLAGSSKIVER 

6 PINOLSKRUER

-GENNEMGÅENDE BOLT 

-H U L  TIL UDLØB AF VAND

un*' FIG. 11

Ovenpå 60 mm røret har jeg lavet en ramme af 1 
1/4” vandrør. Se fig. 12. I rammen bores fire 10 mm 
huller til to rørbøjler, som skal holde 3/4” røret på 
skærmen fast. Bøjlerne skal ikke strammes for hårdt, 
da antennen jo drejer der, når der ændres elevation.

F IG . 13 AZIM UT JUSTERING HELT UDDREJET

|l2mm FASTSVEJSET MØTRIK. 
SVEJSET FAST GENNEM 2 
UDSKÆRINGER I 3/A" RØRET

FIG.K ELEVATIO NSJUSTERING  HELT SAMMENDREJET
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Brug evt. selvlåsende møtrikker. Desuden påsvejses 
to stykker fladjern med 10 mm huller til fastgørelse af 
elevationsspindelen.
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Gevindspindler
For at justere elevation og azimuth, har jeg monteret 
to gevindspindler, som enten kan betjenes med et 
lille håndsving, eller man kan bruge et par gamle vin- 
duessviskermotorer fra et autoophug. Det hele kan 
så evt. styres med en gammel VIC 20, idet man kan 
udnytte kontakter i viskermotoren til at afgive tæller
pulser.

Spindlerne er lavet af 1/2” og 3/4” vandrør samt et 
12 mm gevindstykke, som kan købes i et byggemar
ked. Desuden bruges en håndfuld 12 mm møtrikker. 
Se fig. 13 og 14. I min udgave kan azimuth justeres 
fra 120° til 230° og elevation fra 10° til 27°.

Afsluttende bemærkning
Tiden gik og det blev tilladt at modtage Super Chan- 
nel. Endelig skulle det vise sig, om det var lykkedes 
at fremstille en skål, der kunne bruges til andet end 
fuglebad. Men det virkede fint og sammenlignet med 
kommercielle 1,5 m paraboler er denne her fuldt på 
højde og, tror jeg nok, også en smule bedre. Hvis 
man ser på økonomien, kan det nok ikke betale sig 
selv at fremstille en parabol, men det er nu alligevel 
en oplevelse selv at have haft en finger med i spillet.

3 2
E o
3 > - -
o i £

+ § £ rø
L O  X
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Antennefidus
Af OZ1JSZ/OZ-DR 2044, Palle Randløv, Østergården 45/3/th., 2635 Ishøj

Jeg bor i et lejlighedskompleks hvor der er nogle re
striktioner angående opsætning af antenner; dog 
må vi sætte dem op efter henvisning fra boligkonto
ret. Jeg havde funderet på at sætte en 2 meter an
tenne op på en træskodde, dog uden at den ved ned
tagning ville efterlade for mange mærker. Men 
metoden til at sætte den fast gav en del problemer, 
idet det ikke var tilladt at sætte den fast i murværket 
eller at skrue den fast i træværket, så jeg tog en tur ud 
til det lokale byggemarked, og efter en del traven 
frem og tilbage faldt jeg over nogle hyldeknægte i 
aluminium med firkantet profil. Da der var flere stør
relser tog jeg en tur hjem for at måle op og tog tilbage 
for at købe en hyldeknægt. Den valgtes mål fremgår 
af tegning 1, og til en pris af 20,00 kr. var det jo til at 
holde ud.

20 cm

25cm

PROFIL AF 
HYLDEKNÆGT

Derefter var det ned til elektrikeren for at købe en 
løs holder til en arkitektlampe, men det skulle være 
en holder af metal, da dem af plastik ikke er stærke 
nok.

Antennen jeg skulle sætte op var en Procom CXL 
2-1EA, med en længde på 125 cm og en vægt på 520
g. Hyldeknægten blev spændt fast til skodden i det 
på tegning 1 mærkede punkt: Monteringspunkt. An
tennen har nu siddet oppe i lidt over et år og der har 
ikke været problemer med at vinden griber den, så 
løsningen ser ud til at være solid nok. SWR kan jeg 
holde nede omkring 1:1.6. Der er lidt forskel, alt efter 
om skodden er trukket for eller fra. På bagsiden af
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skodden mellem træet og holderen er der lagt et 
stykke metal 3x3 cm2 for at undgå for kraftige tryk
mærker. Holderen er vendt således, at metalpladen 
trykker mod hyldeknægten og skruedelen trykker 
mod træet.

Antennen er fæstnet til hyldeknægten med et ma- 
stebeslag, hvilket var den mest nærliggende løs
ning, med det beslag der var monteret på antennen, 
men det er jo forskelligt fra antenne til antenne.

Næste projekt var en 70 cm antenne. Mine tanker 
gik straks til hyldeknægtene, især da den valgte an
tenne, en Hofmeister 70 cm med en længde på 105 
cm og en vægt på omkring 300 g var monteret med 
et beslag til rørmontage. Fat i antennen og endnu en
gang ud til byggemarkedet. Her faldt valget på en 
hyldeknægt lidt mindre end den brugt til 2 meter an
tennen, da hullerne i den passede sammen til en 
sammenskruning, som vist på tegning 2. Prisen var 
i denne omgang 2x14,00 kr. Monteringsbeslaget på 
antennen klemmer fint om hyldeknægten så der var 
ingen problemer. Befæstigelsen til skodden er den 
samme som ved 2 meter antennen. SWR er her 
1:1.4-1.7 alt efter skoddens placering (det skal lige 
bemærkes, at antennerne er monteret på hver sin 
skodde - to til hvert vindue).
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Der er sikkert andre der kan bruge ideen, så den er 
hermed videregivet.

Holderne til arkitektlamper anskaffede jeg for 
25,00 kr. stykket, men de kan sikkert erstattes af en 
anden type holder, eller man kan skrue hyldeknæg
ten fast i mur/beton/træ, hvis man må det!
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Nu er den her!
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Computerlog og statistik
Af OZ1JQW Michael Judge, Peberhaven 196, 2730 Herlev

Når man som jeg har været amatør i nogle år, kan det 
ske at man begynder at fundere over hvor mange 
QSL-kort der kommer igen. Specielt, hvis man som 
jeg, er interesseret i at samle diplomer af forskellig 
art.

Det tager blot en rum tid, hvis man manuelt skal 
undersøge, hvor stor en del der kommer hjem fra det 
ene eller andet præfix.

Det var derfor oplagt at sætte computeren til at 
gøre arbejdet, så som sagt så gjort. Nu havde jeg i 
forvejen lagt alle mine HF-QSO’er ind i en computer
log, så der skulle bare laves et program der kunne 
trække de ønskede oplysninger ud til mig. Dette pro
gram er også lavet i Comal og det er bygget op om
kring nogle IF (betingelse) THEN... sætninger.

Det første jeg ønskede var at undersøge, hvor stor 
en svarprocent der var på QSL-kort, fra forskellige 
præfix, for jeg havde på fornemmelsen at amatører i 
forskellige lande ikke var lige flinke til at sende QSL. 
Det viste sig at mine fornemmelser var rigtige, for her 
er resultatet af en kørsel, hvor jeg undersøger nogle 
udvalgte præfix:

Udvalgte præfix pr. 1988-07-12 10:11
Antal QSO med 4X13 QSL procent 76.9
Antal QSO med CT 3 QSL procent 66.6
Antal QSO med D 56 QSL procent 80.3
Antal QSO med EA 38 QSL procent 73.6
Antal QSO med El 11 QSL procent 36.3
Antal QSO med F 18 QSL procent 66.6
Antal QSO med G4 125 QSL procent 52.8
Antal QSO med GW 23 QSL procent 52.1
Antal QSO med GM 30 QSL procent 63.3
Antal QSO med HA 9 QSL procent 44.4
Antal QSO med HG 13 QSL procent 61.5
Antal QSO med I 29 QSL procent 62.0
Antal QSO med JA 7 QSL procent 71.4
Antal QSO med LA 8 QSL procent 37.5
Antal QSO med OZ 155 QSL procent 52.9
Antal QSO med PA 13 QSL procent 84.6
Antal QSO med SM 14 QSL procent 64.2
Antal QSO med SP 13 QSL procent 61.5
Antal QSO med R 36 QSL procent 55.5
Antal QSO med U 162 QSL procent 48.7
Antal QSO med N 7 QSL procent 57.1
Antal QSO med K 16 QSL procent 31.2
Antal QSO med W 14 QSL procent 28.5
Antal QSO med YU 16 QSL procent 37.5

Jeg har lavet programmet således, at jeg lægger 
de ønskede præfix ind i nogle datalinier, som pro
grammet så undersøger.

Nu skal tallene selvfølgelig tages med forsigtig
hed, idet der er flere usikkerhedsmomenter, som 
f.eks., at QSL-kortet er på vej, eller at antallet af 
QSO’er med det pågældende præfix er for lille til at 
kunne sige noget om svarprocenten generelt, men 
jeg vover alligevel at drage følgende konklusioner.

Der er større chance for at få QSL-kort fra spanske, 
hollandske og vesttyske amatører end der er fra 
f.eks. irske og amerikanske. De sidste ligger klart 
dårligere end resten!

Man kan også se, at kun ca. halvdelen af de dan
ske amatører »gider« at sende et QSL-kort, som svar 
på en HF-QSO, og det er faktisk for ringe, ikke?

Når jeg nu var igang med at tegne et billede af min 
radiohobby, ville jeg også gerne vide, hvilke år jeg 
havde flest QSO’er, på hvilke bånd, samt hvad tid på 
døgnet jeg havde kontakterne.

Her er resultaterne af disse kørsler:
QSO’er i 1983: 96 
QSO’er i 1984: 272 
QSO’er i 1985: 435 
QSO’er i 1986: 176 
QSO’er i 1987: 218 
QSO’er i 1988: 41

QSO’er kl. 1 G MT: 0 QSO’er kl. 13 GMT: 85
QSO’er kl. 2 GMT: 0 QSO’er kl. 14 GMT: 71
QSO’er kl. 3 GMT: 0 QSO’er kl. 15 GMT: 31
QSO’er kl. 4 GMT: 0 QSO’er kl. 16 GMT: 103
QSO’er kl. 5 GMT: 3 QSO’er kl. 17 GMT: 85
QSO’er kl. 6 GMT: 17 QSO’er kl. 18 GMT: 22
QSO’er kl. 7 GMT: 96 QSO’er kl. 19 GMT: 35
QSO’er kl. 8 GMT: 127 QSO’er kl. 20 GMT: 29
QSO’er kl. 9 GMT: 140 QSO’er kl. 21 GMT: 6
QSO’er kl. 10 GMT: 121 QSO’er kl. 22 GMT: 1
QSO’er kl. 11 GMT: 128 QSO’er kl. 23 GMT: 0
QSO’er kl. 12 GMT: 138 QSO’er kl. 24 GMT: 0

Årsagen til at antallet af QSO’er her er større end 
under kl. er, at jeg mangler tidsangivelse for enkelte 
QSO’er.

Antal QSO på 80 m: 125 
Antal QSO på 40 m: 12 
Antal QSO på 20 m: 384 
Antal QSO på 15 m: 183 
Antal QSO på 10 m: 502

Det fremgår klart at mit favoritbånd er 10 meter, at 
jeg for det meste er aktiv om formiddagen eller lige 
inden TV tid, samt at jeg havde flest kontakter i 1985.

Jeg håber at du, ved at læse disse linier, har fået 
nogle ideer til hvordan EDB og amatørradio kan gå 
op i en højere enhed.
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Almindelig teknisk prøve for radioamatører 
Maj 1988
Spørgsmål 1
Et voltmeter med en indre modstand på 5 k Q giver 
fuldt udslag ved en spænding på 10 volt.

Ved hjælp af en seriemodstand R ønskes voltme
terets måleområde ændret, således at der fås fuldt 
udslag ved en spænding på 100 volt.

Modstanden R skal da være:
A: 45 k Q B: 125 k fi C: 200 k Q D: 300 k Q

Spørgsmål 2
En belastet spændingsdeler bestående af modstan
dene
R1 = 160 Q, R2 = 100 Q og RB = 40012 strømforsy
nes fra et 12 volt batteri som vist på hosstående figur.

Den effekt, som netværket aftager fra batteriet, er 
da

0,05 watt B: 0,1 watt \ C :  0,6 watt D: 2,4 watt

Spørgsmål 3
På hosstående figur er vist en simpel spændingsfor
syningsensretter. Transformatorens primærside til
sluttes 200 volt fra lysnettet, og sekundærsiden af
giver en spænding på 12 volt (effektivværdi).

Tomgangsspændingen V over udglatningskon
densatoren C er ca.
A: 24 volt ^  B: 17 volt C: 12 volt D: 6 volt

Spørgsmål 4
En tabsfri transformator skal omsætte lysnetspæn
dingen 220 volt til en spænding på 10 volt. Primær
viklingen har 880 vindinger.

Antallet af vindinger på sekundærsiden skal da 
være
A: 440 B: 220 X C :4 0  D: 20

Spørgsmål 5
To kondensatorer C-| = 600 pF og C2 = 1800 pF for
bindes i serie.
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Ved frekvensen 1 MHz er reaktansen Xc af det 
samlede kompleks ca.
A: 50 Q B: 350 O C: 2000 0 D: 5000 0

C1 C2

— II II—

Spørgsmål 6
Impedansen Z af en kondensator med reaktansen 
Xc = 26 Q i serie med en modstand R = 15 Q er 
A: 15 fi B: 26 Q %  C: 30 O D: 4012

Spørgsmål 7
En vekselstrømskilde med frekvensen 1 MHz leverer 
en strøm på 2 mA (effektivværdi) til et kompleks be
stående af to selvinduktioner L-j = 200 fM  og L2 = 
600 (iH forbundet i parallel.

Spændingen V over komplekset er da ca.
XA: 1,9 volt B: 4,6 volt C: 9,5 volt D: 23 volt

i

Spørgsmål 8
I en parallelsvingningskreds er spolen og kondensa
toren valgt således, at reaktanserne XL = Xc = 400 
Q ved resonansfrekvensen 7 MHz. Kredsen regnes 
tabsfri og for at øge kredsens båndbredde til en pas
sende værdi indsættes en parallelmodstand Rp over 
kredsen som skitseret på hosstående figur.

Vælges *Rp = 14 k O bliver kredsens 3 dB båndb
redde
A: 15 kHz B: 35 kHz C: 100 kHz XD: 200 kHz

Spørgsmål 9
I hosstående figur er vist principdiagram for en oscil
lator. Placeringen af udtaget P i forhold til spolens 
endepunkter har:
A: Indflydelse på transistorens jævnstrømsmæs

sige arbejdsforhold 
X’B: Indflydelse på hvor kraftigt oscillatoren svinger 

C: Ingen inflydelse
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Spørgsmål 10
I ovenstående figur er angivet blokdiagram af en 
kortbølgemodtager indrettet som en dobbeltsuper. 
Modtageren skal bl.a. anvendestil modtagning af te
legrafi (CW) og er derfor forsynet med en såkaldt 
stødtoneoscillator (beat oscillator). Modtageren in
deholder ialt 3 oscillatorer: Ose 1, Ose 2 og Ose 3.

Stødtoneoscillatoren er 
A: Ose 1 B: Ose 2 Ose 3

Spørgsmål 11
På hosstående figur er vist en transistor, hvor igen
nem der løber de viste jævntstrømme lB, lc og lE.

Man anvender ofte begrebet transistorens jævn
strømsforstærkning hFE og forstår herved størrelsen

A: IS. >;b: IS
lE Ib

C: Ir D: Iq . Rc

Spørgsmål 12
Hosstående blokdiagram viser en 14 MHz sender, 
hvori der anvendes 2 frekvensdoblertrin.

Ønskes senderens udgangsfrekvens at have en 
frekvensstabilitet på 200 Hz, skal den signaifrem- 
bringende oscillator på 3,5 MHz have en frekvenssta
bilitet på

% A: 50 Hz B: 100 Hz C: 200 Hz D: 400 Hz 

Spørgsmål 13
Udgangssignalet fra et lineært AM senderudgangs
trin kontrolleres ved hjælp af et oscilloskop, hvis Y- 
plader tilsluttes senderudgangen, mens X-pladerne 
tilføres signal fra den interne kipgenerator.

Senderen moduleres med et sinusformet LF- 
signal.

Hvis oscilloskopbilledet har en struktur som skit
seret på hosstående figur, kan man heraf udlede, at 
senderen er

fig. opgave 10

A: næsten umoduleret B: moduleret ca. 50% 
C: moduleret ca. 100% XD: overmoduleret

Spørgsmål 14
En lineær modulator i en almindelig FM-sender 
frembringer et frekvenssving på 4 kHz ved et LF ind
gangssignal til modulatoren på 1 volt.

Forøges LF-signalet til modulatoren til 2 volt, bliver 
frekvenssvinget
A: 2 kHz B: 4 kHz \ 0 :  8 kHz D: 16 kHz

Spørgsmål 15
En signalgenerator med en indre modstand R-j på 
100 O og afgivende en tomgangsspænding (elektro
motorisk kraft) på 0,2 volt tilsluttes et forstærkertrin, 
hvis indgangsimpedans Z\ er rent ohmsk og lig 100 
a  Forstærkertrinets spændingsforstærkning er 20 
dB.

Spændingen Vud på forstærkerens udgang er da 
>( A: 1 volt B: 2 volt C: 10 volt D: 20 volt

r"^-')o,2v -  >
-cf ~b Z j =100 XX. Q.

Spørgsmål 16
En simpel havlbølgedipol er afstemt til 145 MHz.

Antennens samlede længde L er da ca.
A: 0,2 m KB: 1 m C: 5 m D: 10 m

L -  X / 2

fig. opgave 12
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Spørgsmål 17
Ved modulationskontrol ved FM anvendes underti
den den såkaldte Bessel-nul metode.

Ved denne metode udnytter man at 
A: frekvenssvinget bliver nul ved store modulations- 

index
X  B: bærebølgekomponentens ampliture bliver nul 

ved bestemte modulationsindex.
C: det modulerede signal helt forsvinder ved store 

frekvenssving

Spørgsmål 20
Med et voltmeter skal man måle spændingen over en 
modstand R.

For at spændingen aflæst på voltmeteret skal 
være så nær som muligt lig med den sande spæn
ding over R, må stilles følgende krav til voltmeterets 
indre modstand R-j:
A: R| skal være meget mindre end R 

XB: R| skal være meget større end R 
C: R| skal være nogenlunde lige så stor som R

Spørgsmål 18
En tabsfri transmissionslinie med en længde sva
rende til 1 bølgelængde og karakteristisk impedans 
300 O tilsluttes en vekselspændingskilde. Transmis
sionsliniens anden ende kortsluttes.

Strømfordelingen (dvs. strømamplitudens varia
tion) langs transmissionslinien vil da have et forløb 
som skitseret på figur

Besvarelse
1. Først bruges Ohms lov til at finde den strøm, der 
løber i måleinstrumentet ved fuldt udslag, der opnås 
ved 10 volt:

E 10

5000
= 2 ■ 10'3 A = 2m A

Ønskes fuldt udslag for 100 volt, skal formodstanden 
»æde« 90 volt, da instrumentet selv jo skal bruge de 
10 volt til fuldt udslag - og det kræver den samme 
strøm som før, så Ohms lov kan igen anvendes til at 
finde formodstanden:

E
R = — =

90

2 ■ 10 '

= 45000 ohm = 45 kohm

Spørgsmål 19
Det ønskede signal fra en amatørsender, der anven
des i både 7,14 og 21 MHz amatørbåndet, giver an
ledning til overstyring i naboens FM radiofonimodta
ger. For at afhjælpe forstyrrelsen indsættes et 
simpelt højpasfilter med grænsefrekvens omkring 
f.eks. 50 MHz i indgangen til FM modtageren.

Hvilken af følgende filterkonstruktioner vil være 
velegnet til formålet:

o X  X - o

X'

Svar A, 45 k ohm, er rigtigt.

2. For at kunne finde den afsatte effekt, må vi først 
finde den resulterende modstand af de tre indgå
ende modstande, som fig. 1 viser, trin for trin.

Først findes værdien for parallelforbindelsen af

R =
R2 ■ Rb 100 • 400

R2 + Rb 100+400

40000

500
■= 80 ohm

Dernæst findes værdien for serieforbindelsen af det 
netop fundne og R-,:

R = 80 + R1 = 80 + 160 = 240 ohm.

Nu skal vi bruge Ohms lov til at finde den strøm, der 
løber fra batteriet over til den samlede belastning på
240 Ohm:

E 12
I = -— = ------- = 0,05 A = 50 mA

R 240

Effekten bliver da:
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3. Ensretteren vil ensrette de nedtransformerede 12 
volt effektivværdi, og ladekondensatoren vil oplades 
til denne spændings spidsværdi, som er V2, ca. 1,41 
gange højere end effektivværdien, altså 12 • 1,41 = 
ca. 17 volt.
Svar B, 17 volt, er det rigtige.

4. Forholdet mellem vindingstallene på primær- og 
sekundærsiden af transformeren skal være det 
samme som forholdet mellem primær- og sekun
dærspændingerne. Dette sidste forhold er 220/10 =
22 gange, og der skal da være 22 gange færre vin
dinger på sekundærsiden end på primærsiden. Da 
primærsiden har 880 vindinger, skal sekundærsiden 
have 880/22 = 40 vindinger.
Svar C, 40 vindinger, er det rigtige.

5. Vi må først finde den samlede kapacitet for de to 
kondensatorer:

Cl • Cp 600 ■ 15'12 • 1800 ■ 15'12 19
C = — ----- — = ------------------------------------= 450 -10'12 I

C! +C2 600 ■ 15'12 +1800 ■ 15'12 = 450 pF

Derefter kan vi finde reaktansen ved 1 MHz for 
denne kapacitet:

1 1
Xr   ------------ ------------ ------------ ™ -= 354 ohm

u 2tt f-C 27T-1 -10 -450-10

P = E ■ I = 12 ■ 0,05 = 0,6 W

Svar C, 0,6 watt, er det rigtige.

Svar B, ca. 350 ohm, er det rigtige.

6. Her skal man passe på, da de to værdier ikke kan 
lægges sammen umiddelbart, men man skal an
vende formlen:

Reaktansen for denne samlede selvinduktion ved 1 
MHz er da:

XL = 2 7T ■ 1 ■ 10® • 150 • 10'® = 942,5 ohm 

Derefter anvendes ohms lov til at finde spændingen: 

E = I • R = 2 ■ 10‘3 • 942,5 = 1,88 volt 

Svar A, 1,9 volt, er det rigtige.

8. Først beregnes svingningskredsens godhed Q:

RP 14 ■ 103
Q = - J - -  = — !~  = ------------- = 35.

XL Xc 400

Derefter kan 3 dB båndbredden beregnes:

fo 7 • 10®
AF • = 200 ■ 103 Hz = 200 kHz

Z = VR2 + X 2 = V 152 + 262 =

V 225 + 676 = V 901 = 30 ohm. 

Svar C, 30 ohm, er det rigtige.

7. Vi må først finde den samlede selvinduktion for
L.! og L2:

L =
L1 ■ L2 200- 10’6 - 600 -10’6

L1 + L_2 200-10 + 600-10

150 - 15 H = 150 /iH

Q 35 

Svar D, 200 kHz, er det rigtige.

9. Udtaget er koblet gennem kondensator, så der 
kan ikke løbe jævnstrøm gennem udtaget, og dette 
er ikke i sig selv i stand til at ændre de jævnstrøms
mæssige arbejdsforhold. Derimod kan tilbagekob
lingen for signalfrekvensen ændres med udtaget, og 
dermed være medbestemmende for, hvor kraftigt 
oscillatoren svinger.
Svar B, er det rigtige.

10. Beatoscillatoren anvendestil at »støde« med den 
sidste mellemfrekvens, der tilføres detektoren, for at 
frembringe en LF tone i takt med den modtagne te
legrafi, og det er oscillator 3’s opgave.
Svar C, oscillator 3, er det rigtige.

11. Jævnstrømsforstærkningen er forholdet mellem 
kollektorstrømmen lc og basisstrømmen lB.
Svar B er derfor det rigtige.

12. Da der anvendes to doblertrin, bliver den sam
lede frekvensmultiplikation 2 -2  = 4 gange, og skal 
stabiliteten på 14 MHz være 200 Hz, skal den være 4 
gange bedre på 3,5 MHz, d.v.s. 200/4 = 50 Hz.
Svar A, 50 Hz er det rigtige.

13. Senderen er kraftigt moduleret, mere end 100%, 
da der er »tomme passager« i det udsendte signal. 
Svar D, overmoduleret, er det rigtige.

14. Fordobles det modulerende LF-signals styrke fra 
1 volt til 2 volt, bliver frekvenssvinget også fordoblet,
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15. Generatoren afgiver 0,2 volt, men over forstræke- 
rens indgangsklemmer ligger der kun den halve 
spænding, da generatorens udgangsspænding bli
ver delt mellem dens indre modstand og forstærke
rens indgangsimpedans, der begge er 100 ohm.

En spændingsforstærkning på 20 dB svarer til en 
spændingsforstærkning på 10 gange, nemlig som 
antilog (20/20) = antilog (1) = 10. Spændingen på 
forstærkerens indgang på 0,1 volt forstærkes 10 
gange til 0,1 • 10 = 1 volt.
Svar A, 1 volt, er rigtigt

16. Ved 145 MHz er bølgelængden ca. 2 meter - bån
det kaldes jo også 2 meter båndet - så en halv- 
bølgedipol til dette bånd er ca. 1 meter lang.
Svar B, 1 meter, er rigtigt.

17. Modulationsindexet er forholdet mellem fre
kvenssvinget og modulationsfrekvensen, og ved 
ganske bestemte værdier af dette forhold vil al den 
frembragte FM energi ligge i sidebåndene alene. 
Bærebølgekomponentens amplitude bliver nul, og 
det kan konstateres ved at lytte med en meget selek
tiv modtager. Metoden er i øvrigt beskrevet i VTS side 
107 og fremefter.
Svar B er rigtigt.

18. En transmissionslinje, der er en bølgelængde 
lang, vilhave de samme impedansforhold i generato
renden som i belastningsenden. Er linjen afsluttet 
med en kortslutning, vil den også »se kortsluttet ud« 
ved generatorenden, og strømmen vil være stor 
både ved kortslutningen og ved generatoren. Samti
dig vil der opstå kraftige stående bølger, da standbøl
geforholdet er uendeligt.
Svar A er rigtigt.

19. Et højpasfilter lader høje frekvenser passere og 
spærrer for lave frekvenser.
Filter C er rigtigt.

20. Voltmeteret må ikke belaste måleobjektet, hvis 
spændingen skal måles korrekt. Lav belastning op
nås med en stor modstand, så voltmeterets indre 
modstand skal være meget større end det under
søgte kredsløbs modstand.
Svar B er rigtigt.

d.v.s. fra 4 kHz til 1 volt til 8 kHz ved 2 volt.
Svar C, 8 kHz, er det rigtige.

Kommentar
I tidens løb har der været mange meninger om den 
almindelige prøves sværhedsgrad og i særdeleshed 
variationerne fra opgavesæt til opgavesæt - og dette 
opgavesæt er sikkert ikke nogen undtagelse.

Jeg vil bedømme sættet som forholdsvis vanske
ligt, da der er en del mere regnearbejde end normalt, 
men det er selvfølgelig stærkt individuelt, om man 
synes, at netop det er vanskeligt. Desforuden kom
mer spørgsmålene »godt ud i krogene« af stofområ
det, så man skal være rimelig velbevandret i radio
teknikken for at kunne klare det hele; men det er jo 
hellere ikke nødvendigt: 14 rigtige, og så er licensen 
hjemme! TR
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CQ Contest
For nogen tid siden blev jeg spurgt om min personlige indstilling til 
contest’s. Spørgeren ville gerne vide, om jeg var ivrig contestdelta- 
ger, og om jeg fandt, der var for mange eller for få tester, og om det 
rimelige i at belaste de fleste bånd weekend efter weekend med te
ster af en varighed på 12, 24 eller 48 timer.

Der kan suppleres med endnu flere spørgsmål, men jeg er af den 
opfattelse, at man bør tage en debat om emnet Contest. Jeg har 
derfor bestemt mig til at skrive et par artikler i OZ om Contest.

Jeg ser da meget gerne, inden jeg sætter fart i pennen, at flere gi
ver deres mening og syn på Contest’s, og hvad deraf følger.

NR AU Contest
OZ1JSZ, Palle Randløv, har påtaget sig opgaven at rette og kontrol
lere logs fra NRAU Contest 1989 - nærmere info i OZ/december.

CQ WW DX Contest
28.-29. oktober SSB 
26.-27. November CW

Formålet med denne Contest, der er arrangeret af CQ-Magazine, 
er at kontakte så mange forskellige radioamatører som muligt ver
den over.

Der tillades kun en QSO med hver station på hvert bånd både 
SSB og CW.
Bånd: 160-10 m. WARC-båndene må ikke benyttes.
Klasser: Enkelt operatør, enkelt eller alle bånd.
Enkelt operatør QRP, power i QRP-klassen må ikke overstige 5 
Watt output, i denne klasse dystes med andre QRP-stationer om 
diplomer og plaketter.

Der kan også deltages som multioperatør med en enkelt eller 
flere sendere. Som multioperatør bør man iagttage følgende regler: 
multi operatør, en sender:

Kun en sender (TX) og et bånd må anvendes i løbet af samme 
tidsperiode (defineret som 10 minutter).

Undtagelse: et - og kun et - andet bånd må anvendes i samme tid
speriode, hvis - og kun hvis - stationen, der kontaktes er en ny mui- 
tiplier. Overtrædelse af 10-minuts-reglen medfører automatisk re
klassifikation til klassen for multi/multi.
Multioperatør, flere sendere: I multi/multi-klassen skal alle sendere 
befinde sig indenfor en diameter på 500 meter eller indenfor stati
onsindehaverens ejendom.

QSO kodegrupper: Der udveksles RS(T) og CQ-zone nr. (OYog OZ 
ligger i zone 14 og OX i zone 40).

Multiplier: Opmærksomheden henledes på, at der findes 2 typer 
multiplier. 1) En multiplier for hver ny zone kontaktet på hvert bånd. 
2) En multiplier for hvert nyt land kontaktet på hvert bånd.

CQ zone-kort, DXCC- og WAE landslisterne anvendes, d.v.s. at 
følgende tæller også som landsmultiplier: GM (Shetlands Isl.), IT 
(Sicily Isl), JW (Bear Isl), UA1N/UZ1N/UN1 (Karelia) og 4U1VIC (UN 
Vienna).

QSO point: QSO med eget land tæller kun som multiplier. QSO 
med eget kontinent 1 point og med andre kontinenter 3 point.

OBS: Stationere i Nordamerika for 2 point for QSO med eget kon
tinent.

Samlet score: Summen af QSO-point på alle bånd multipliceres 
med summen af zoner og lande (multiplier) på alle bånd.

Loginstruktion: Såfremt loggen indeholder QSO’er på flere 
bånd, men man kun ønsker at deltage på enkelt bånd (enkelt opera
tør, enkelt bånd) skal dette anføres på sammentællingsbladet.

Der skal anvendes separate logblade for hvert bånd. Loggen skal 
være kontrolleret for dobbelt QSO’er og korrekt point anført. Der 
skal medsendes checklister for dobbelte QSO’er for hvert bånd, 
hvor man har over 200 QSO’er. Alle opfordres til, uanset antallet af 
QSO’er, til at medsende checkliste for dobbelt QSO’er.

For hver dobbelt QSO som testkomiteen fjerner, fratrækkes 3 
QSO’er som straf.

EDB-behandlede logs accepteres, testkommiteen forbeholder 
sig dog ret til at forlange den originale log tilsendt for yderligere log
kontrol. Diplomer: Vinderne i hvert land på hvert bånd modtager di
plom, hvis de har deltaget mindst 12 timer, multioperatører mindst 
24 timer.

Logblade, sammentællingsblade m.m. sendes til:
CQ Magazine, 76 North Broadway, Hicksville, N.Y. 11801, USA. 
Sidste poststempeldato for SSB: 1. december 1988 og for CW: 15. 
januar 1989. Mærk kuverten »CW« eller »Phone«.

5 og 6 November IPA RC Contest
The International Police Association Radio Club, I PARC, indbyder 
til contest bl.a. med det formål at gøre det muligt for deltagerne at 
erhverve det eftertragtede Sherlock Homes Award.

IPARC danske sektion, OZ5IPA, varetages af OZ5VO.
Testen er åben for alle licenserede radioamatører og SWL’s.
Klasser: Single-operator (SO), Multi-operator (MO) og SWL.

Contest kalender
Dato Tid (UTC) Timer Mode Contest OZ
26.-28. okt. 1400-0200 36 SSB YLRL anniversary
29.-30. okt. 0000-2400 48 SSB CQ WW DX SSB Contest 10/88
05.-06. nov. *) 16 CW/SSB IPA RC Contest 10/88
06. nov. 0845-0945 1 CW EDR aktivitet 1/88
6. nov. 1000-1100 1 SSB EDR aktivitet 1/88
11.-13. nov. 2300-2300 48 SSB five nine Contest 10/88
12.-13. nov. 2100-0100 4 CW RSGB 1.8 Mhz (2) 10/88
12.-13. nov. 1200-2359 36 RTTY WAEDC European DX 7/88
12.-13. nov. 1200-1200 24 CW/SSB OK DX Contest
19.-20. nov. 1900-0600 11 CW østrigsk 160 m 10/88
19.-20. nov. 0000-2400 48 CW VK oceinia QRP
20. nov. 0700-2000 13 CW/SSB Maritime Activity 11/88
26.-27. nov. 0000-2400 48 CW CQ WW DX CW Contest 10/88
02.-04. dec. 2200-1600 42 CW ARRL 160 M CW 11/88
03.-04. dec. 1800-1800 24 CW Top 80 m activity 11/88
03.-04. dec. 1600-1600 24 CW Spansk DX CW
10.-11. dec. 0000-2400 48 CW/SSB ARRL ARRL 10 m 11/88
*) se tidspunkterne under IPARC Contest
Såfremt du er interesseret i nogle af de tester, der ikke er beskrevet, men som fremgår af kalenderen, lad mig høre fra dig. Reglerne 
tilsendes mod frankeret svarkuvert.
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Tidspunkt: Lørdag den 5./11. kl. 0600-1000 UTC CW 
Lørdag den 5./11. kl. 1400-1800 UTC CW 
Søndag den 6./11. kl. 0600-1000 UTC SSB 
Søndag den 6./11. kl. 1400-1800 UTC SSB

Frekvensen Aktiviteterne er koncentreret omkring IPA RC 
kontakt- og NET-frekvenser, d.v.s. følgende (+/- 25 kHz):
CW: 3.575 - 7.025 -14.075 - 21.075 - 28.075 MHz 
SSB: 3.650 - 7.075 -14.275 - 21.275 - 28.575 MHz

DX frekvenser: 3.775-3800 og 7.075-7100 MHz.
Opkald: CQ IPA (CW) - CQ IPA Contest (SSB)
QSO kode: IPARC-medlemmer RS(T), serienummer og IPA. IPA- 

medlemmer i USA tilføjer desuden stat, f.eks. 590011PANY. Ikke- 
medlemmer i USA tilføjer stat og øvrige ikke-medlemmer sender 
RS(T) og serienummer startende med 001.

QSO point: Enhver fuldført QSO tæller 1 point. QSO med IPARC- 
medlemmer og I PARC klubstationer giver 5 point.

Multiplier: QSO med I PARC medlemmer giver 1 multiplier pr. 
DXCC-land, desuden tæller hver USA-stat som multiplier.

Total score: Point pr. bånd gange multiplier pr. bånd.
Log information: Følger normale regler og sendes senest 31. de

cember 1988 til IPA RC Contest Manager, DK5JA, Anton Kohten, 
P.O. Box 400163, D-4152 Kempen 1, West Germany.

11-13 November Five Nine SSB Japan International DX Contest
Det månedlige DX-magazine Five Nine »59« indbyder til en ny DX 
Contest. »59« DX-magazin blev stiftet i 1985 af aktive japanske 
DX’ere. Formålet med denne nye contest er at fremme aktiviteten 
mellem japanske radioamatører og den øvrige verden.

Tidspunkt: 11/11 kl. 2300 UTC -13/11 kl. 2300 UTC. Der tillades 
kun 30 timers aktivitet ud af de ialt 48, hvis man deltager som enkelt 
operatør. Hvileperioderne skal være på mindst 60 minutter, og ti
derne skal tydeligt fremgår af loggen. Multioperatører må deltage 
alle 48 timer.

Bånd: 80-10m.
Husk: WARC-båndene må ikke benyttes.
Mode: SSB (Cross-mode og cross-band er ikke tilladt).
Klasser: 1) Enkelt operatør, alle bånd (SOAB). 2) Enkelt operatør, 
enkelt bånd (SOSB). 3) Multi operatør, multi bånd (MOMB). Når op
eratøren skifter til et nyt bånd, og sending er påbegyndt, skal han 
blive på dette bånd mindst 10 minutter. De 10 minutter er både 
sende- og lyttetid.

QSO kode: RS og serienummer startende med 001. Japanske 
stationer sender RS og distrikt-kode (Nr. 01 til 50).

QSO point: Komplet QSO 80 m eter.................................2 point
Komplet QSO 40 20 15 m eter...................... 1 point
Komplet QSO 10 m eter.................................2 point

Samme station må kontaktes 1 gang pr. bånd. Kryds-bånd QSO, 
krydsmode og repeater er ikke tilladt.

Multiplier: Er japanske distrikter plus Ogasawara (JD1), Minami- 
Torishima Is. (JD1) og Okino Torishima Is. på hvert bånd. Maximum 
multiplier er 50 på hvert bånd. Se liste over japanske distrikter un
der Multiplier five nine SSB Contest.

Score: QSO point x multiplier = final score.
Log instruktion: 1) Benyt separat log for hvert bånd. 2) Alle tids

punkter skal være UTC. 3) Skriv den nye multiplier første gang du 
får den (så optælling af multiplier let kan foretages). 4) Hvileperio
derne skal fremgå af loggen, husk enkelt operatør må kun deltage 
30 timer. 5) Loggen skal være kontrolleret for dobbelt QSO’er og 
korrekt anførte points. Dobbelt-QSO’er skal markeres. Computer
behandlede logs skal kontrolleres for eventuelle indtastningsfejl. 
Original log skal kunne rekvireres for yderligere logkontrol, hvis det 
findes nødvendigt. 6) Deltagere med mere end 600 QSO’er skal 
medsende checkliste for dobbelte QSO’er.

Special Contest Award: Alle deltagere, der har fuldført QSO med 
samtlige japanske distrikter (Nr. 1 til 47) i forbindelse med »59« Con
test 1988, kan efter ønske få tilsendt et specielt Contest Award, det 
koster intet - nævn det i loggen.

Derudover er der plaketter og diplomer til vinderne.
Log, deklaration, sammentællingsblade m.m. sendes til:

(sidste poststempeldato 31. december 1988).
Five Nine Magazine, Japan International DX Contest,
RO. Box 8, Kamata, Tokyo 144, Japan.

Multiplier five nine SSB Contest
Multiplier, område- og nummerfortegnelse:

Nr. Prefecture Area Nr. Prefecture Area
01 Hokkaido JA8 26 Wakayama JA3
02 Aomori JA7 27 Hyogo JA3
03 Iwate JA7 28 Toyama JA9
04 Akita JA7 29 Fukui JA9
05 Yamagata JA7 30 Ishikawa JA9
06 Miyagi JA7 31 Okayama JA4
07 Fukushima JA78 32 Shimane JA4
08 Niigata JAø 33 Yamaguchi JA4
09 Nagano JAø 34 Tottori JA4
10 Tokyo JA1 35 Hiroshima JA4
11 Kanagawa JA1 36 Kagawa JA5
12 Chiba JA1 37 Tokushima JA5
13 Saitama JA1 38 Ehime JA5
14 Ibaraki JA1 39 Kochi JA5
15 Tochigi JA1 40 Fukuoka JA6
16 Gunoa JÄ1 41 Saga JA6
17 Yamanashi JA1 42 Nagasaki JA6
18 Shizuoka JA2 43 Kumamoto JA6
19 Gifu JA2 44 Oita JA6
20 Aichi JA2 45 Miyazaki JA6
21 Mie JA2 46 Kagoshima JA6
22 Kyoto JA3 47 Okinawa JA6
23 Shiga JA3 48 Ogasawara Is. JD1
24 Nara JA3 49 Okino-Torishima Is JD1
25 Osaka JA3 50 Minami-Torishima Is. JD1

Vy 73 de OZ1IGT, Eigil

Maritime Activity CW & SSB
Til alle radioamatører, SWL’s og medlemmer af MARAC, MF, 
RNARS og INORC.

Maritime Activity Contest afholdes søndag den 20. november fra 
kl. 0700 til 2000 UTC. Alle HF-bånd, undtagen WARC-bånd og 160 
meter, benyttes.
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Den 19. november afholdes en VHF Contest fra kl. 1300 og 1600 
UTC.

Alle er velkomne - for ikke-medlemmer er målet, fri jagt på med
lemmer a f : MARAC, MF, RNARS og INORC.

Nærmere information i OZ/November.

CW Contest-aktiviteter på 160 meter 
RSGB 1.8 MHz CW-Contest
12. november 2100 UTC -13. november 0100 UTC.

QSO-kode: RST og serienummer startende med 001. 
QSO-point: 3 point for hver QSO og 5 bonus point for hver ny 

county kode.
Log: Samme regler som for øvrige contest, se OZ september 88 

under RSGB 21/28 MHz Contest.
Sidste poststempel for logs 24. november 1988, sendes til: 

RSGB Contest Committee, RO. Box 73, Lichfield, Staffs WS13 6UJ, 
England.

All Austrian CW-contest 1.8 MHz
19. november 1900 UTC - 20. november 0600 UTC 

Opkald: CQ OE
Alle kontakter alle, men med hovedvægten på OE-stationer. 
QSO-kode: RST og serienummer startende med 001. 
QSO-point: 1 point for komplet QSO. Kryds-bånd er ikke tilladt. 
Multiplier: Hver OE-distrikt-område (OE1 til OE9) giver 2 multi

plier, alle andre prefix giver 1 multiplier.
Point x multiplier = final score.
Loggen sendes - senest 31. december 1988 - til: OE VSV, AOEC 

1988, P.O. Box 999, A-1014 Vienna, Austria.

Multiplier
En multiplier lyder som en ting, der er værd at eje - og det er det san
delig også. Multiplier er forskellige emner, defineret for hver enkelt 
contest. Det kan være DXCC-lande, distrikter, amter, områder, o.I.

Hver gang man i en contest møder en ny multiplier, bør man i 
egen interesse gøre et notat. I langt de fleste tester gælder det om 
at samle så mange forskellige multiplier som overhovedet muligt.

Det samlede resultat gøres ofte op ved at sige: point x multiplier 
= resultat (d.v.s. total score).

Besøg hos K6ZY
Under vort besøg i W6land i denne sommer, havde vi blandt vore 
mange gode oplevelser den store glæde at lære en rigtig old-timer 
at kende, nemlig Willie, K6ZY. At se hans radiorum var en oplevelse. 
Blandt alle hans mange stationer kan nævnes: Atwater Kent 
-37-BC-TRF, Majestic - neutrodyne - SW3 - National - FB7 - Hammar
lund Comet PRO - Hammarlund Super PRO - Hallicrafters SX9 Ear- 
liest - National HRD - Hallicrafters HT37 - Johnson Ranger - Collins 
- Heath. Alle stationer er funktionsdygtige. Willie er leveringsdygtig 
i rør i alle mulige mærkelige typer. Han har mellem 6000 og 7000 på 
lager, mange helt nye, men alle brugbare. Så har du et problem an
gående rør, så skriv til denne adresse:
K6ZY, W.C. Doods, 709 Beamer Street, Woodland,
California 95695, U.S.A.

Willie fortalte, at han ikke havde noget imod at hjælpe en amatør 
med et rør eller to, og havde han ikke givet noget for dem, vil de kun 
koste fragten.

Willie er meget interesseret i at høre fra OZ’ere, han er mest QRV 
på CW. En eventuel kontakt til W6YOM Chris, vil kunne afsted
komme, at Willie er QRV efter aftale. Og ellers skriv til ham, han er 
meget villig til at hjælpe. Dejligt at den slags mennesker er blandt 
os.
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Worked all zones (WAZ) award
Diplomet udstedes til alle licenserede amatører, der har bekræftet 
kontakt med samtlige 40 CQ-zoner i verden. Kortene skal godken
des af en officiel check-point (i Danmark OZ1DXX) eller de kan ind
sendes til godkendelse direkte ved WAZ Award manager.

Diplomet udstedes i følgende kategorier:
1. Kun SSB, men forskellige frekvenser.
2. CW eller SSB, men forskellige frekvenser.
3. Kun CW, men forskellige frekvenser.
4. Kun Fone (SSB og AM) men forskellige frekvenser.

Alle frekvenser skal have fundet sted på 80-40-20-15 og 10 m. 
Alle kontakter efter 15. nov. 1945 tæller.
Diplomet udstedes også for kontakter på enkelte bånd: 

80-40-20-15 eller 10 m, i så fald skal kontakterne have fundet sted 
efter 1. jan. 1973. Diplomet udstedes for ren fone eller CW.

Diplomet koster 10 $,hvis du abonnerer på CQ-magasinet og 
medsender adresselabel fra dit blad, koster diplomet 4 $.

Der er specielle ansøgningsskemaer, der fås ved indsendelse af 
frankeret svarkuvert til OZ1 DXX.

WAZ 160 meter.
Alle kontakter skal have fundet sted på 160 meter og efter 1. jan. 
1975. løvrigt som WAZ.

5 båndsWAZ
Udstedes for kontakter på alle fem bånd 80-40-20-15 og 10 m med 
alle 40 CQ-zoner (ialt 200 kontakter). Kontakter efter 1. juli 1979 tæl
ler. Specielt ansøgningsskema. Pris som WAZ.

QSL-kortene vedr. 5 bånds WAZ kan ikke godkendes af officielle 
check-points, men skal indsendes til WAZ Award Manager W4KA, 
Leo Haijsman, 1044 Southeast 43rd Street, Cape Coral, Fl 33904 
USA.

Husk
Husk ved indsendelse af QSL-kort til godkendelse at vedlægge fri
mærker til returnering af dine QSL-kort.

CQ-zoner
Zone 1. Nordvestlige zone af Nordamerika: KL7, VE8 Yokon, VE8 
Northwest Territories Districts omfattende Mackensie og Frankling, 
og øerne vest for 102, incl. Victoria, Banks, Melville og Prince Pat
rick.
Zone2. Nordøstlige zone af Nordamerika: V02 Labrador, VE2 Que- 
bec nord for 50. breddegrad, og en del af Northwest Territories. VE8 
øst for 102. Endvidere del af Frankling distriktet og øerne King Wil
liam, Prince of Wales, Somerset, Bathurst, Devon, Ellesmere, Baf- 
fin, Melville og Boothia Peninsulas.

Zone 3. Vestlige zone af Nordamerika, VE7, W6 og W7 staterne Ari
zona, Idaho, Nevada, Oregon, Utah og Washington.
Zone 4. Central Zone Nordamerika, VE3, VE4, VE5, VE6 og W7 sta
terne Montana og Wyoming, W0, W9, W8 (med undtagelse af 
W.Va.) W5 og W4 staterne Alabama, Tennessee og Kentucky. 
Zone 5. Østlige zone af Nordamerika, FP8, VE1, V01, VE2 Quebec 
syd for 50. breddegrad, VP9, W1, W2, W3 og W4 staterne Florida, 
Georgia, South Carolina, North Carolina og Virginia, samt W8 sta
ten West Virginia.
Zone 6. Sydlige zone af Nordamerika: XE, XF og 6D4 (REvilla Gi
gedo).
Zone 7. Central Amerikanske zone: F08 Clipperton, HKØ (San- 
Andres) HP, HR, KS4, KZ5, TG, TI, T19, VP1, YN og YS.
Zone 8. Vest indiske zone: C6A, CM/CO, FG7, FM7, FS7, HH, Hl, 
HKØ (Bajo Nuevo), J3, J6, J7, KC4 (Navassa Is.) KG4, KP2, KP4, 
KV4, PJ6, PJ7, PJ8, VP2, VP5, YVØ (Aves Is.) ZF, 6Y5,8L2 (St. Lucia) 
og 8P6.
Zone 9. Nordlige zone af Sydamerika: FY7, HK, PJ1, PJ2, Pj3, PJ4, 
Pj9, PZ, YV, 8R og 9Y4.
Zone 10. Vestlige zone af Sydamerika: CP, HC, HC8 og OA.
Zone 11. Central zone af Sydamerika: PY, PYØ (St. Peter og Paul 
Rock) PYØ (Trinidad) og ZP.
Zone 12. Sydvestlige zone af Sydamerika: CE og nogle af de an
tarktiske prefixer.
Zone 13. Sydøstlige zone af Sydamerika: CX, LU, VP8 og nogle an
tarktiske prefixer.
Zone 14. Vestlige zone af Europa: C31, CT1, CT2, DA, DF, DJ, DK, 
DL, DM, EA, EA6, El, F, G, GB, GI, GJ, GM, GU, GW, HB, HBØ, LA, 
LG, LX, ON, OY, OZ, PA, PI, SK, SL, SM, ZB2, 3A og 4U1ITU. 
Zone 15. Central europæiske zone: FC, HA, HV, I, IT, IS, Ml, OE, 
OHØ, OJØ, OK, SP, UA2, UP, UQ, UR, YU, ZA, 9A og 9H.
Zone 16. Østlige zone af Europa: UA1, UA3, UA4, UA6, UA9 (S, W) 
Bashkir og Chkalov, UB5, UC2, UN1 og U05.
Zone 17. Vestlige zone af Sibirien: UA9 (A.C:F.G.J.K.L.Q.X.) 
Sverdlovsk, Chelya binsk. KOmi, Jurgan, Molotav, Omsk, Tyumen 
og UH8, UI8, UL7 og UM8.
Zone 18. Central Sibiriske zone: UA9 (H.l.O.P.U.V.Y.Z) Novosibirsk, 
Tomsk, Kam arov, Alta, UAØ (A.B.H.O.S.T.U.V.W) Kranovarsk, Ir- 
kutsk, Chita, Bruyta Mongolia og Dickson Island.
Zone 19. Østlige Sibiriske zone: UAØ (C.E.F.G.l.J.K.L.M.Q.R.Z) 
Khabarosk, Amur, Yakutsk, Primorsky, Sakhalin Island, Wrangel 
Island og Soviet Kuriles.
Zone 20. Balkan zone: JY, LZ, OD5, SV, TA, YK, YO, Zc4/5B4 og 
4X4.
Zone 21. Sydvestlige zone af Asien: A4, A6, A7, A9, AP, EP, HZ/7Z, 
UD6, UF6, UG6, YA, Yl, 4W1, 70 og 9K2.
Zone22. Sydlige zone af Asien: A5I, S2, VU, VU5 (Lacadive Island) 
4S7, 8Q6 (Maldive Island) og 9N1.
Zone 23. Central zone af Asien: Mongolia JT1, Tanna Tuva UAØY, 
Tibet, Peoples Republic of China, BY3G-L (indre Mongoliet) BY9A- 
F (Ningsia eller Ningxia) BY9G-L (Tsinghai eller Qinghai), BY9T-Z 
(Kansu eller Gansu) og BYØ.
Zone 24. Østlige zone af Asien: BV, CR9, VS6, BY1, BY2, BY3A-F 
(Trianjin eller Tietntsin) BY3M-S (Hebel eller Hopeh) BY3T-Z 
(Shanxi eller Shansi)BY4, BY5, BY6, BY7, BY8, BY9M-S (Shensi el
ler Shaanxi).
Zone 25. Japanske zone: HL/HM og JA/KA.
Zone 26. Sydøstlige zone af Asien: HS, XV, XU, XW, XZ, VU2 (An- 
daman og Nicobar Island) og 1S (Spratly Isl.).
Zone 27. Phillipinske zone: DU, JD1 (Minami Torishima) JD1 (Oga- 
sawara) KA1 (Bonin Isl.) KC6 (Eastern Caroline Isl.), KC6 (Western 
Caroline Isl.) AH2/KH2/NH2/WH2/KG6 (GuAM), KG6 (R.S.T.) og 7J 
(Okino Torishima).
Zone28. Indonesiske zone: H4, P2, VS5, YB, 9M2 (West Malaysia), 
9M6 (Sabah), 9M8 (Sarawak) og 9V1.
Zone 29. Vestlige zone af Australien: VK6, VK8, VK9X (Christmas 
Isl.) VK9Y (Cocos Keeling Isl.) og nogle antarktiske prefixer.
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Zone 30. Østlige zone af Australien: VK1, VK2, VK3, VK4,VK5, VK7, 
VK2 (Lord Howe Isl.) VK9Z (Willis Isl.) VK9 (Mellish Reet), VK9 (Wil- 
lis Isl.) VKØ (Macquarie Isl.) og nogle antarktiske prefixer 
Zone 31. Central Pacific zone: C2, FØ (Marquises Isl.) 
AH1/KH1/NH1/WH1/KB6 (Canton, Baker, Enderbury og Howland 
Isl.) AH6/KH6/NH4/WH4/KM6 (Midway Isl.) AH5/KH5/NH5/WH5/- 
KP6 (Palmyra og Jarvis Isl.), AH5K/KH5K/NH5K/WH5K/KP6 (King- 
man Reef), KH7 (Kure Isl.) AH9/KH9/NH9/WH9/KH6 (Wake Isl.) 
KX6 (Marshall Isl.), T2 (Tuvalu Isl.), T3 (Kiribati Rep.), VR1 (British 
Phoenix Isl.), VR3 (Northern Line Isl. eller Christmas Isl.), VR7, 
Central og Southern Line Isl.), og ZM7 (Tokolaus).
Zone 32. New Zealand Zone: A3, FK8, FØ (Society Isl.), FW8, 
KS6/KH8 (American Samoa, VK9 (Norfolk Isl.) VR6 (Pitcairn Isl.) 
YJ, ZK1 (Coor Isl.), ZK1 (Manihiki Isl.), ZK2, ZL (incl. Aukland, 
Campbell, Chatham og Kermadec Isl.), 3D2, 5W1 og nogle antark
tiske prefixer.
Zone 33. Nordvestlige zone af Afrika: CN2, CN8, CT3, EA8, EA9, 
3V8 og 7X.
Zone 34. Nordøstlige zone af Afrika: ST, SU og 5A.
Zone 35. Central zone af Afrika: C5, D4, EL, J5, TU, TY, TZ, XT, 3X, 
5N,5T, 5U, 5V, 6W8, 9G og 9L.
Zone 36. Ækvatorial zone af Afrika: D2, TJ, TL, TN, S9, TR, TT, ZD7, 
ZD8, 3C, 9J, 9Q og 9X.
Zone 37. Østlige zone af Afrika: C9, ET, J28,5H, 5X5,5Z4,60, 70 og 
7QT.
Zone 38. Sydafrika zone: A2, H5, S8, ZD9, ZE, ZS1,2,4,5,6, ZS2 
(Prince Edward og Marion Isl.), ZS3,3D6,3Y, 7P8 og nogle antarkti
ske prefixer.
Zone 39. Madagascar zone: D6, FB8W, FB8X, FB8Z, FH8, FR7 
(Reunion Isl.) FR7 (Glorioso Isl.), FR7 (Juan de Nova Isl.) FR7 (Tro- 
melin Isl.), S79, VKØ (Heard Isl.) VQ9, 3B6, 3B7, 3B8, 3B9, 4R8 og 
nogle antarktiske prefixer.
Zone 40. Nordatlantiske zone: JW, JX, OX, TF og UA1 (Franz Jo
seph Land).

Der har fundet en del ændringer sted med hensyn til antarktiske 
prefixer. Station 8J1RL er i zone 39 og VKØGM er i zone 29.

KC4AAA er på selve polen og vil tælle for hvilken som helst zone 
af følgende, 12, 13, 29, 30, 32, 38 og 39. Zone 13 indeholder føl
gende øer, Falkland, South Shetland, South Orkney, South Geor
gia og South Sandwich, såvel som stationer med QTH i Palmer Pe- 
ninsula. Spørgsmål med hensyn til bestemte antarktiske stationer 
kan besvares af WAZ Award Manager.

R-6-K Award
The Central Radio Club of the USSR udgiver dette diplom, der kan 
søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s.

Man skal have haft kontakt med 12 stationer efter følgende reg
ler:

1 kontakt med hver af de seks kontinenter: Europa, Afrika, Nord
amerika, Sydamerika, Asien, Oceanien, + 3 kontakter med den 
europæiske del af USSR, + 3 kontakter med den asisatiske del af 
USSR.

Den europæiske del af USSR er: UA1/UN1/UW1/UA2/UC2/- 
UP2/UQ2/UR2/UA3/UW3/UV3/UA4/UW4/UB5/U05/UT5/UY5/- 
UA6/UW6.

Den asistiske del af USSR er: UD6/UG6/UF6/UL7/UI8/UH8/- 
U M8/UA9/U W9/U V9/UAØ/U WØ.

Diplomet udgives i 3 klasser.1. klasse: for kontakter kun på80 m.
2. klasse: for kontakter kun på 40 m.
3. klasse: alle andre bånd.
Kontakter efter 7. maj 1962 tæller.

Ansøgningsliste + QSL-kortene sendes til OZ1DXX, der skal 
godkende kortene. Diplomet koster kr. 20,00.

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 13,2 12,9 17,0 26,0 26,6 18,5 14,5 14,5 14,7 13,1 13,6 14,5
Sydi. Australien 16000 85,0 11,9 12,3 19,8 31,4 31,0 28,5 27,1 26,2 17,2 14,0 14,2 14,3
Sumatra 9300 90,0 12,9 12,7 19,6 31,8 39,0 40,0 35,7 27,1 18,4 15,0 14,7 15,2
Syd Afrika 10100 171,3 15,9 14,4 16,2 30,7 35,1 35,1 34,4 34,0 27,0 21,3 17,2 16,2
Middelhavet 2200 181,0 11,4 10,7 10,8 23,7 33,3 33,0 31,8 30,2 22,4 15,6 11,8 11,3
Brasilien 8400 225,4 13,7 14,7 11,6 18,5 34,3 38,3 37,1 36,1 28,7 19,7 14,6 13,4
New York 6100 291,4 12,2 12,4 9,5 10,9 12,3 19,4 32,6 34,8 28,2 17,8 12,9 11,5
Vest Grønland 3600 313,6 14,2 13,8 11,1 10,7 19,6 28,8 34,2 32,4 27,4 18,0 13,7 12,8
San Francisco 8800 324,5 15,4 14,5 11,6 12,4 14,2 12,8 11,0 21,4 25,8 17,0 14,0 14,0
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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 + - 
Lørdag 1400 DNT

QRM

Vier nu kommet ind i efteråret, traditionelt den bedste årstid for DX. 
Der er ikke så mange forstyrrende faktorer på udbredelsesforhol
dene, som vi oplever højsommeren, med forøget absoption på 
grund af lange dage og om vinteren på grund af au rora og andre ab- 
normaliteter, der stopper vores ellers omhyggeligt udsendte og ofte 
dyrt betalte HF. Så mens vi glæder os over den stigende solaktivi
tet, en stigning i solplettallet så hurtigt som aldrig før, var det måske 
på sin plads at genopfriske nogle af de problemer, der er ved et højt 
solplettal.

Cyklus 22 har nu nået et niveau, hvor der er sandsynlighed for 
betydelige flares. Disse flares vil lede til en række problemer med 
udbredelsesforholdene. Et kendskab til disse mekanismer, hjælper 
når man kører DX: Man kan tage sine forholdsregler, undgå uhel
dige tidspunkter, beamretninger etc. Fra en solplet (mere korrekt 
området mellem flares), udsendes en bølge af energi i form af elek
tromagnetisk stråling og partikler. Denne bølge af forskellige for
mer for energi, rammer jordens ionosphere på forskelllige tider og 
i forskellige områder, og fremkalder hver deres specielle effekt på 
udbredelsesforholdene.

En af de væsentlige effekter er SID, sudden ionospheric distur- 
bance, som er en pludselig øgning af absorptionen i D-laget. Dette 
skyldes den pludselige voldsomme stigning af ultraviolet lys og 
røntgen, der rammer atmospheren umiddelbart efter en flare på so
len. Da lyset er 8 minutter om at nå fra solen og til jorden, vil ab
sorptionen stort set følge solen, og således være størst lige under 
solen, dvs. ved middagstid. Der kan altså ikke opstå SID på ens 
QTH efter solnedgang. Hvordan oplever man SID? Signaler falder 
i styrke (det kan være mange 10 dB afhængig af flarens størrelse) 
i 5 til 15 minutter. Derefter vil forholdene langsomt komme igen i lø
bet af 20 minutter til en time eller to før signalstyrkerne atter er nor
male. SID’s absorption og varighed øges med flares størrelse og 
varighed.
Hvad gør man, hvis man kører DX, når SID’s kommer?
Man kan forsøge at gå på det højeste bånd, hvor der er forhold til DX 
stationen. Man kan også forsøge en anden udbredelsesvej, f.eks. 
longpath elleres må man simpelthen bare vente en lille time, til sig
nalerne er normale.

Dette var igen en lille appetitvækker til at studere udbredelses
forhold med opfordring til selv at læse og eksperimentere mere om 
og med emnet. Næste væsentlige effekt på udbredelsesforhol
dene kommer, når partiklerne fra flaren når atmosphæren efter et 
par dage. Mere om dette i kommende måneder.

C9 Mozambique
C9MKT Ken, som har homecall SM7DZZ (ex 8Q7CH), fortsætter til
syneladende med operation et par dage hver måned. Hans opera
tion bliver overvåget af myndighederne, så hold QSO’en kort. Flere 
OZ’s fik QSO på 28495 kHz den 18/9 omkring 0800z.

Operation er i år planlagt til: 21-23 oktober, 25-27 november, 9-11 
december. I 1989 nævnes 13-15 januar, 17-19 februar, 10-12 marts, 
7-9 april, 12-14 maj og 9-11 juni, men det er jo et område, hvor der 
kan ske meget inden året er omme.

FS Saint Martin
FS5UQ og FS5YL OM og XYL er nu fastboende på øen, og har der
med fået rigtige FS calls, til glæde for prefixjægere.

FT5Z Amsterdam Isl.
FT5ZB Dany går QRT sidst i november, og skulle glive afløst af ny 
operatør FT5ZD. Men vi skal nok ikke forvente aktivitet i den størrel
sesorden Dany har præsteret, man har næsten kunne høre ham 
dagligt på alle bånd 10-160 m SSB og CW. Og når han ikke selv er 
ved stationen, har han den ofte kørende som beacon, som annon
cerer, hvornår han selv vil være der.

HC8 Galapagos Isl.
NE8Z vil være aktiv som HC1MD/HC8 eller HC8MD fra 1.-3. novem
ber. Før og efter vil han være aktiv som HC1MD. Han vil også være 
i gang fra Peru som NE8Z/OA4 fra 14-16 oktober og NE8Z/OA7 fra 
17-20 oktober. OA7 er fra Machu Picchu en gammel ruin fra Inka
tiden.

KC6 Micronesia og Belau (Øst og vest Carolines)
JA1QGG Yoshi vil aktivere både East og West Carolines Isl. i no
vember måned som KC6EW. Yoshi har de sidste 3 år været aktiv fra 
Saipan Isl. i Mariana øgruppen, med call KHØ/JA1QGG. KX6DS 
Dave planlægger også aktivitet fra Ponape, Fed. States of Microne
sia (East Carolines). Lyt efter Dave som KC6TO på 1831, 3505, 
7005, 14030, 21030, 28030 og 50110 kHz.

KH1 Howland & Baker Isl.
VK9NS Jim har snart sendt alle N01Z/KH1 QSL kort. Jim fortæller, 
at der var en pirat igang den 29. marts 063Q-0730z, som kørte 
mange europæere. Jim’s kort fra T30 og T31 er også kommet frem, 
så nu kan VK9NS igen høres på båndene. Han blev kørt af flere 
OZ’s på 10 meter SSB den 17. september 10z.

VP2M Montserrat
K8UE og N8MK aktiv fra 25. oktober til 1. november, inkl. CQWW. 

VP8 South Orkneys
VP8BRT Nick er fortsat meget aktiv på 10, 15 og 20 m SSB, flere 
OZ’er har fået kørt ham. Nick skal være på øen indtil juni 1989. 
LU5EAS/Z er også aktiv fra South Orkneys, han er rapporteret på 
21215 kHz 1935z. QSL via LU5DNH.

Hjemkommet fra S. Orkneys VP8BNO T.V. ved siden af Ragnar 
OZ8RO.

Fotoet er taget i februar ved RSGB’s 75 års jubilæumsfest i Bir
mingham ved GB75 Sac stationen.

VP8 South Georgia
VP8BRR Steve er aktiv fra Bird Isl., som ligger lidt nordvest for 
selve South Georgia. Da dette skrives, er han kun aktiv på 15m SSB 
med 100w og en dipol. Hørte ham selv i går den 19/9 1830z på 
21255 kHz med 57 signal, men han ville kun køre England på trods 
af, at de dårligt kunne høre ham (surt sjov).

Nå, men han fortalte, at han studerede sæler, og de kunne når 
som helst komme til øen i hobetal og rydde alt inkl. hans antenne. 
Men rygterne siger, han skal være på øen i flere måneder. Der var 
flere af mandskabet, som også havde VP8 kaldesignal. Der gælder 
nogle specielle licensregler for de engelske områder omkring 
antarktica, som betyder, at operatørerne ofte ikke har noget kend
skab til DX eller amatørradio i det hele taget!

Steve må for øvrigt sidde med vinduet åbent for at få antennekab
let ind, så hans suffix »brr« er måske meget passende!
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XU Campuchea
XU1SS er fortsat aktiv med en enkelt operatør som tidligere beskre
vet. mens en af stationens QSL manager YB3CN fortæller, at der 
har været en pirat i gang på 14021 kHz den 31/8 13z.

OZ1JI rapporterer XU1SS på samme frekvens den 11/9 0940z. 
Jens har på fornemmelsen, at det også var en pirat, men der er ikke 
andet at gøre end at prøve og sende QSL kort til YB3CN, som sva
rer meget hurtigt.

5U Niger
TU4BR/5U7 er rapporteret ret aktiv på CW: 21045 og 21064 kHz 
2200z, 2320z, 0025z og 0205z; 14047 kHz 0005z og endelig har 
OZ2JI hørt ham på 28049 kHz den 1/9. Husk dette er den eneste 5U 
station som for nuværende er aktiv og godkendt til DXCC.

Båndrapporter (call-tid (utc) 20/8-21/9 1988)
10 m: VS6BT 1200, KHØ/JA1QGG 1205, C9MKT 0755, T5GG 0940 
(CW), T50DX 1300 (CW), ZD8MG 1045 (CW), FH5EG 1300 (CW), 
VQ9QM 1345 (CW), BY8AC0910(CW), KA2DX (Ogasawara Isl JD1) 
0830 (CW).
15 m: 6K24SO 0810, 6K88SO 1100, JT1BQ 1050, KHØ/JA1QGG 
1130, P29HS 0940 (CW), FR5FA/J 0645 (CW), FH5EG 1600 (CW). 
20 m: CY9DXX 0940 (CW), TN4NW 0605 (CW), T32AF 0645 (CW), 
WY5L/KH3 0835 (CW), FH5EG 2105 (CW), VK9LS 0640 (CW).
40 M: YN3EO 0322 (CW), VS6UO 2120 (CW), VU2MS/qrp 2132 
(CW), C05HL 0355 (CW), UD6AI 2215, RG6GBS 2230, 4U1UN 
0347 (CW), W7QDM (ID) 0400 (CW), W7TVF (NEV) 0405 (CW), 
HZ1HZ 1902 (CW), VQ9QM 2204 (CW), ZD8IAN 2315 (CW), 
HL2IKY 2055 (CW), 3B8CF 0235 (CW).

QSL’S COURTESV TRI-STATE

^  NIGER

TU4BR/5U7

VATICAN

DX ASSOCIATION ICOM IC-740

O E-VXZo4H

Confirming QSO

Thanks for T

QSL VIA KN4F

Day Month Year GMT RST 2xSSB 2xCW MHz

Y 2.3/3" - t y -
ALAN SIMPSON
DEPT. OF STATE - NIAMEY
WASHINGTON, D.C.
U.S.A. 20520

9Q Zaire
Endnu en ny operatør er kommet igang med call 9Q5DX. Dette er 
Dick WN7S, som de sidste par år har været aktiv fra New Delhi som 
VU2RCK, men altså nu er stationeret i Zaire for et par år. QSL via 
KQ3S.

9X Rwanda
9X5AA er meget aktiv på flere bånd og rapporteret ofte på 15 og 20 
m SSB og CW. Han har lige været hjemme i USA i 6 uger, men skulle 
nu igen være aktiv.

Pacific
SN7PKK Mats er begyndt på pacific tur. Han var på Hawaii KH6 
midt i september, hvorefter han tog til Western Samoa 5W. Indtil 
den 24/10 skulle han være på Amerikansk Samoa som 
KH8/SM7PKK, hvorefter han tager til Nieu ZK2. FRa den 8/11 til den 
24/11 skulle han være på Tonga A35, og derefter Fiji som 3D2KK 
indtil den 13/12. Han skulle fortsætte sin tur rundt i Stillehavet hele 
vinteren, men turen ligger ikke fast endnu.

OH1RY Pekka vil igen i år være at finde på Stillehavet, i år sam
men med en CW freak OH2BAZ. De starter midt i oktober og de 
planlægger at besøge FO Fransk Polynesien, ZK1 South Cooks, 
3D2Fiji, FJ^Wallis, YJ Vanuatu, A 3Tonga, 3D2Fiji igen,ZA2Niue.
ICQWW SSB vil OH1 RY være på YJ og OH2BAZ på A35, men ellers 
ligger datoerne ikke faste, ligesom rejsemålene også kan ændre 
rækkefølge afhængig af transportmuligheder.

Caribien
F2JD Gerard vil aktivere VP2M Montserrat, J6 St. Lucia og J7 
Dominica, men datoerne kendes ikke.

HV3SJ

K4TKM, K4TEA og QSL manager IØDUD ved St. Peter’s katedral. 
Gruppen kørte WPX CW contest i 1988 og tavede 3223 QSO’s.

Field Day special rapporter
10m SSB: CX6CB, LSØF(LU), XE1PCP, HK3JJH, TI2TEP, VK6KAJ, 
UM8MFO, ZS4NS, T77F,
15 m SSB: OX3CS, HC1XO, XE10T, XE1RFM, XE1FFW, XE1XS, 
OA8CC, TI2SD, ZP5LOY, FY5EM, HL5FMF, HL88IDM, HL88BPI, 
KX6BU, KL7NP, HV1CN, VU2ZAP, KH6JØK, 8P6KV, TG9VT,
VE8HL.
15mCW: RD6DEX, UJ8JA, RI8BT, AX4XA.
20m SSB: OX30X, TA2KA, AP2MB, N4XO/C6A, KH6FKG, HH7PV, 
VE30SN/VP9, XE1PCP, XE1VV, XE1ZL, XE1XRC, XE1QT, XE1ZW, 
XE1JP, XE1HOS, (hvem var det, som ringede til mig for at høre, 
hvorfor der aldrig var nogle mexikanere aktive?), J88AD, V31HN, 
6Y5HN, HI3HSB, VK2DZD, VU2NR, C31LHK.
20 m CW: KL7QK, XE1CCB, F05BI, VK4TT.
40m SSB: OX30X, UM8MDX, V07MG, VE8HL, CM2AW, CM5HM, 
C07JL, C02GA, HK’s, YV’s, LU’s, PY’s, CE’s, TI2YO, KP2BH, 
WB5GOH/T69, HC1XM, KP4GY, VE30SN/VP9, 6Y5PA, OA4QY, 
ZP5CVI, ZL3JE, ZL1BMU, OY5J.
40 m CW: OX3LX, FT5ZB, J28CW, CM8HH, OGØHHC.
80 m SSB: QX30X, LZ2CB, CT4XM.
80 mCW: PY7ZZ, UA9SP, Y07LBY.

Fik nogen kørt DXCC/p? I OZ9EDR’s log mangler nogle i at nå de 
100 lande, det lykkes heller ikke at køre 5BWAC, idet Afrika og 
Oceanien mangler på 80 m. Tak til alle som kaldte mig. På genhør 
næste år. God DX, 73 de Morten

DXCC Nyt
Der vil i denne måned blive taget stilling til godkendelse af 4J1FS 
Malyj Vysotskij Island til DXCC. Ligeledes vil man overveje at god
kende Okino-Torishima igen. Ikke fordi klippen har flyttet sig, men 
man diskuterer, hvor man skal måle fra. Dette klippeskær tilhører 
Japan og måske bedre kendt under det engelske navn Parace 
Velsa. Omstændighederne hvorunder den blev godkendt i 1976 
kender jeg ikke, men i DX kredse kendes den som »Balwin’s Reef« 
efter ARRL præsident. 5R8VT og 5R8JD er fortsat ikke godkendt.

STOP PRES STOP PRES STOP PRES STOP PRES

Nyt DXCC-land?
Det forlyder at Rotuma Isl., der for nuværende er den del af 3D2 Fiji, 
måske kan anerkendes som nyt land til DXCC. Forlydener vil vide at 
der vil blive arrangeret en DX-spedition dertil 22. oktober til 5. no
vember. Call bliver 3D2XR.

Mere info på lørdagens DX-runde.
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VHF - UHF -  SHF,/  Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
/  Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.

/  Tlf. 03 - 66 90 75.

Spalteredaktionen har modtaget de viste fotos fra OZ1FDH, Claus, 
der, som omtalt i september »OZ«, har tilbragt sin sommerferie hos 
0X3LX i Julianehåb.

OZ1FDH ved OX3LX’s 5 elem. yagi ti! 50 MHz.

Bo, OX3LX, på toppen af Hare fjeldet ved Julianehåb. 10 elemente- 
ren til 144 MHz ses i forgrunden.

OX3LX på vej ned fra Harefjeldet efter at have gennemført første 
144 MHz QSO mellem OXog W(OX3LX- W5UN).

Korrektion til oversigt over OZ-beacons
I oversigten over fungerende VHF-, UHF-og SHF-beacons i OZ, OY 
og OX vi bragte i august »OZ« var der desværre en fejl. Det drejer sig 
om frekvensen for OZ1UHF på 13 cm. Denne skal være 2320,955 
MHz og ikke som anført 2320,995 MHz.

Nyt om 50 MHz i OH og SM
Det oplyses fra flere kilder, bl.a. i det norske blad »Amatør Radio«, 
at der i Finland ved udgangen af juli 88 var udstedt ca. 60 licenser 
for 50 MHz.

Betingelserne skulle være følgende:
Frekvensområde: 50 - 50,5 MHz
Max. 4 kHz båndbredde, d.v.s. i praksis kun CW og SSB.
Effektgrænser: 50 watt på CW og 200 watt PEP SSB.
Ingen begrænsninger i antennegain.
Tilladelse til at sende 24 timer i døgnet, undtagen i et område i

OH6, hvor mange finner ser svensk TV på kanal 2 .1 dette område
må der kun sendes uden for TV-tid.

Som nævnt i OZ7IS’s referat fra det nordiske VHF-UHF-SHF møde 
i Østersund (se august »OZ« side 466) havde Televerket Radio i 
Sverige givet en speciel tilladelse til brug af 50 MHz-båndet fra 
stævnets station SK3JR.

I det svenske »QTC« nr. 7-8,1988, kan man ydermere læse, at den 
svenske amatørorganisation SSA har forhandlet med Televerket 
om en forsøgsordning på 50 MHz.

Disse forhandlinger er nu kommet så langt, at SSA anmoder 
amatører med A-licens om at indsende ansøgninger om prøvetilla
delse på 50 MHz. Max. 25 amatører vil i første omgang kunne tilde
les en sådan tilladelse. En eventuel prøveperiode påregnes at 
kunne starte til efteråret.

Introduktion til 50 MHz (2).
af Vøgg H. Jacobsen, OZ7DX
I sidste nummer af »OZ« blev givet en kort oversigt over nogle for
hold, som gør 50 MHz interessant ligesom qso-teknikken lige blev 
berørt. I denne artikel vil vi gå lidt nærmere ind på QSO-teknikken, 
se på båndplaner og endelig skal præsenteres en frisk liste over 
beacons (radiofyr).

QSO-teknik
Som omtalt i den første artikel i denne serie er det karakteristisk, at 
en del af trafikken på 50 MHz foregår som krydsbåndsforbindelser, 
d.v.s. at der lyttes på 50 MHz og sendes på et andet amatørbånd. Da 
udbredelsesforholdene på 28 MHz og 50 MHz minder meget om 
hinanden, er det først og fremmest disse bånd, der anvendes, men 
andre kan sagtens bruges. Inden man i G-land fik tilladelse til at 
sende på 50 MHz, brugtes 28 MHztil sendefrekvens under transat
lantiske udbredelsesforsøg. I begyndelsen anvendte man 28.385
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+ /- qrm, dels fordi W-amatørerne på det tidspunkt ikke måtte køre 
fone under 28,5 MHz, dels fordi det traditionelt var et stille område. 
Da forholdene bedredes under de periodevise solpletændringer 
blev aktiviteten af sjældne DX-stationer for stor, og man gik i setdet 
op i båndet og valgte 28.885 som centerfrekvens for krydsbånds
aktiviteterne. Indenfor de sidste år har imidlertid W-amatørerne fået 
tilladelse til at køre fone fra 28.200 (desværre vil det for en tid nok 
genere de etablerede beacons i området 28.2 - 28.3, men i løbet af 
få år vil disse beacons blive flyttet til et ganske smalt område 
28.190-28.200) og derfor anbefales det, at man udover 28.885 igen 
også anvender 28.385 som centerfrekvens. En del af den lave ende 
af 28 MHz er nemlig blevet åbnet for de amerikanske begyndere, og 
mange af disse er meget aktive på 50 MHz, der for dem, indtil de op
når en højere licenskategori, er det eneste rigtige DX-bånd.

Når F2-forholdene (se senere artikel i denne serie) forhåbentlig 
snart igen florerer, bliver der derfor givetvis mulighed for mange 
forbindelser til W omkring denne frekvens.

Princippet for krydsbåndsforbindelser er meget enkelt: Man kal
der op (»CQ Crossband« eller på CW »CQ xb«) på 28.885 (eller nær 
frekvensen, hvis der allerede er trafik) og meddeler, hvor man lytter 
på 50 MHz. Ligeledes angives på 50 MHz, hvor man lytter omkring 
28.885. Allerede her bør man kende og respektere båndplanen. 
Ved sporadisk E med åbninger til Europa bør man opgive en lytter
frekvens mellem 50.150 og 50.250 (50.200 er stadigvæk »aktivitets
centrum« for G-amatørerne og kan ligesom beacons med fordel af
lyttes). Da mange af de »rigtig vilde« 6-m folk (indrømmet: jeg er en 
af dem!) konstant har en modtager stående åben på 28.885 (nogle 
også mobilt) kan man under de rette forhold være sikker på at få 
svar, og man flytter derefter bort fra 28.885 - gerne 20-30 kHz op el
ler ned - og kan derefter gennemføre sin QSO.

En række af de nyere transceivere med 2 vfo’er har 6 m indbygget 
(se senere artikel om udstyr), og man kan uden videre køre serni- 
duplex. Selv foretrækker jeg at køre fuld duplex (d.v.s. separat 
TX/RX på 28 MHz), idet forholdene under f.eks. Es kan skifte så 
hurtigt, at det er en fordel, at man kan »dirigere« modparten til kun 
at komme med de oplysninger, man måske ikke har fået i første om

gang. Samtidig kan man ved korte retransmissioner give modpar
ten et indtryk af, hvor godt han kan komme igennem. Under Es får 
QSO’en nemt contestpræg, fordi så mange gerne vil være med, 
men regulære hygge-QSO’er (»ragchews«) forekommer da heldig
vis også ofte.

Båndplaner
Båndplaner betragtes af nogle amatører som et middel, hvormed 
andre amatører godt og grundigt kan genere dem personligt. Dette 
er ikke tilfældet. Vi har en hobby, som ifølge licensbestemmelserne 
giver os tilladelse til at anvende diverse modulationsformer inden
for forskellige båndafsnit. Som enhver aktiv amatør vil vide, kan vi 
ikke undgå at komme til at forstyrre hinanden, man vi kan prøve at 
undgå det. Når man derfor internationalt amatører imellem kan 
blive enige om at opstille sådanne planer, så bør alle amatører følge 
dem. For de er vel gentlemen - eller va’? I alle tilfælde må de, der 
ikke følger planerne finde sig i at blive betragtet som dårlige ama
tørkammerater af de, der følger planerne.

Fordelene ved båndplanerne er, at de skabes af amatørerne selv, 
og at de kan ændres, hvis forholdene taler derfor. Det ville skam 
være langt mere besværligt, hvis planerne var noget, som de natio
nale administrationer skulle blive indbyrdes enige om. Så derfor: 
følg båndplanerne - vær en god amatørkammerat!

Som følge af den stærkt stigende interesse for 50 MHz har 
R.S.G.B. VHF-komité (Radio Society of Great Britain) foreslået føl
gende båndplan for 6 m for at sikre de kommende DX-forbindelser 
under F-åbninger imod forstyrrelser fra lokale og eethop Es - 
signaler:
50.000 - 50.020 Kun intercontinental DX CW
50.020 - 50.080 Beacons (Radiofyr)
50.080-50.100 Kun CW
50.100 - 50.400 Kun CW og SSB
50.100 - 50.125 Internationalt DX-vindue (se bem 1)
50.110 International DX opkaldsfrekvens (se bem 2)
50.200 (se bem 3)

SUCCESSEN FORTSÆTTER ....

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

Transmitter power: 100 Watts 
Cable length: 40 m

Aerial power:

Comparison between H 100 and RG 
H 100

Diameter:
Overall: 9,8 mm
Central conductor: solid 2,5 mm

Nom attenuation in dB/100 m:

213:
RG 213 (MIL-

10,3 Spea) 
7 x 0,75 mm 

(2,3 mm)

MHz RG 213 H 100 GAIN:

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

1296 6 W 25 W +  317%

RG213 H100

28 MHz 
144 MHz 
432 MHz 

1296 MHz
Maximum power: (FM) 

28 MHz 
144 MHz 
432 MHz 

1296 MHz 
Weight:

Minimum operating 
temperature:
Bending radius:
Rated Velocity Ratio: 
Colour.
Capacity:

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

15. dB

2100 W 
1000W 

530 W 
300 W 
112 g/m

- 5 0  C 
150 mm 
0,84 
black 
80 pF/m

3,6 dB 
8,5 dB 

15,8 dB 
31. dB

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

-  40°C
100 mm 
0,66 
black
101 pF/M

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

ILN
Tune

service
Roskildevej 11 
4000 Roskilde 
Telefon 02 13 61 04 
Helst aften OZ9FW
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50.300 
50.350
50.400 
50.600 
50.700 
51.000 
51.100
51.400 
51.510
51.600-52.000

- 50.600
- 50.700 
-51.000 
-51.100 
-51.400 
-51.600

MS (Meteor scatter) CW opkaldsfrekvens
MS SSB opkaldsfrekvens
Alle modulationsformer
Packet Mailboxes
Alle modulationsformer
Pacifiske DX-vindue (se bem 1)
Alle modulationsformer 
20 kHz kanal FM m. 10 kHz offset 
FM telefoni opkaldsfrekvens 
Alle modulationsarter

Bemærkninger
1. Det er vigtigt, at alle lokale qso’er og qsoér inden for samme 

kontinent føres udenfor de intercontinentale DX-vinduer. Dette 
gælder specielt krydsbåndsforbindélser.

2. 50.110 er den internationalt anerkendte opkaldsfrekvens og 
den bør aldrig bruges til qso. Frekvensen er til stor nytte for de, 
der lader en modtager stå åben, mens de foretager sig andet. 
Man anmodes om at svare på en anden frekvens og i alle til
fælde totalt ignorere opkald fra ens eget kontinent.

3. Det tidligere anvendte udtryk »aktivitetscentrum« om 50.200 er 
slettet. Selv om det fortsat er en idé at kalde op på 50.200 på et

»dødt« bånd, så bør man iøvrigt anvende ledige frekvenser in
den for underafdelingen, således som båndplanen angiver det. 
(Det skal tilføjes, at 50.200 også er en populær opkaldsfrekvens 
for indenlandske forbindelser i W-land).

Øvrige bemærkninger: De store transatlantiske åbninger har 
vist, at operatørerne kan arbejde med pile-up ganske på samme 
måde, som der gøres med sjældne DX-stationer på HF-båndene, 
d.v.s. korte opkald og gerne flere kHz væk fra frekvensen. Samti
dig forventes det så til gengæld også, at DX-operatøren meddeler, 
hvor langt han lytter væk fra egen sendefrekvens.

Til slut skal bringes en liste over radiofyr (beacons), som er sak
set fra »Nyhedsbrev nr. 8, august 1988« udsendt af OZ 50 MHz 
gruppe. Listen er sammenstillet af Ted, G4UPS. Hertil er føjet 
GB3NGI (50.0625), som kom igang den 28. august. Som bekendt 
er radiofyr et Særdeles nyttigt hjælpemiddel, når man hurtigt vil 
danne sig et indtryk af udbredelsesforholdene. Det kan ses af lis
ten, at operationsstatus for en række af de anførte beacons er usik
ker, og naturligvis må man ikke forvente at høre de mere eksotiske, 
førend f2-forholdene for alvor begynder at optræde. På den anden 
side så kørte W-hams Japan den 6. juni 1988 og FY7THF (50.038) 
og ZD8VHF(50.0325 ny beacon) vil dog nok allerede nu være inter
essante at jagte.

Freq
50.005
50.010
50.011 
50.015 
50020 
50.0225 
50.023
50.025
50.025
50.030
50.030 
50.035 
50.039 
50.045
50.050
50.050 
50.055 
50.057
50.060
50.060
50.060
50.061
50.062
50.062 
50.0625
50.063
50.064
50.064
50.065
50.065
50.067
50.067
50.067
50.069
50.070
50.070
50.070
50.070
50.070
50.070
50.070
50.070 
50.072
50.075
50.075
50.077
50.077

Call
H44HIR
ZS1STB
JA2IGY
SZ2DH
JE6ZIH
ZS6LW
HH2PR
ZS6LN
6Y5RC
CTOWW
ZD8VHF
ZB2VHF
FY7THF
OX3VHF
GB3NHQ
ZS6DN
ZS6DN
TF3SIX
GB3RMK
K4TQR
WA80NQ
K1NFE
PY2AA
W3VO
GB3NGI
N4PZ
N7DB
W5VAS
KAOCDN
WOIJR
WB8IGY
WOBJ
W4RFR
W4HHK
KA4VEY
KB4UPI
KOHTF
N4LTA
WA7ECY
WBOCGH
WB4GJG
W2CAP/1
WA2YTM
PY2AMI
VS6HK
NOLL
N5JM

QTH
Solomon Islands 
Still Bay 
Japan 
Athen

Rosslyn
Haiti
Pietersburg
Jamaica
Portugal
Ascension Island
Gibraltar
Fransk Guyana
Julianehåb
Potters Bar
Irene
Irene
Island
Near Inverness
Alabama
Ohio
Connecticut 
Sao Paulo 
Maryland

Florida
Oregon
Lousiana
Colorado
Colerado
Ohio
Nevada
Tennessee
Tennessee
Alabama
Alabama
lowa
South Carolina
Oregon
Texas
Virginia
Massachusetts
New York
Sao Paulo
Hong Kong
Kansas
Louisiana

50 MHz Beacon list 
Loc

PM84JK
KM18
PM51RV
KG44

KG46

IN61GE
II22TB
IM76HE

GP60
1091VQ
KG44
KG44
HP94CC
I077UD
EM63
EM79
FN31

FM 19
I065PA
EL87
CN85
EL59
DM79
DM79
EM79
DN91
EM66
EM55
EM64
EM63
EN31
EM94
CN85
EM13
FM06
FN41
FN 12

EM09
EL49

ERPW Ant Dir Mod Notes

50 2 x Delta loop N F1 (C)
10 GP A1A
10 5 elem A1A 0)1
10 2xSqualo A1A 9
50 6 elem N A1A (C)

150 5 elem N A1A (C)
40 3 elem NW A1A (C)
40 Dipol Omni
50 Vert. dipol Omni F1A (C) 2
100 5 elem F1A (C) 3
100 Dipol Omni F1A (C)
20 GP Omni A1A (C)
15 Krydsdipol Omni F1A (C)

50 5/8 vert. Omni (C) 4
40 Dipol N/S F1A (C)
1 Dipol (C)
2 Turnstile A1A (C)
15 Turnstile (C)
25 GP (C)
10 Vert. dipol (C)
20 Dipol NWSE
400 m Whip (C)
30 Vertical (C)
1 Halo (C)
20 Halo (C) 5
20 Halo (C) 5
2 Vertical (C)
5 Turnstile (C)
2 (C)
1 Sloping dipol (C)
10 Vertical (C)
1 Dipol (C)
3 Inv. Vee (C)
10 Halo (C)
10 Vertical (C)
1 Ringo (C)

(0
15 Vert. dipol (C)
15 Turnstile (C)

30 GP (C)
22
3

Halo
Vertir.al

(C)
(C\
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50.080 HC8SIX Galapagos Islands EI59 4 Vertical (C)
50.080 TI2NA San Jose
50.080 WB400J Florida EL87 10 Vertical (C)
50.080 W1AW Connecticut FN31 50 6 elem W (I)
50.083 LU1 DMA Antonio/Buenos Aires 25 Beam NW 10
50.085 9H1SIX Malta JM65FV 80 5 elem (C)
50.086 VE2STL Quebec FN46 1.5 Vert. dipol (C)
50.086 VP2MO Montserrat 10 6 elem NW (C)
50.088 VE1SIX New Brunswick FN65 50 5 Elem E (C)
50.092 W5GTP Lousiana EM40 30 3 elem (I)
50.095 K7IHZ Arizona DM43 20 J qualo (C)
50.099 KH6EQI Pearl Harbour
50.099 KP4EKG Puerto Rico 10 6 elem (1) 6
50.100 HC2FG Guayaquil FI07 8 J-pole (C)
50.100 KG6DX Guam QK23 40 3 elem (1) 78
50.110 KG6DX Guam QK23 40 3 elem (1) 79
50.490 JG1ZGW PM95VP 10 Dipol A1A
50.499 5B4CY Cyprus KM54 15 GP F1A (C)
51.020 ZL1UHF West Auckland RF73 25 Vert. dipol (C)
52.200 VK8VF Darwin
52.320 VK6RTT Wickham OG89 25 J-pole (C)
52.325 VK2RHV Newcastle
52.345 VK4ABP Longreach
52.350 VK6RTU Kalgoorlie
52.370 VK7RST Hobart
52.418 VKOMA Mawson
52.420 VK2RSY Sydney QF56 25 Turnstile (C)
52.425 VK2RGB Gunnedah
52.435 VK4RTL Townsville
52.450 VK5VF Mount Lofty PF94 20 Turnstile (C)
52.460 VK6RPH Perth
52.465 VK6RTW Albany
52.470 VK7RNT Launceston
52.485 VK8RAS Alice Springs

Notes:
(C) - kontinuert operativ, (I) - operativ, når der er mulighed for åbning.
1. Beacon-indehaver SV1DH
2. Planlagt start juni 88
3. Ikke QRV i øjeblikket
4. Planlagt QRV fra juni 88
5. Ægtepar kaldesignaler
6. QRV kl. 12 -13 UTC, 22 - 23 UTC samt når operatøren er i shacket
7. 50.100 MHz uovervåget, 50.110 MHz overvåget
8. 2100-0100 UTC, 0100-0430 UTC S, 0430-2100 UTC SW
9. Call ændres til JA6YBR i nærmeste fremtid 

10. Computerkontrolleret, QRV 1800-0300 UTC.

73 de OZ7DX, l/øgg

Gert oplyser, at signalerne var svage, men stabile. Hvad udbre
delsesarten har været er uklart, men måske var det auroral Es. Se 
i øvrigt OZ1 LO’s rapport fra samme åbning i august i »OZ« side 468.

FAl på 144 MHz
OZ6ÖL har oplyst, at han den 10.8.88 kl. 1104 UTC havde QSO med 
YU7EW på 144 MHz. Jugoslavens signal var kraftigst når Hans 
havde sin antenne pegende mod øst! Signalstyrken var da S1-2. 
Samtidig med disse forhold på 2 meter var der TV-signaler fra Rus
land på kanal R1 (49,75 MHz).

Muligvis er dette det første tilfælde af FAI-udbredelse registreret 
her i OZ. Er der andre, der har observeret noget den 10.8.88?

Båndrapporter

50 MHz
OZ1KGV/G3RPD/EI2VTP, Grahame, oplyser, at der den 28. august 
var en 25 minutter lang åbning til Syd Afrika på 6 meter. Første sig
nal var en ZS-beacon kl. 1615 UTC. Grahame kørte herefter ZS6WB 
og ZS6XJ på x-bånd 28/50 MHz. Signalerne var på et tidspunkt 59. 
Indtil dato har Grahame kørt følgende lande på x-bånd: W, VE, ZS, 
9H1, EA, CT, LA, OH, PA, G, GM, GW, GI, GU og El.

ES, 144 MHz
OZ2GZ har sendt følgende rapport:
9.7.88 i tidsrummet 1443 - 1549 UTC:
EA3CSV (Jno1), EA5EGR (JNo8), FC1GPI (JNo3), FC1CDL(JNo3), 
EA3LL (JNo1), F6DRO (JN), C30LFE (JNo2), EB3CNX (JN11), 
EA3AND (JN11), HB9DHS/F (JN33), F6HOG (JN23), F3VG/p 
(JN35), I1DMP (DF) og I1LCA (JN34).
16.7.88:Kørt SM2EKM og SM2CEN. Hørte desuden UA1ZCL,
OH9NMS, OH8JIY, SM2ILF og SM2FK?
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TROPO, 144 MHz
OZ1ANA har sendt følgende rapport fra den fine tropo-åbning den 
10.9.:
»Det hele begyndte med, at jeg snakkede med OZ1LSG, der for
talte, at han havde hørt CN1KQ i QSO med en EA-station. CN- 
stationen var meget svag, - i størrelsesordenen 31-41. Han fik des
værre ikke fat i lokatoren på ham. Dette fik mig til at lytte båndet 
over, og jeg hørte flere PA-stationer, der havde QSO med EA. Jeg 
kaldte CQ, og PE1CJW kom ind og svarede og fortalte, at der var 
mange EA-stationer igang, og de var typisk 59 i Holland. Efter no
gen søgen fandt jeg dem også, men de var meget svage, - max. 53. 
Det drejede sig om følgende stationer: EA1YY, EA1ED, EA1QJ, 
EA1BCB og EB1CBQ. Jeg prøvede at kalde dem, men PA- 
stationerne var meget kraftige. Det lykkedes dog at få QSO med 3 
af dem, - iøvrigt kørte jeg også nogle franskmænd, belgiere og eng
lændere. Min station består af 2x9 elem plus masteforstærker med 
MGF1202 samt 100 watt PA«.

Ialt kørte OZ1ANA 24 stns: EA i IN73, F/FC i IN97 og J0o9/18/19, 
ON i J010/11/21, DL/DB/DD/DG/DJ i JO30/31, PA i J022 og G i JO01 
og 1091.
OZ3ADL var også igang og kørte ialt 85 QSO’er den 10.9. Bedste DX 
var EA1YY (IN73AN) kl. 2151 UTC. Herudover kørtes: DG/DH/-
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DD/DK/DJ/DB i J020/30/3132/34/43, PA/PE i JO21/30/31/22/23/32, 
G i J001/02 og 1090, ON i J010/11/20/21 samt F/FC i JN08/09/29/- 
10/20.

Alt kørt med en Braun SE-402, 10 watt til en 15 elem. 100 m.o.h. 

EME, 144 MHz
OZ1EME har i sommerens løb kørt følgende nye stationer via må
nen: SM4DHN, WØHP, OE3UP, K2GAL, C3URA, RA6AAB, IK2LZT 
og G U4TH B. Sidstnævnte blev kørt 6.8.88 kl. 0716 UTC, og er så vidt 
vides første OZ - GU via EME på 144 MHz. De nævnte QSO’er er 
kun et lille udpluk af hvad OZ1 EME har kørt i de sidste par måneder.

Satellitter

Oscar 13. En kort oversigt
Nu da Oscar 13 er vel anbragt i sit endelige kredsløb om jorden, fin
der jeg tidspunktet egnet til at give et kort resumé over satellittens 
vigtigste data og funktioner.

Generelt
Oscar 13 er en såkaldt spin-stabiliseret satellit, hvis orientering i 
rummet kontrolleres af et ombordværende elektrisk styret magnet
system. Systemet kontrolleres af satellittens computer, der får de 
nødvendige navigeringsinformationer fra to sol-sensorer, en jord
sensor samt yderligere to sensorer for »op« og »ned«. Computeren 
styrer selvstændigt Oscar 13, og indgriben fra jord-kontrolstationer 
er kun nødvendig under meget specielle omstændigheder.

Tegningen viser Oscar 13’s udformning, der ligner en tre-takket 
stjerne. Siderne er udvendigt beklædt med solceller, der leverer 
strøm til satellittens batterier. Oscar 13’s dimensioner:
Højde inkl. antenner: 1,35 m 
Bredde inkl. antenner: 2,00 m 
Vægt: 90 kg.

På satellitten er monteret følgende antenner:
70 cm retningsantenne: 10 dBic, højre-drejet cirk. pol.
2 m retningsantenne: 6 dBic, højre-drejet cirk. pol.
70 cm + 2 m rundstrålende antenner: - 2 dBic 
23 cm helical-ant.: 11 dBic, højre-drejet cirk. pol.
13 cm helical-ant.: 12 dBic, højre-drejet cirk. pol.

Satellittens forventede levetid: 6 år.

Ombordværende transpondere
OSCAR 13 er udstyret med 3 transpondere samt det såkaldte RU- 
DAK (Regenerativer Umsetzer fur Digital Am ate ur Kommunika- 
tionL- et digitalt kommunikations eksperiment.
U-transponderen (mode B)

U-transponderen er en lineær omsætter med en båndbredde på 
150 kHz. Omsætterens indgangsfrekvensområde er 435,420 til 
435,570 MHz. Dens udgang ligger i området 145,825 til 145,975 
MHz. Omsætteren arbejder med sidebånds-inversion, d.v.s. at et 
fra jorden udsendt USB-signal vil blive omsat til et LSB-signal og 
omvendt.

U-transponderen indeholder også en beacon, benævnt general 
beacon (GB), på 145,812 MHz. Denne beacon er beregnet for infor
mation af OSCAR 13-brugerne og sender skiftevis RTTY, PSK og 
CW.

Tranponderen indeholder endnu en beacon, benævnt enginee
ring beacon (EB), på 145,985 MHz. Denne er primært beregnet til 
brug for AMSAT’s jord-kommandostationer.

U-transponderens maksimale udgangseffekt er 50 watt PEP. An
tennerne er højre-drejede cirkulært polariserede.

L-transponderen og RUDAK
L-transponderen er ligesom U-transponderen en lineær omsætter. 
Båndbredden er 290 kHz. Indgangsfrekvensområdet er 1269,620 
MHz til 1269,330 MHz, og udgangen ligger i området 435,715 til
436,005 MHz. General beacon sender på 435,651 MHz med skifte
vis PSK, RTTY og CW. L-transponderens maksimale output er 50 
watt og antennerne er højre-drejede cirkulært polariserede.

For brugere, der ikke har mulighed for at arbejde på 23 cm- 
båndet, findes en eksperimental sekundær indgang på L- 
transponderen i området 144,425 til 144,475 MHz. Denne indgang 
er specielt beregnet for amatørstationer i lande, hvor operation på 
23 cm enten ikke er tilladt eller kun tilladet ved brug af små sende
effekter (QRP). Stationer i lande hvor sådanne begrænsninger ikke 
eksisterer, d.v.s. i de fleste vestlige lande, bør ikke anvende denne 
indgang på transponderen.

RUDAK
RUDAK er en uafhængig data-kanal, der er adskilt fra L- 
transponderens normale funktion. RUDAK bruger en separat 
modtage- og sendekanal. Modtagekanalen ligger på 1269,710 
MHz, og sendekanalen ligger på 435,677 MHz. Fortalti korthed fun
gerer RUDAK således:

Digitale meldinger kan udveksles mellem to eller flere jordstatio
ner via datakanalen. Korte informationsblokke (packets) med et 
specifikt format sendes af hver jordstation og opfanges af satellit
ten. Der skal benyttes en transmissionshastighed på 2400 bit/s 
(PSK). Efter behandling i satellitten retransmitteres blokkene til jor
den med 400 bit/s (PSK). Da alle jordstationer må forventes at 
transmittere på en ukoordineret måde, kan det ikke undgåes, at de 
udsendte blokke overlapper hinanden og bliver forvanskede.

Blokkene må derfor repeteres af jordstationerne. Af denne grund 
er datahastigheden mod satellitten valgt 6 gange større end re
transmissionshastigheden. Mange packet radio stationer verden 
over forventes at kunne anvende kanalen.

Detaljerede oplysninger vil kunne fås i en planlagt RUDAK- 
håndbog, der vil kunne fås (købes) ved henvendelse til Hans-Peter 
Kuhlen, DK1YQ, Finkenstrasse 11, D-8011 Aschheim, BRD.

DK1YQ er ansvarlig for RUDAK-projektet.

Desværre har der efter opsendelsen af Oscar 13 vist sig at være 
problemer med anvendelse af RUDAK-kanalen. Fra AM SAT DL’s 
side arbejder man ihærdigt med problemet, der for tiden umuliggør 
»loading« af ny software fra jorden. Prognosen for RUDAK’s fremtid 
er i skrivende stund usikker, men forhåbentlig lykkes det at få kon
trol over systemet.

Et andet problem, der har vist sig efter opsendelsen, er L- 
transponderens modtager AGC-spænding, der undertiden »pum
pes« op til meget høje værdier, muligvis p.g.a. interferens fra kraf
tige radarstationer, der arbejder i 1,3 GHz-området. Også dette pro
blem, der har nedsat modtagerfølsomheden af mode L, arbejdes 
der på for tiden. Hvis teorien om overstyring af modtagerindgangen 
af radar- eller andre ikke-amatør-signaler er rigtig, kan man frygte, 
at L-transponderens funktion ikke vil kunne forbedres, når OSCAR 
13 er inden for disse signalkilders rækkevidde.
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S-transponder
Denne transponder er ikke-lineær (begrænsende) og har indgang 
fra 435,601 til 435,637 MHz og udgang i området 2400,711 til 
2400,747 MHz. Båndbredden er altså kun 36 kHz. Transponderen 
har endvidere en beacon på 2400,325 MHz. Transponderens ud
gangseffekt er 1 watt. Da S-transponderen vil have et relativt højt 
strømforbrug, når den er operativ, vil anvendelsen blive forsøgt be
grænset til specielle formål og eksperimenter.

Indtil skrivende stund har S-transponderen så vidt vides ikke væ
ret aktiveret.

X)o3a

MHz
2400 711 ~= 435.601

2400 720 - g -  435 610

2400.730 - g — 435 620

2400.740 - g -  435.630 
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OSCAR 13. Frekvensplan for S- og U-transponder.

GB 435.651

435 645 a  RUDAK1269.710 U p|jnk

OSCAR 13. Frekvensplan for L-transponder og RUDAK.
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RS10 RS11 Low power experiment
Siden opsendelsen af RS10/RS11 i juni 1987 er mange amatører 
begyndt at benytte satellitkommunikation. Det skyldes bl.a., at de 
russiske satelitter er nemme at bruge, og at der kun kræves simpelt 
udstyr hertil.

For at vise hvad der er muligt med lav effekt gennemføres fra no
vember 1988 til februar 1898 en række testtransmissioner. De vil 
finde sted weekends i de omløb, hvor satelitten er højt over Vest
europa.

Udsendelserne starter med 10 watt tilført en 4 elements antenne. 
Under omløbet vil effekten blive reduceret efterhånden som satel
litten kommer nærmere. Laveste power bliver 10 miliwatt. Den an
vendte effekt angives fulgt af en tobogstavs kode f.eks. i Watt Ro
meo Sierra. Koden ændres hver 15. sekund.

Testfrekvenserne er 29.395 MHz til RS10 og 29.445 MHz til RS11. 
(+/- 3 kHz) mode SSB.

Rapporter, der vil blive besvaret så hurtigt som muligt bedes 
sendt til: Ron Mikkenie PE1ISP, Burg. Loysonstraat 51, 6373 PB 
Landgraaf, Holland.

Rapporterne skal indeholde: Dato, UTC-tid, frekvens, satellite, 
max. og min. signal, modtaget bogstavkode, modtagerantenne og 
udstyr, QTH-locator.

Alle satellitbrugere anmodes om ikke at benytte de nævnte test
frekvenser.

Nedenstående giver en oversigt over forsøgene:
The table gives you the time of the satellit’s equatorcrossing as 

HH.MM.SS UTC and the longitude in degrees WEST.

For those not familiar with satellite Communications:
The last symbol (>  or <) tells you in what direction the satellite 
moves and how much time you have to add to the given time to find 
out when you can hear the satellite. 
symbol: >
direction of satellite: from south to north

time you can hear RS10/RS11: add 7 minutes 
time RS10/RS11 disappears: add 21 minutes 
symbol: <
direction of satellite: from north to south 
time you can hear RS10/RS11: add 29 minutes 
time RS10/RS11 disappears: add 45 minutes 

The time which must be added may differ a little bit depending on 
whereyou live.Thesenumbers refer on astation in Holland, U.K. or 
Germany. The best is to start listening about 5 minutes before you 
expect the satellite.
Example:
RS11 01-10-88 
13:34:41 145 <
RS10/RS11 in range from 13:34:41 plus 29 minutes = 14:03:41 
RS10/RS11 disappears at 13:34:41 plus 45 minutes =14:19:41 
Listen from 13:58:00 UTC until 14:25:00 UTC, you will not miss 
anything of the transmission. The transmission is from 14:03:41 
until 14:19:41 since I have to wait for the satellite getting in range for 
me. Compiled by PEHSP

Referenceomløb, RS-10/11 og JO-12
RS-10/11 JO-12

Dato Oml. nr. UTC grd Omlnr UTC grd
19.10 6633 1:39 356 9937 0:03 068
20.10 6646 0:25 339 9950 1:06 088
21.10 6660 0:55 348 9962 1:14 079
22.10 6674 1:25 358 9975 1:18 099
23.10 6687 0:11 341 9987 0:25 090
24.10 6701 0:41 350 10000 1:29 110
25.10 6715 1:11 359 10012 1:37 101
26.10 6729 1:41 009 10025 1:40 121
27.10 6742 0:27 352 10037 1:48 112
28.10 6756 0:57 001 10050 1:51 132

List of RS10/RS11 Equatorcrossings for near overhead passes
Listen for the Low-Power-Experiment on these orbits
RS11 29-10-88 RS 11 30-10-88 RS11 05-11-88 RS11 06-11-88
10:13:25 143< 10:43:44 152< 10:15:36 156< 10:45:55 165<
11:58:26 169 <

RS11 12-11-88 RS11 13-11-88 RS11 19-11-88 RS11 20-11-88
08:32.08 142< 09:03:05 151 < 08:34:57 154< 09:05:16 164<
10:17:47 168<

RS11 26-11-88 RS11 27-11-88 RS11 03-12-88 RS11 04-12-88
08:37:08 167 < too late too late too late

RS 11 10-12-88 RS11 11-12-88 RS11 17-12-88 RS11 18-12-88
19:11:37 351 > 19:41:56 360 > 19:13:48 3 > 17:59:06 346 >

19:44:07 13 >

RS11 24-12-88 RS11 25-12-88 RS11 31-12-88 RS11 01-01-89
17:30;57 349 > 18:01:16 359 > 17:33:08 2 > 16:18:25 345 >

18:03:27 11 >

RS11 07-01-89 RS11 08-01-89 RS11 14-01-89 RS11 15-01-89
15:50:17 348 > 16:20:36 358 > 15:52:27 1 > 14:37:45 344 >
17:35:18 15 > 16:22:46 10 >

RS11 21-01-89 RS11 22-01-89 RS11 28-01-89 RS11 29-01-89
14:09:36 347 > 14:39:55 357 > 14:11:46 360 > 12:57:04 343 >
15:54:37 14 > 14:42:05 9 >

RS11 04-02-89 RS11 05-02-89 RS11 11-02-89 RS11 12-02-89
12:28:55 346 > 12:59:13 355 > 12:31:04 359 > 11:16:22 342 >
14:13:56 12 > 13:01:23 8 >

RS11 18-02-89 RS11 19-02-89 RS11 25-02-89 RS11 26-02-89
10:48:13 345 > 11:18:32 354 > 10:50:22 358 > 09:35:40 340 >
12:33:14 11 > 11:20:41 7 >
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29.10
30.10
31.10 
1.11 
2.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11 
11.11 
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11

6770
6783
6797
6811
6838
6852
6866
6879
6893
6907
6920
6934
6948
6962
6975
6989
7003
7016
7030
7044

1:27
0:13
0:43
1:13
0:29
0:59
1:30
0:15
0:45
1:16
0:01
0:31
1:01
1:32
0:17
0:47
1:18
0:03
0:33
1:04

010
353
003 
012
004
014 
023 
006
015
025 
008
017
026
036
018 
028
037 
020 
029 
039

10062
10074
10087
10099
10124
10137
10149
10162
10174
10186
10199
10211
10224
10236
10249
10261
10274
10286
10299
10311

0:59
0:07
1:11
0:18
0:30
1:33
0:41
1:45
0:52
0:00
1:04
0:12
1:15
0:23
1:26
0:34
1:38
0:46
1:49
0:57

123
114
134
125
136
156
147
167
158
149
169
160
180
171
191
182
202
193
213
204

Fra billedarkivet
Radioamatører i Frederikshavn i 1922
Længe før end der var tænkt på EDR’s lokalafdeling i Frederiks
havn - OZ6EVA var der i byen driftige radioamatører, der i 1922 stif
tede Frederikshavn Radioklub.

På billedet ser vi et par medlemmer foran klubbens flotte radio
modtager, som var opbygget i tre dele: tuner, detektor og LF- 
forstærker. Det var af pædagogiske grunde man havde delt modta
geren op i tre afdelinger, så medlemmerne bedre kunne eksperi
mentere og afprøve deres egne konstruktioner. Det fineste resultat, 
man indfangede dengang på modtageren, var en koncert fra Glas
s ø  OZ1HJV

RS-10/11: Oml.tid: 105.022698 min., incr.: 26.381461W 
Beacon: 29,357/145,857 og 29,407/145,907 MHz. 
JO-12: Oml.tid.: 115,653073 min., incr.: 29,239297W 
Beacon: 435,975/435,910 MHz.

Tekniske artikler 
modtages gerne.

Redaktionen

Direkte import fra det fjerne østen...
GT1600
lille gedigen 2 M transceiver med en 
kraftig kvalitet og pris der slår alle 
rekorder. VHF 144-146 MHz kun 
hos BIINFELDT A/S.

%

Incl. lader og opladelige 
batterier og incl. moms:

til de danske radioamatører

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

Introduktionspris 
incl. moms.: Kr. 3998,-

K r. 16 9 8 ,-
Ekstra tilbehør: MONOFON kr. 399.-
Tekniske data:
S e nd ee ffe k t................................................................  2/0,15 Watt
Frekv.omr 144-146 M Hz PLLSynthese(„FUM LEHJUL")
Strømforbrug ....................... TX 550 mA max^RX 20-130 mA
MF .............................................  (1) 10,695 M Hz - (2) 455 KHz
Følsomhed .............................................  0,4 uV ved 20 dB S/N
Selektiv ite t ......................................................... 7,5 KHz 4- 6 dB
LF udgang ........................................................... 400 mV 8 Ohm
Spacing ................................................... ±  600 KHz indbygget
1750 Hz .............................................  Repeateropk. indbygget

Rekvirer brochure.

BIINFELDT A/S
FREDERIKSDALSVEJ 74 - 2830 VIRUM - TLF.: 02 -85 45 45
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Kredsløbsdata for Oscar-13:

Orbit Dato UTC
AOS

az MA UTC
Apogæum

az el UTC
LOS

az
266 18.10 23:33 320 196 ** 280 30 02:04* 211
267 19.10 07:39 88 121 07:57 89 3 13:06 35
268 19.10 18:04 258 98 19:23 274 1 00:59* 187
269 20.10 07:18 78 138 ** 71 33 11:56 28
270 20.10 15:22 224 63 18:15 261 10 23:52 166
271 21.10 06:56 68 155 ** 61 24 10:46 22
272 21.10 13:49 205 53 17:09 247 19 22:44 147
273 22.10 06:34 58 171 ** 76 16 09:37 15
274 22.10 12:32 189 49 16:03 232 27 21:36 129
275 23.10 06:10 47 187 * * 31 10 08:28 8
276 23.10 11:25 174 49 14:55 214 33 20:27 112
277 24.10 05:42 34 202 ** 26 6 07:20 0
278 24.10 10:25 160 51 13:50 194 37 19:18 96
279 25.10 05:05 20 213 ** 11 4 06:15 349
280 25.10 09:32 146 56 12:44 172 38 18:08 83
281 26.10 04:14 6 219 ** 355 4 05:17 330
282 26.10 08:49 132 65 11:36 152 35 16:58 71
283 27.10 03:08 356 219 ** 329 6 04:21 302
284 27.10 08:12 120 76 10:30 133 29 15:49 60
285 28.10 01:52 346 216 ** 318 12 03:23* 270
286 28.10 07:41 108 89 09:24 117 21 14:39 51
287 29.10 00:28 335 209 ** 301 20 02:22 239
288 29.10 07:14 98 104 08:17 102 13 13:29 42
289 29.10 22:44 320 195 ** 279 30 01:18* 212
290 30.10 06:51 88 120 07:11 89 4 12:19 35
291 30.10 17:12 257 96 18:36 275 1 00:12* 188
292 31.10 06:28 78 137 * * 73 33 11:09 28
294 1.11 06:06 68 154 ** 56 24 10:00 22
295 1.11 13:01 205 52 16:23 248 19 21:58 147
296 2.11 05:45 58 170 ** 47 17 08:50 15
297 2.11 11:44 189 48 15:17 232 27 20:49 129
298 3.11 05:20 47 186 ** 30 10 07:41 8
299 3.11 10:36 174 48 14:10 214 34 19:40 112
300 4.11 04:52 34 200 ** 19 6 06:33 360
301 4.11 09:36 160 50 13:04 194 38 18:31 97
302 5.11 04:16 20 212 * * 12 4 05:29 349
303 5.11 08:44 146 56 11:56 172 38 17:21 83
304 6.11 03:24 7 217 **23 356 4 04:30 330
305 6.11 08:00 132 64 10:50 152 35 16:12 71
306 7.11 02:19 356 218 * * 331 6 03:34 303
307 7.11 07:23 119 75 09:44 133 30 15:02 60
308 8.11 01:04 346 215 ** 320 12 02:36 270
309 8.11 06:52 108 89 08:35 117 22 13:52 51
310 8.11 23:39 335 208 * * 300 20 01:35* 240
311 9.11 06:25 97 104 07:28 102 13 12:42 43
312 9.11 21:53 320 193 * * 282 30 00:31* 212
313 10.11 06:01 87 119 06:24 89 5 11:32 35
314 10.11 16:17 256 93 17:50 275 2 23:25 189
315 11.11 05:39 78 136 * * 67 33 10:22 28
316 11.11 13:44 224 61 16:42 262 10 22:18 168
317 12.11 05:18 68 153 ** 55 24 09:13 22
318 12.11 12:12 205 51 15:38 249 19 21:11 148
319 13.11 04:55 58 169 ** 49 17 08:03 15
320 13.11 10:56 189 48 14:29 233 27 20:02 130
321 14.11 04:31 46 185 ** 37 11 06:54 8
322 14.11 09:48 174 48 13:22 214 34 18:54 113

323 15.11 04:03 34 200 ** 19 6 05:46 360
324 15.11 08:48 160 50 12:16 194 38 17:44 97
325 16.11 03:26 20 210 ** 13 4 04:42 348
326 16.11 07:56 146 55 11:10 173 39 16:35 83
327 17.11 02:36 7 217 ** 358 4 03:43 330
328 17.11 07:11 132 63 10:04 152 36 15:25 71
329 18.11 01:30 356 217 * * 330 6 02:47 303
330 18.11 06:34 119 75 08:55 133 30 14:15 60
331 19.11 00:14 346 214 * * 320 12 01:49 271
Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz.
* : Den følgende dag
* *: Apogæum før AOS eller efter LOS beregnet af OZ8SL.

MA
252
243
253
242
253
241
252
240
252
239
251
238
250
239
249
242
248
246
246
249
245
251
244
252
243
253
242
241
252
240
252
239
251
238
250
239
249
242
248
246
246
249
245
251
244
252
243
253
242
253
241
252
239
252
239
251

238
250
239
249
242
248
246
246
249
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Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasan vej 7, 7190 Billund 

Akvititesten
September-testen gav følgende resultat:
Klasse 1 -144 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc. Point
1 OZ1GEH/P J055 107 29 28336
2 OZ1KLU J046 74 28 27015
3 OZ1FHU J055 70 24 16709
4 OZ8RY J065 62 18 13751
5 OZ8QD J066 57 19 13606
6 OZ1JXH J047 50 14 10256
7 OZ3ADL J055 50 15 9161
8 OZ1KVM J044 37 16 8319
9 OZ1KSN J057 34 15 8297

10 OZ1HUW J065 38 11 7588
11 OZ6PK J065 26 9 5312
12 OZ1JVX J046 8 8 2608

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc. Point
1 OZ1DOQ/P J064 191 41 71060
2 OZ1ALS J044 166 33 56406
3 OZ1KLB J055 57 20 19538
4 OZ3FYN J055 77 23 18116
5 OZ1GDI J065 68 18 14173
6 OZ7FYN J055 59 16 12240
7 OZ9EVA J057 43 18 9768
8 OZ7HVI J065 43 14 9331
9 OZ9HEL J066 45 14 8959

10 OZ2EDR J056 32 16 8667
11 OZ2AGR J065 42 13 7553
12 OZ7RD J056 34 14 7226
13 OZ1KTE/A J065 1 1 211

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc. Point
1 OZ1JPT J064 50 22 13489
2 OZ1CFO J056 41 19 10812
3 OZ1KHW J057 30 14 8600

4 OZ1GEH J065 33 15 7220
5 OZ7LX J055 33 16 6609
6 OZ1KLU J046 20 12 5919
7 OZ6HY J045 13 9 3310
8 OZ1GMP J056 13 7 2919
9 OZ1SW J046 7 5 1562

10 OZ1KWJ J045 4 3 1154

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc. Point
1 OZ1ALS J044 23 10 4000
2 OZ9EDR J065 17 12 3217
3 OZ1KTE J065 19 8 3017

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

OZ1HDA 
OZ1ABE 
OZ1GMP 
OZ1IPU 
OZ1GEH 
OZ7LX 
OZ8TU

8 OZ1KHW
9 OZ1DOQ 

10 OZ1GER
OZ1CFO

12 OZ1KLU
13 OZ1ASP/P
14 OZ6HY

11

J047
J065
J056
J057
J065
J055
J065
J057
J065
J065
J056
J046
J055
J045

16-6-5-0
25-5-0-0
22- 0- 0-0
16-3-1-0 
21- 0 - 0-0
17-0-0-0 
16-0-0-0 
10-0- 0-0 
15-4-0-0 
14-0-0-0
9-3-0-0 
3-0-0-0 
2 - 0 - 0-0 
1-0-0-0

Klasse 5 - Microbølge multi
Nr. Call QTH QSO
1 OZ1KTE JQ65 12-4-0-0

7
12
10
7 

10
8 
7 
6 
6 
7 
6 
3 
2 
1

Loc.
2

Testminder:
Husk Marconi Memorial Contest den 5.-6. november 
- se reglerne i OZ nr. 7 side 414.

6832
4498
4224
3736
3006
2780
2269
2131
2086
1838
1372
595
231
156

Point
574

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

Resultater fra DM i rævejagt på Fyn 1988
Hold natjagt dagjagt ræve bedste place
nr. Navn By ræve tid ræve tid total tid ring
10 Michael-Erik-Teddy Kolding 4 160.3 6 120.1 10 280.4 1.
22 Egon-Stig-Peter Tønder 4 132.1 6 153.2 10 285.3 2.
37 Thomas-Claus-Hanne Kolding 4 160.4 6 134.7 10 295.1 3.
26 Viggo-Søren-Ole Tønder 4 160.5 6 134.9 10 295.4 4.
35 Esben-Jette-René Tønder 4 160.6 6 140.6 10 301.2 5.
25 6RI-Søren-Søren Tønder 4 181.9 6 156.9 10 338.8 6.
31 Steen-Kaj-Lars Kolding 4 170.8 6 195.7 10 366.5 7.
24 Axel-Leif-John Tønder 4 210.5 6 193.2 10 403.7 8.
27 Gunner-Peter-Jens Tønder 4 204.1 6 209.8 10 413.9 9.
34 9 VA Arne Birkerød 4 241.9 6 214.3 10 456.2 10.
36 Niels-Christian Odense/

Slagelse
4 226.2 5 225.6 9 451.8 11.

23 Martin 3MI-Frank Fredericia 4 210.4 5 230.6 9 481.9 12.
33 4 UR Ivar-Margit Helsingør 4 211.6 4 226.0 8 437.6 13.
21 2FN-Finn Køge 1 120.8 6 227.0 7 347.8 14.
30 8VM Villy- 5GN Børge Herning 3 228.5 4 217.4 7 445.9 15.
32 1ELY Mogens Helsingør 0 0 1 24.7 1 24.7 16.

Hermed et rigtig hjertelig til lykke til Michael-Erik og Teddy med deres generhvervelse af DM, og endnu engang tak til alide, der mødte op 
og gjorde det sjovt at lave en rævejagt. Ejner og Erik
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96. RTTY

SARTG News No. 68
Så er der atter kommet et eksemplar af bladet, og denne gang er 
det et temanummer om Packet. Der kan f.eks. nævnes følgende ar
tikel:
Hvad er Packet Radio?
RTTY-Amtor AX.25 
Finesser med BBS’en.
Skandinaviske digipeatere og PBBS’ere.

Kassereren meddeler bl.a., at der på nuværende tidspunkt er 
864 medlemmer i foreningen, et ganske pænt antal, men der er sta
dig plads til flere.

Årskontingentet er for 1989 netop blevet fastsat, og det holdes 
uændret på sv.kr. 70,-.

Hvad får man så for dette beløb? Først og fremmest et godt og in
formativt blad om vore digitale modes, RTTY, Amtor, Packet, Hell og 
FAX.

Desuden er man som medlem automatisk medlem af program
banken, hvor man frit kan »indsætte og hæve« forskelligt software. 
Størstedelen kan fåes på diskette, og der er programmer både for 
PC’er og C64/128 m.fl. Et af de sidst ankomne for C128 er et meget 
fint Packet-Mailboks program som er kompatibelt med RL1/MBL 
boksene.

Medlemsbladet, SARTG News (Scandinavian Amateur Radio Te- 
leprinter Group) er på 64 sider og udgives 4 gange årligt. Alle med
lemmer kan desuden annoncere gratis (småannoncer). Medlems
skab kan tegnes ved henvendelse til kassereren SM6BJK Rolf 
Berntsson, Bufjällsleden 1 C, S-417 27 Göteborg. Eller ved indsæt
telse af kontingentet, sv.kr. 70,- på svensk postgirokonto 23 13 38 -
5. Husk tydelig angivelse af navn, call og adresse.

7. Darc Fax Contest 1988
Denne contest foregår i week-enden 29/30. oktober 1988 i tidsrum
met 0800-2000 UTC begge dage. Den køres på såvel HF som VHF. 
Yderligere info kan fåes hos RTTY-red.

GARTG RTTY Contest, 4. del
GARTG - The German Amateur Radio Teleprinter Group - indbyder 
hermed til deres RTTY contest og håber på stor deltagelse.

Testen er opdelt ien HFogen VHF sektion, og begge tester afhol
des separat. Contesten er delt i 4 delcontester, og efter den 4. test ‘ 
findes den vindende station.

HF
4. del: Søndag den 29. okt. 1988, kl. 1300-1700.

VHF
4. del: Lørdag den 30. okt. 1988, kl. 0800-1200.

Bånd: HF 80 & 40 m. VHF: 2 m, 70 cm og 23 cm.
Contest call: CQ GARTG CONTEST. Efter hver QSO beholder den 
sidst kaldende station frekvensen.
Koder: l-fF: RST, QSO nummer, navn og QTH. VHF: Som for HF 
men tillige QRA locator.
Scoring: Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd. Hver 
2-vejs QSO: Tæller 1 point på 80 og 40 m. På VHF gælder en QSO 
på 2 m for 1 point. 70 cm 2 point og på 23 cm 3 point pr. kilometer. 
QSO: Via repeater er ikke tilladt. Samlet score: Antal QSOpoints. 
Klasser:
A): HF stationer med mere end 200 W input.
B): HF stationer med under 200 W input.
C): SWL-stationer
D): VHF-stationer
Logs skal indeholde følgende (for HF)
a) Call, navn og fuldstændig adresse
b) Klasse
c) Tid i UTC. Call, navn og QTH på modparten, sendte og mod
tagne koder, bånd.

d) Total score (Logs uden denne angivelse anvendes som chech- 
logs)

VHF
a.t.o.m. samt QRA locator sendt og modtaget.

SWL’s
Pointberegning som ovenstående. Den samme station må kun rap
porteres 2 gange.
Resultater: Resultaterne vil blive udsendt i GARTG’s bulletin 
»RTTY-NEWS«, og listen bliver endvidere bragt i medlemsbladet 
»RTTY«.
Logs: Skal være modtaget senest 20 dage efter hver delcontest. 

Contest Manager
DL8VX, Wolfgang Punjer, P.O. Box 90 11 30, D 2100 Hamburg 90, 
Vesttyskland.

W.A.E.D.C. European RTTY Contest
Testperiode: Fra lørdag den 12. november 1988 1200 UTC til søn
dag den 13. november 1988 2400 UTC.
Bånd: 3.5, 7, 14, 21 og 23 MHz.
Klasser: Single-operatør, multi-operatør, single transmitter, SWL’s.

Multi-operatør stationer må ikke foretage båndskift oftere end 
hvert 15:e minut med undtagelse af et hurtigt båndskift for at opnå 
en ny multiplier. Dette kræver et umiddelbart tilbageskift til det op
rindelige bånd.
Pauser: Max. 36 timer er tilladt for single-operatører og 1-3 pauser 
på tilsammen mindst 12 timer skal angives i loggen. Multi-operatør 
stationer må deltage alle 48 timer.
Koder: RST + løbende QSO nummer startende med 001. W/Kstati- 
oner skal desuden opgive US-stat, evt. forkortet. F.eks. 599/024 
MA.
Point: Hver QSO tæller 1 point. Hver station må kun kontaktes 1 
gang pr. bånd. Hver bekræftet QTC afsendt eller modtaget tæller li
geledes 1 point.
Multipliers: Anvend ARRL’s seneste liste samt WAEDC Europa- 
liste, desuden vil distrikterne fra 09 i JA-PY-VE-VO-VK-ZL-ZS og 
UAO-9, samt US-stater tæller som multipliers. Kontakt med eget 
land tæller ikke som multiplier.

En multiplier kontaktet på 3.5 MHz = 4 point 
En multiplier kontaktet på 7 MHz = 3 point 
En multiplier kontaktet på 14/21/28 MHz = 2 point 

Scoring: Total QSO point + total QTC-point multipliceret med sum
men af multiplier point fra alle bånd = total score.
QTC-trafik: QTC trafik betyder, at man udveksler rapporter om tid
ligere kørte QSO’s i contesten med en modstation. Hver således 
rapporteret QSO tæller 1 point, både modtagne og sendte QTC gi
ver point. En QTC skal indeholde tidspunkt, kaldesignal og QSO 
nummer på den rapporterede station. 1300/SM6AEN/124 f.eks. be
tyder, at du kl. 1300 UTC kørte SM6AEN og modtog hans QSO num
mer 124. En QSO kan kun afgives som QTC 1 gang og aldrig til den 
oprindelige station.

Højst 10 QTC kan afsendes til eller modtages fra samme station. 
Det er tilladt at kontakte samme station flere gange for at komplet
tere op til de maximale 10 QTC’s, men det er kun den første kontakt 
som kan give QSO point. Før en liste over QTC trafik med løbende 
numre, f.eks. QTC 3/7 indikerer, at det er tredje serie QTC og at den 
indeholder rapport over 7 QSO’s.
Diplomer: Awards til de højeste point scores i hver klasse og i hvert 
land, samt til den ledende station på hvert kontinent. Awards vil 
også gives til stationer, som har opnået mindst halvdelen af de 
points, som kontinentets vinder har scoret.
Logs: Loggen skal føres på separat blad for hvert blad, med angiv
else af QTC trafik. Vedlæg separatlister over modtagne og afsendte 
QTC med angivelse med hvem man har udvekslet QTC, QTC-numre 
samt tid i UTC.
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Specielle logblade kan rekvireres hos DARC mod SASE. 
Deadline: Loggen skal være poststemplet senest 1. december 
1988 og skal sendes til: WAECD Commite, Postbox 1328, D-8950 
Kaufbeuren, West Germany.

WAE-contryliste
C31 - CT1 - CT2 - DL - EA - EA6 - EL - F - FC - G - GC- G L-G J- GM

- GM Shetland -G U -G W -H A - HB9 - HBØ - HVI- IS -IT - JW-JW 
Baer - JX - LA - LX - LZ - M1 -O E-O H - OHØ - OJØ -OK-ON-OY 
-OZ-PA-SM-SP-SV-SV Crete - SV Rhodos - SV Athos - TA1 - TF
- UA13456 - UA2 - UA Franz Josef Land - UB5 - UC2 - UN1 - U05 - 
UP2 - UQ2 - UR2 - Y2 - YO - YU - ZA - ZB2 - 1AØ - 3A - 4U - 9H1.

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

Packet-møde 1988
På mødet i Odense i september redegjorde digitaludvalgets for
mand OZ8CY for de 23 fremmødte deltagere for digitaludvalgets 
arbejde i det forløbne år.

Han omtalte i sin beretning, hvorledes udviklingen pegede frem 
mod et landsdækkende overordnet net (NTS) på 70 cm med en for
ventet afstand mellem noderne på 50-100 km. I nogle tilfælde min
dre.
De endnu uudnyttede digipeatertilladelser forsinker/forhindrer 
desværre net-opbygningen kraftigt.

Selv om NETROM noder for tiden anbefales vil vi i fremtiden 
kunne blive overhalet af andre systemer. Gateways ti IH F og ti I ladei
ser til links og digipeatere/noder på SHF er under forhandling med 
Teleinspektionen.

På mødet drøftedes i øvrigt den nuværende status med hensyn til 
mailbox og digipeatere, ligesom de fremtidige muligheder med 
hensyn til øget transmissionshastighed blev drøftet. Endelig drøf
tedes det forhold, der er kendt i det nordsjællandske område med 
hensyn til digipeatere/noder beregnet for et mindre lokalt område, 
eventuelt gennem tilladelse til oprettelse af NETROM noder på en 
frekvens der ligger udenfor NTS-systemets.

Til de tre bruger-besatte pladser i digitaludvalget valgtes OZ5SB, 
OZ4YC og OZ1BHQ. Som suppleanter valgtes OZ1LDO, OZ1DPP 
Lars Arvø og OZ1BGQ.

Igen på dette møde drøftedes problemerne vedrørende statio
nernes indstilling af frekvenssving og der opfordredes påny til hen
syntagen til øvrige amatører.

Kritik af spalten
OZ7LB a OZ9BOX har skrevet til mig og beklaget sig over, at jeg an
vendt »nedladende bemærkninger om 64’erens langsomme ind
læsningstid« og henviser henved til mit referat i OZ nr. 9 under over
skriften »DIGICOM FORBEDRINGER«, hvor jeg citerer en tysk 
amatørs message for nogen tid siden, udsendt i packetsystemet.

Lad mig en gang for alle slå fast, at jeg selv er begyndt med en 
VIC 20. Har været igennem en udvikling med hjemmebygning af 
C P/M maskine. Køb af et par 064’ere der nu gør fyldest som udlåns
maskiner til interesserede, der vil se, hvad »packet er«. Senere er 
udviklingen gået over flere CP/M-maskiner og nu i de seneste år 
gennem anvendelse af IBM compatible PC’ere af modellerne XT 
og allersenest AT.

For mig er der ingen diskussion om, at C64’erne og andre »min
dre« maskiner i høj grad udfylder et behov for mange amatører. Der 
er udviklet meget software til dem til amatørbrug, men det er der nu 
engang også til de noget større maskiner, og når alt godt er sagt om 
C64’eren og tilsvarende maskiner, må jeg fortsat erkende, at jeg 
foretrækker en »professionel« maskine frem for den mindre ma
skine. Læsbarheden på en IBM-compatibel PC’er forsynet med et 
Herculeskort er helt anderledes end læsbarheden med den opløs
ning som vi ser på C64’eren.

Indlæsningshastigheden og processortiden er langt bedre på de 
større og mere moderne maskiner, og når prisen efterhånden er 
kommet ned på et nogenlunde fornuftigt leje, er valget ved indkøb 
af nyt ikke så vanskeligt.

Vi skal være taknemmelige for, at vi har mange brugte C64’ere 
stående rundt omkring, som enkelt og let sammen med digicom- 
programmellet kan gøres til absolut anvendelige amatørmaskiner. 
Den opfylder blot ikke de næsten »professionelle« krav der idag kan 
stilles til et informationssystems kommunikationsudstyr.

Hurtighed
Såfremt nogen skulle være kede af den oprindelige C64’ers mang
lende hastighed i forbindelse med indlæsning fra diskette, anbefa
ler OZ7LB at man bruger et programmel der hedder Heureca, der 
efter OZ7LB’s oplysning er public-domaine og som kan hentes med 
request-kommando i OZ9BOX. Se efter filerne INSTALL og DATA. 
Der skulle i boxen ligge en brugerbeskrivelse fabrikeret af 
OZ1CBK.

SSTV-brugergruppe
En SSTV-brugergruppe der bl.a. består af OZ9KE efterlyser SSTV- 
computerprogrammer til låns til afprøvning, idet brugergruppen 
ikke finder, at de SSTV programmer der findes på markedet idag er 
gode nok, på grund af den halvdårlige billedkvalitet. Læs i øvrigt 
SSTV spalten andetsteds i OZ.

Netværkskonference
ARRL afholder i oktober en netværkskonference, hvor bl.a. den for
ventede fornyelse af AX-25 protokollen skal debatteres. Yderligere 
er konferencetemaet internationalisering af mailbox-systemerne, 
forhøjelse af transmissionshastighederne og den forventede for
bedrede internationale kommunikationsmulighed, der vil blive 
etableret over satelitterne i de kommende år. Det foreløbige pro
gram indeholder 25 foredrag om bl.a. disse emner.

Såfremt nogen kommer i besiddelse af en rapport fra konferen
cen, vil jeres redaktør gerne låne den til gennemlæsning.

Gateway
ARRL’s packet-radio Newsletter »Gateway« er en god kilde til oplys
ning om, hvad der for øjeblikket rører sig i packet-verdenen med 
henblik på fremtidsmulighederne m.v.

Du kan abonnere på Gateway for USD17.40. Bladet er på 4 sider 
og udkommer omtrent hver 14. dag.

9600-baudtransmission
G3RUH sælger print, EPROM og byggevejledning til et 9K6 mo
dem.
Foreløbigt er i det mindste to eksemplarer blevet bygget i Esbjerg 
og afprøves på en intern link med et særdeles godt udbytte.

Et af problemerne med det udviklede modem er, at det typisk kun 
kan anvendes til en linkforbindelse, hvor de to tilsluttede transceiv- 
ere særligt er tilpasset det bestemte modem.

Til høj-hastigheds linkforbindelse mellem to noder, eventuelt 
med et rigtigt backbone system eller til linkforbindelse mellem en 
node og den lokale mailbox er modem’et fortrinligt. Prisen er 
UKP18 med tillæg af UKP6 for de to tilhørende EPROMS til TX og 
RX.

TexNet
TexNet er et netværkssystem der er opbygget i Texas, USA og med 
5 9600 baud radiohop over ialt næsten 400 km er der konstateret en 
transmissionshastighed af signalet på kun 6 sek.

Når vi tænker på vore forhold herhjemme med 1200 bauds ha
stighed, med kun delvist backbone system og en betydelig trafik- 
tæthed er der meget langt til Texas-resultater.

På det opbyggede net passerer dagligt omkring 2Mb trafik og i en 
weekend har man konstateret 400 netværksopkald.
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Print til C64/Digicom
0Z1AIJ har annonceret i OZ med print til en »blackbox« for direkte 
loadning af digicomprogrammellet på C64’ere.

OZ1JGQ har tilbudt at forære f.eks. en EDR afdeling film til at lave 
print til den nødvendlige 27256-EPROM og vil eventuelt også 
hjælpe med fremstilling af print.

Også 1JGQ anbefaler anvendelse af særligt software til forøg
else af indlæsningshastigheden på 064’ere og omtaler bl.a. et soft
wareprodukt kaldet »VORPAL«.

Database-løsning
OZ6QI, vor danske TCP-IP guru hjælper også packetfolket på an
dre felter.

For øjeblikket har han et system under udvikling der muligt kan 
blive begyndelsen til et egentligt databasesøgesystem til mailbo- 
xene.

Uanset den hierarkiske opbygning i noget over 100 afdelinger 
som flere danske BBS-databaser har etableret i samarbejde, kan 
det være vanskeligt at finde det man søger, idet en tekst-fil efter sy
stemet alene beskrives med 8 karakterer, et punktum og 3 efterføl
gende karakterer.

Naturligvis ved man nogenlunde, hvad der ligger i et bestemt di
rectory, når man har valgt dette directory at søge i, men hvis ens 
tankegang ikke er skruet lige så »mystisk (?)« sammen som den der 
har lagt et message ind i databasen, og man måske endog ikke er 
vant til at arbejde med de forkortede navne, kan der opstå proble
mer for den der søger efter en bestemt oplysning.

OZ6QI afprøver for øjeblikket en softwaremodel der gør det mu
ligt at gennemse en bestemt fil i det enkelte directory, indeholdende 
såvel det forkortede navn som det subject der er knyttet til det en
kelte message.

Det er foreløbigt tanken, at der skal ske opdatering en gang om 
ugen.

Såfremt opdateringe automatisk kan finde sted, kunne denne 
udmærkede software blive en nyttig detalje til Dem, der interesse
rer sig for at bruge databaserne.

AEA PK-88 Modem
Som nævnt i sidste måneds spalte har NORAD tilsendt mig et 
PK.88 modem til afprøvning.

Umiddelbart når man får modem’et i hånden konstaterer man, at 
det er bygget meget rubust op. Det forsvinder ikke ned på gulvet, 
blot fordi man puster på en tilslutningsledning.

Antallet af indicatorer på forpladen er passende stort, således at 
man hele tiden har god kontrol med, hvad der foregår.

Desværre har det endnu ikke været muligt at afprøve modem’et 
til brug for mailbox, idet der ikke som angivet i manualen blot kan 
flyttes en jumper. Der skal i stedet for foretages et mekanisk indgreb 
med overskæring af en bane, og det har jeg ikke villet gøre uden at 
»få lov«.

Det er ligeledes endnu uvist, om modem’et kan anvendes til brug 
for en NET-ROM node, men oplysninger i en brochure antyder, at 
dette kan lade sig gøre.

Grunden til at modem’et er så billigt som tilfældet er, har forment
lig sammenhæng med at manualmaterialet foreligger ikke i bog
form, men på diskette, således at man selv skal printe manualen 
ud.

Manualen er meget omfattende, og alene indholdsfortegnelsen 
fylder 8 A-4 sider i udprintningen. Det betyder at man forholdsvis let 
kan finde et opslag i manualen, og AEA har gjort et kvalificeret 
stykke arbejde for at give køberne at modem’et en mulighed for 
både at kunne udnytte modem’et bedst muligt, give læseren en ind
føring i den måske lidt særlige terminologi, der anvendes i forbin
delse med packet og den teori der ligger til grund for at vi kan få 
fejlfri overførsel af både tekst og billeder.

Modem’et kan anvendes i HOST-mode og der kan således skri
ves programmel direkte til modem-styring. Også HOST-mode kom
mandoerne m.v. er der gjort meget ud af at beskrive, således at den 
der måtte være interesseret i selv at skrive programmel har et rime
ligt udgangspunkt herfor.

Også KISS protokollen kan anvendes med PK-88 og der er ligele
des givet anvisning for dem der måtte ønske at skrive programmel 
eller i det mindste forstå, hvad der sker i modem’et ved anvendelse 
af denne protokol.

PK-88 kan tilsluttes over en RS232 indgang, og gennem en til
pasning kan den anvendes i forbindelse med TTL niveau. Antallet 
at baud-rates er stort og delvist automatisk styret.

En mini-postkasse til personlig post er der naturligvis også.
AEA er kendt for at levere højt kvalificeret apparatur og svigter 

ikke den amatør der investerer i deres produkter ved at undlade en 
kvalificeret dokumentation af de købte.

Hvis man ikke er ferm ud i det engelske kan der naturligvis opstå 
problemer med læsning af den ca. 2.5 cm A4 bunke jeg fik ud af det 
ved min udprintning, men dette spørgsmål er vel mere et spørgs
mål om, at EDR’s afdelinger måske skal gå igang med engelskun
dervisning sideløbende med morse og tekniske kursus. Visse ste
der drøftes denne mulighed i øvrigt i afdelingerne.

ZX spectrum
OZ1BII har fortalt mig, at han har skrevet programmel og udviklet et 
interface til denne maskine således, at maskinen kan anvendes til 
packet uden efterfølgende modem. Også på dette felt er Danmark 
med på export siden, idet der foreløbigt er amatører i 9 forskellige 
lande der anvender OZIBM’s soft/hardware. OZ9ZZ i Viborg er di
stributør.

SARTG
Efterårsnummeret af SARTG-News (nr. 68/88) har mange artikler 
om packet-rad i o og i en af artiklerne drøftes bl.a. sammen
hæng/forskelle mellem RTTY, AMTOR og AX25. SM6DHD konklu
derer, at packet er fortrinligt på UHF og VHF, men mindre hensigts
mæssigt til HF, samt at packet egner sig fortrinligt til overførsel af 
store informationsmængder, hvorimod han finder, at Packet er min
dre anvendeligt til »snak via keyboard«. Til dette brug anbefaler han 
i stedet AMTOR.

Han anbefaler, at man vælger den protokol der i det enkelte til
fælde er mest praktisk, og således ikke alene graver sig ned i en en
kelt digitaltransmissionsmåde.

Kloge ord fra Sverige.
73 de OZ3RC a OZ5BBS/bro

, ’Jj

Morsetelegrafi
Udfra en række forskellige forespørgsler til Bogen: Morsetelegrafi 
giver disse mig anledning til at oplyse:

1) De, som ønsker at læse bøgerne »30. år til vands« (1933) og
30. år til lands (1937) af Joh. P. Sørensen, bør-for at lette bibli
oteket fremskaffelsen af disse - opgive Nyt Nordisk Forlag 
(1933 og frem).

2) Casettebånd, såkaldte »endeløse bånd« kan købes hos Ve- 
teco, T ransformer 21,2730 Herlev, tlf. 0291 1050. Telefonsel
skaberne har dog anse et 20. sekunders bånd for passende til 
begyndere for tegnene i 1 .a. 2. øvelsesgrupper.

3) Jo, der findes mange programmer til morsetræning pr. com
puter, f.eks. Commodore 64. Der er »64 CW« ‘Morsetræning«, 
»Morsetræning fra John«, »CW-dansk«, »QRG-CW«, »Revide
ret CW«, »Morsetrainer«, »CW/OZ1EQP«, »CW med info«, 
»Meteor CW«, »DR-DX« for blot at nævne nogle. Det mest 
avancerede er vel nok DR-DX, hvor man ligesom føler sig væ
rende på en rigtig CW-station i arbejde.

Foranstående til vejledning for læsere af bogen: Morsetelegrafi 
1 ste udgave. Ovenstående er ting, der selvfølgelig, sammen med 
meget andet, vil blive taget med i en 2den udgave, når den tid kom
mer.

73 de OZ5NU, Niels
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f SSTV&7V t/ Redaktør: 0Z9KE, Carl Em kjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,

Tlf. 01 56 45 74.

SSTV orientering på packet
Da vi ofte hører »computerinteresserede«, der kunne tænke sig si
deløbende at kigge lidt SSTV, har OZ1ADW, Arne, der er både 
SSTV og computerinteresseret, skrevet et brev til packets mailbox, 
med en kort orientering om SSTV. Har du packet, så kald din mail
box og find »Message« »Rigtig SSTV« og se, hvad Arne fortæller om 
SSTV. Der får du mange oplysninger om SSTV, og skulle du mangle 
noget, så kig i tidligere SSTV spalter i OZ eller kontakt SSTV redak
tionen.

Båndrapport
Forholdene og aktiviteten på HF båndene har i den seneste tid væ
ret meget fine. Især 20 m har været god. Ved langdistanceforbin
delser skal man selvfølgelig finde de rigtige tidspunkter på grund af 
tidsforskellen. Af interessante DX’er kan nævnes, at OZ9AU den 25. 
august kørte LU5NA, Ramon, på 20 m. Han er altså stadig aktiv om 
aftenen - så kom nu Egon (OZ7EP), det er jo det sidste kontinent du 
manglertil dit WAC diplom med SSTV. Den 20. august kørte OZ5BU 
HBØHTA, Yvo, der kører med C 64 interface. Den 3. septembersva
rede LZ2JE, Vesko, på OZ9AU’s CQ. Han er meget interesseret i vo
res Scanconverter, SC/E 86, og får nu tilsendt diagrammer og teg
ninger. Så er SCÆ 86 altså også nået til Bulgarien. Den 8. 
september kørte OZ5BU G3WKF/P, der kørte fra en lejr i Cornwall 
med 1000 spejdere. Hans udstyr er en SC 160, Amiga, BBC-B. Vi 
har hørt DL1HBN, Uwe, der har været i Polen og nu er meget aktiv 
under call, et S04HBN, fra OLSZTYN. Den 15. september kørte 
OZ9AU og OZ5BU VK3TE, Stanley, fra Victoria i Australien i en ring 
QSO. Stanley’s udstyr er en Robot 1200 C og stationen IC 751 + 
PA, 4 el. monobander ant. VK4TM blev også hørt på longpath. VK 
kommer fint igennem om morgenen (0700 -1000 DNT). Stanley for
talte, at aktiviteten er god i Australien og New Zealand. Med hensyn 
til forstyrrelserne på 14.230 HHz fra en støjsender med call, et UD, 
kan den også høres i Australien, ringen måtte flytte 1 kHz op for at 
få billederne igennem uden QRM.

Altså, stå tidligt op om morgenen og se et rigtigt kængurubillede. 
Som det ses af billedet af Stanley, kunne vi ikke helt undgå støj, 
men billedet kommer jo også fra den modsatte side af kloden.

2 meter aktiviteten
Der er stor aktivitet på 144.500 MHz, især i området omkring Kø
benhavn. Mange SSTV amatører har modtageren stående åben på 
frekvensen og svarer, hvis der kaldes op, så du skal ikke lade dig

Live billede af VK3TE, Stanley, fra Australien.
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fÅ
»narre« af en tilsyneladende ro på frekvensen, løvrigt er de faste ak
tivitetstidspunkter kl. 1430, 1900 og 2200 DNT. Kald ind og få en 
snak om SSTV og se nogle billeder.

Aktivitetstime på 80 meter
Der er stor SSTV aktivitet hver søndag fra kl. 1500 til kl. 1600 på 80 
m. Er du interesseret i SSTV, så kom og kig med, eller kald ind på 
fone. Her er virkelig mulighed for at blive »SSTV seer«, idet der ho
vedsagelig sendes billeder. Billedkvaliteten er god, men hvis du be
finder dig 10 - 25 km fra senderen, opleves ofte skygger på bille
derne. Det skyldes, at der er henholdsvis en jordbølge og en 
reflekteret bølge, og de er næsten lige kraftige. Skyggerne kan vari
ere og er direkte et udtryk for varierende udbredelsesforhold. Ræk
kevidden er om sommeren 300 - 500 km. Velkommen på 3.730 
MHz hver søndag kl. 1500 til 1600 DNT.

Månedens portræt, SV1UY, Demetre.

SSTV på 20 meter
Det bedste sted at lytte efter SSTV er på 14.225 -14.235 MHz, der 
er opkaldsfrekvensen for 20 m. I modsætning til andre opkaldsfre
kvenser, bliver man her liggende på frekvensen og gennemfører 
QSO’en. Eventuelle andre amatører går lidt op eller ned i frekvens, 
så man ikke forstyrrer hinanden. Vær opmærksom på, at der kan 
ligge stationer, som du ikke kan høre på grund af skipdistancen 
(død zone mellem ca. 100-1000 km). Det er fortrinsvis billeder, man 
kører her, så brug fone så lidt som muligt mellem 14.225 - 14.235 
MHz.
Månedens post
Vi har fået brev fra OZ3WP, Walter. Som tidligere nævnt er han i 
ring-QSO med en gruppe udlændinge hver formiddag kl. 0915, 
dansk tid, på40m, undtagen søndag. Gruppen har holdt SSTV for
bindelsen vedlige de sidste 15 år. Gruppen var den 11. og til den 14. 
juni i år inviteret til at besøge DJ1SS i Hamborg, der er ansat i NDR’s 
TV, som gruppen beså under besøget. Det var en dejlig og interes
sant tur. Som Walther skriver, alene besøget i en radioshop i 3 eta
ger, var en stor oplevelse. Walther mener, der må kunne arrangeres 
lignende besøg her i Danmark, evt. via Hvidovre afdelingen.

Vi benytter her lejligheden til at rette en fejl. Den fornævnte ring 
QSO foregår på 40 m og ikke som anført i en tidligere spalte på 20 
m (undskyld, red.)

så har vi modtaget et eksemplar af medlemsbladet for NBTV 
klubben. NBTV står for Narrow Band Television. Det er en rigtig 
nostalgiklub, som stadig bruger det gamle mekaniske fjernsyn efter
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Nipkow eller Baird’s system. Det er, som det måske er bekendt, et SV1UY, Demetre, er normalt meget aktiv, men er i øjeblikket »lidt
32 liniers system. Hvis nogen er interesseret, kan man få nærmere stille«, da han læser til eksamen. Billedet er hentet hjem på 20 m. 
information og evt. adresser hos spalteredaktionen. Vy 73 de OZ5BU, OZ9AU, OZ9KE

CW hjørnet*

Månedens portræt
er denne gang et billede af SV1UY, der p.t. er i gang med at bygge 
den danske SC/E 86 SSTV converter.

/
Redaktion: 0 Z 8 0 , Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

CW på kassettebånd
Der kan nu leveres kopier af kassettebånd med grupper af fem til
fældige bogstaver, tal og tegn med den hastighed, du ønsker. Der 
kan vælges mellem kun bogstaver, kun tal eller kun tegn eller kom
binationer heraf, jeg anbefaler at bruge forlængede mellemrum til 
almindelig øvelse, så de enkelte bogstaver opfattes som en enkelt 
lyd og ikke som nogle prikker og streger; men for ikke at indøve helt 
forkerte mellemrum ved sending bør der nok også bruges normale 
mellemrum og nedsat hastighed ind imellem.

Send mig blot en eller to kassetter med frankeret svarkuvert og 
dine ønsker m.h.t. indhold og hastighed, så kommer kassetterne til
bage med det ønskede indhold. Breve, der modtages i første halv
del af november, kan dog ikke besvares, før jeg kommer tilbage fra 
ferie.

Angreb på CW-delen af 7 MHz
SCAG har nu fået svar fra RSGB, som bekræfter, at RSGB ikke støt
ter den nævnte mailbox’s brug af frekvenser, der ikke er i overens
stemmelse med lARU’s båndplaner.

SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Mandag 0900 l.t. 3555 kHz rc og tfc ved SMØIX 
Tirsdag 1900 UTC 3555 kHz EUCW net rc og tfc ved SM7GWF 
Tirsdag 2130 l.t. 3555 kHz hi speed ragchew ved DL1GBZ 
Onsdag 0900 l.t. 3555 kHz rc og tfc ved SMØIX 
Lørdag 1500 l.t. 3560 kHz QRP ragchew net ved SM7KHJ 
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 SM7KHJ 
Søndag 1800 l.t. 3525 kHz SCAG nord netved 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). 

Sommertid
Husk, at indtil den 30. oktober, hvor også U.S. A. går over til vintertid, 
kommer alle udsendelser fra W1AW en time tidligere efter vor tid. 
Se CW hjørnet september OZ.

EUCW Fraternizing CW Party
Denne contest er åben for alle sender- og modtageramatører i Eu
ropa. Kun CW. Kun en kontakt med hver station for hvert bånd og 
dag. (Modtageramatører: logged).

Frekvenser
Dato Tid UTC 3520-3550 7010-7030 14020-14050 kHz
19 NOV1500-1700 X X

1800-2000 X X
20 NOV 0700-0900 X X

1000-1200 X X
Opkald:
CQ EUCW. Brug kun de med X mærkede tider og frekvenser, så an
dre kan få QRM-fri QSO’er.
Klasser:
A - Licenserede medlemmer af gruppen, der er medlem af EUCW, 
med mere end 10 W input eller 5 W output.
B - Licenserede medlemmer af grupper, der er medlem af EUCW, 
med QRP (mindre end ovenfor).

C - Andre licenserede amatører uanset effekt.
D - Modtageramatører.
Koder:
Der udveksles følgende kodegrupper:
Klasse A: RST/QTH/Navn/Klub/Medlemsnummer.
Klasse B: Som klasse A.
Klasse C: RST/QTH/Navn/NM (NM: ikke medlem)
Klasse D: Kodegrupper for begge stationer i en QSO skal i loggen 
for at give points.

EUCW’s medlemsgrupper er: AGCW-DL, BQRP (Benelux QRP), 
BTC, FISTS, G-QRP, HCC, INORC, SARS, SCAG, SHSC, TOPS, 
UFT og VHSC.
Points:
Klasse A, B, C: 1 point med eget land. 3 point med andre lande 
Klasse D : 3 point for hver komplet QSO i loggen 
Multipliers:
1 for hver medlemsgruppe kontaktet (logged) pr. dag og bånd for 
alle klasser.
Logs:
Loggen skal vise dato, UTC, bånd, kaldesignal, info sendt, info 
modtaget, point krævet for hver kontakt.

Et »summary sheet« skal oplyse navn, adresse, eget kaldesignal, 
antal point ialt og oplysning om anvendt rig, herunder anvendt ef
fekt, og underskrift.

Logs sendes senest 20. december 1988 til contest manager: 
Giinther Nierbaur, DJ2XP 
lllingerstr. 74,
D-6682 Ottweiler,
Fed. Republic of Germany
Certifikater udstedes til de 3 bedst placerede stationer i hver 

klasse. OZ8Ö

OZ-spot
Transmissionstid 12 timer
Den ballade, der er opstået som følge af påstande om svindel i for
bindelse med anskaffelse af forsvarsudstyr i USA, har overskygget 
en rumbedrift, som fortjener omtale. Denne begivenhed er NASA’s 
salut den 13. juni til Pioneer 10’s fortsatte drift frem år efter TRW 
rumskibet forsvandt fra solsystemet og 16 år efter det blev sendt 
op.

Pioneer 10 befinder sig langt fra den »jordlige ballade«, der alle
rede har tilsmudset ryet for den industri, der skabte den. Det robu
ste rumskib er næsten 4.2 mia. miles væk fra solen, og dens »rejse
kammerat« Pioneer 11, der blev sendt afsted ca. et år senere, 
befinder sig halvt så langt væk. Begge fungerer fint, og alt tyder på, 
at det vil resultere i opdagelser uden sidestykke.

Rumskibene fortsætter med at tilbagesende oplysninger af høj 
kvalitet i takt med, at de bevæger sig længere ud i et univers, der 
aldrig tidligere er blevet besøgt af et objekt fremstillet af menne
sket. Man vægrer sig ved at tro på de statiske oplysninger i forbin
delse med missionen. Radiosignaler, der er drevet af Pioneer 10’s 
fire radiosotope termoelektriske generatorer, når NASA’s 70 dybe 
rummodtagerantenne efter næsten 12 V2 time

fra »Aviation and Space Technology« 
via OZ7ÖV
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /  
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. /  j
Tlf. 02 - 86 78 54.__________ j  J Det nostalgiske hjørne

Gid timer hams 
OZ7CH, Carl Ulrich Holten, Silkeborg

Efter sit EDR-foredrag nr. 100 fik OZ7CH overrakt denne 
stander. (Foto OZ1HJV)

I disse dage kan Carl Ulrich fejre sit 50 års EDR-jubilæum, 
idet han i 1938 indmeldte sig i vor forening som medlem nr. 
1505 og blev samtidig DR-registreret som OZ-DR 467.

Allerede i 1934 begyndte de første radioeksperimenter, 
som gik ud over forældrenes Philips radio årgang 1930. Med 
en højttaler som mikrofon anvendte han radioen som for
stærker og tvangsindlagde familie og venner til at modtage 
diverse underholdning. Senere gik Carl Ulrich i gang med 
bygning af de obligatoriske krystalapparater med tilhørende 
antenner, som til sidst endte med en 72 meter L-antenne med 
det fine resultat, at Herstedvester gik ind med højttalerstyrke!

På en radioudstilling i Forum i 1937 fik Carl Ulrich overbe
vist sin far om, at den 7 år gamle Philips burde afløses og re
sultatet blev, at familien anskaffede en Beomaster de Luxe 
med kortbølgeområde incl. amatørbånd. Hele herligheden 
kostede kr. 550,-, hvilket var mærkbart mere end farmands 
månedsløn. Med denne modtager og ivrigt aflyttende de for
skellige amatørbånd blev kortbølgebacillen grundigt indpo
det. I det sidste år inden krigen, blev der indsendt 500 QSL- 
kort og det må siges at være rekord på det tidspunkt.

Inden der blev lukket for licensen i september 1939 fik Carl 
Ulrich bygget sig en Hartley og sendte et par gange med den 
som unlis. Hans største svaghed var 5 meter transceivers, 
som han stiftede bekendtskab med på EDR’s sommerlejr i 
1939. En sådan transceiver blev bygget og blev færdig i be
gyndelsen af krigen.

I den forbindelse kan følgende lille radiohistorie røbes: To 
dage før den 29. august i 1943 var Carl Ulrich en aften i 
Skovshoved for at besøge en skolekammerat, hvis forældres 
hus lå meget tæt på Dr. Best’s bolig. Dr. Best var som bekendt 
det tyske riges befuldmægtigede i Danmark, og boede i den 
amerikanske embedsbolig på Strandvejen. Carl Ulrich

havde medbragt sin hjemmebyggede transceiver, som var 
tunet til politiets frekvens. Drengene morede sig bl.a. med at 
aflytte de forskellige politimeldinger, der blev udvekslet mel
lem hovedstationen på politigården og de patruljevogne, 
som jævnlig inspicerede kvarteret omkring Dr. Best’s bolig. I 
lang tid havde der ikke været trafik på frekvensen, men plud
selig hørte drengene politivogn 02 kalde hovedstationen for 
at melde, at de nu holdt udenfor Dr. Best’s bolig. Vogn 02 gav 
meldingen to gange, men fik ingen svar eller bekræftelse på 
opkaldet. Men så fo’er der pludselig en djævel i Carl Ulrich. 
Han tastede mikrofonen og sagde med myndig stemme: »HS 
kalder vogn 02 - kør til Femvejen - brug udrykning!«. Vogn 02 
bekræftede »ordren« og få sekunder efter passerede den hu
set, hvor de sad - med fuld drøn og fan-fare horn! Carl Ulrich 
har senere indrømmet, at drengene blev så chokerede, at de 
adskilte senderen i fire dele og gemte den på mærkelige ste
der i huset, hvorefter Carl Ulrich cyklede hjem til Hellerup og 
nåede lige på sin stationære modtager, at opfange slutnin
gen af en diskussion mellem HS og vogn 02, som omsider 
havde fundet ud af, at nogen havde taget dem i skægget ved 
at bryde ind på frekvensen. Efter denne episode tog Dr. Best 
sine forholdsregler og forstærkede villaens vagtmandskab.

11944 begyndte Carl Ulrich at lede DR-rubrikken i OZ, og 
dette arbejde fortsatte de følgende år. Ind imellem (1946) blev 
der aflagt mundtlig licensprøve og resultatet blev en tildeling 
af kaldesignalet OZ7CH. Endnu nogle år med flittigt radio
byggeri og artikelskriveri i OZ, foruden fuldførelse af sit inge
niørstudium. Efter nogle års ophold i Canada kommer 7CH 
tilbage til Danmark og kommer langsomt i gang med sin 
gamle hobby og i 1966 begynder den lange række af 7CH’s 
berømte antenneforedrag. Indenfor EDR har han til dato 
holdt 106 foredrag specielt over emnet amatørantenner. Li
geledes havde 7CH i mange måneder en fast rubrik i OZ om 
»Månedens antenne«.

Carl Ulrich har QTH i et dejligt naturområde, S kærs ko v- 
hede 8 km vest for Silkeborg og har radiomæssig indrettet 
sig på kote 95 med et 10 år gammelt Drake sæt, og som an
tenner en horizontal 83 m loop til alle bånd, samt 2 element 
1/2 wave phased vertical til 14 MHz og har opnået DXCC.

OZ7CH behandler fortsat en jævn strøm af skriftlige og te
lefoniske antennespørgsmål fra EDR’s medlemmer, - også 
fra Grønland, Island og Færøerne.

Mere end 50 år med »bacteria radio communicatii« i blo
det!

Med denne 30 MHz transceiver legede Carl Ulrich kis-pus 
med politiet foran Dr. Best’s bolig i 1943.
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EDR nyt HF Buftøta; Første søndag i månecten kl 12.10 DNT 
Frekvens: m  W z± .Q m  
Adresse: Hestkefevasnge 4 3460 Birkerød

Antennebestemmelser
Det er lykkedes for EDR’s antenneudvalg at få adgang til spalterne 
i kommunernes landsforenings blad »Danske kommuner«, der har 
bragt følgende artikel om EDR’s syn på lokalplaner.

Husk på radioamatørerne
Radioamatørerne har stadig brug for udvendige antenner, og har 
svært ved at love de kommune- og lokalplaner, der forbyder udven
dige antenner og parabolantenner med hen visning til hybridnettet. 
Derfor dette indlæg fra Experimenterende Danske Radioamatø
rer.

Foreningen EDR (Experimenterende danske Radioamtører) har 
i nogle tilfælde set en tendens i, at kommunalbestyrelser i 
kommune- og lokalplaner indsætter bestemmelser om udvendige 
antenner og parabolantenner. Dette sker især af miljømæssige 
grunde, selv om også andre motiver undertiden ligger bag. Man fi
losoferer sandsynligvis som følger: Nu har vi fællesantenneanlæg 
og oven i købet hybridnet, så nu kan borgerne få alle de radioprog
rammer, de ønsker, ind ad den vej med fremragende kvalitet. Der 
er altså ingen grund til at tolerere de skæmmende udvendige an
tenner mere. Man kan derfor forbyde dem i bebyggelser og på ste
der, hvor de ikke allerede er opsat.

Så vidt, så godt, men hvis man formulerer bestemmelsen for ka
tegorisk, bliver den til gene for os, der ikke kan hverken sende eller 
modtage den trafik, som ifølge vores sendetilladelse og vores li
censbetaling har ret til. Vi må jo i denne forbindelse huske, at ikke 
blot kommunen, men også menige borgere kan rejse sag under 
henvisning til kommuneplan m.m.

Vi beder mindeligt om, at eventuelle bestemmelser om antenner 
formuleres omtrent som følger:

Opsætning af udvendige antenner til modtagning af radio- og 
fjernsynsudsendelser kan kun ske efter særlig tilladelse fra kom
munalbestyrelsen. En sådan tilladelse kan ikke forventes, hvis an
den modtagemulighed forefindes. Udvendige antenner til sending 
af radiokommunikation godkendt af P&T vil efter ansøgning til 
kommunalbestyrelsen kunne opsættes, når tekniske hensyn ikke 
taler imod dette.

Hvis denne udformning følges, får bestemmelsen den virkning, 
der er tilsigtet uden at den får utilsigtede konsekvenser. Samtidigt 
er den formuleret sådan, at kommunen altid har hånd i hanke med 
udviklingen.

Edmund Winther Petersen 
formand 

Volmer Hegvad 
antenneudvalgsmedlem

HUSK STOF TIL OZ 
SENEST DEN 20.

Nye tidspunkter for RST-gruppens trafiknet
Efter en sommer med flere alvorlige ulykker, hvor der godt kunne 
have været brug for radioamatørernes hjælp med kommunikatio
nen , er vi atter startet igen med vores trafiknet, der nu kører som føl
ger:

VHF nettet lør kl. 16.00 på 145.450 MHz 
HF nettet lør kl. 16.30 på 3.663 MHz 
Begge frekvenser er +-QRM.

De nye tider vil i første omgang være et forsøg, og bestyrelsen vil 
så tage forsøget op til revision sidst på året.

Med hensyn til det i julinummeret omtalte toneopkald har der 
desværre været en pause på grund af, at konstruktøren skulle 
skifte arbejde, men de værste problemer skulle være ovre nu, og 
der arbejdes videre med sagen.

Skulle du være interesseret i et foreløbigt diagram eller andre op
lysninger om RST-gruppen, hvis formål er at stille radioamatører
nes grej og kunnen til rådighed for samfundet i en nødsituation så 
kontakt:

Iwan Wahlgren, OZ5IH 
Septembervej 223 
2730 Herlev

Vy 73 de Michael Judge, OZ1JQW

Fra ballonopsendelsen under sommerlejren 1988 
(foto OZ1IZB)

Airborne..
Der er kun en vej op.
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Interradio ’88
Mangesidet, omfangsrig, informativ.

Den 5. og 6. november træffes for syvende gang Radioamatø
rer,Computerfans og Hobbyelektronikfolket fra hele Tyskland og 
de europæiske lande på Interradio.

Der ventes mere end 10.000 besøgende i den over 10.000 m2 
store hal på Hannover Messe-området.

Ved siden af salgstilbud fra næsten alle førende firmaer får den 
besøgende på Interradio ’88 også en masse indtryk og værdifulde 
tips. Fra programmet fremhæves: Talrige særudstillinger og de
monstrationer, herunder alt vedrørende den i juni 88 opsendte 
amatørsattelit DL-SAT-Oscar 13, hvormed alle radioamatører med 
relativ beskedne finansielle og tekniske midler, kan kommunikere 
verden over.

Det store Interradio-Elektronik-Loppemarked på over 2.500 m2 
er for den eksperimenterende et sandt Eldorado.

Usædvanlige, sjældne og billige enkeltdele, byggesæt og færdi
gudstyr bliver her udbudt på anden hånd.

Speciel for begynderen, indenfor rammerne af fysikundervisnin
gen i elektronik, tilbyder igen i år Darc noget ekstra for lærere og 
elever, en stand indrettet med fagmæssig rådgivning.

Yderligere information fås ved:

Interradio ’88 
Postfach 26 65 
D-3000 Hannover 1

Rævejagt på Vejrhøj!!
Gennem tiderne har der været utallige forsøg på chikane af bru
gerne af Vejrhøj, alle mere eller mindre uskadelige. Men fredag den
2. september 1988 kom en af de mere andet. Idet der ved 19-tiden 
startede en 1750 Hz tone på Vejrhøj. Den var så stærk i bærebøl
gen, at kun nærmeste kunne bruge Vejrhøj.

Desværre kunne ingen lytte den på indgangen, så OZ1DAW, 
Kjeld, besluttede at lukke Vejrhøj nogle timer, for at høre om ikke to
nen skulle ophøre. Kl. 22.30 blev Vejrhøj åbnet igen - tonen var der 
stadigvæk. Kjeld og undertegnede (OZ1LWZ) besluttede så, at 
denne chikanesender skulle findes. Vi mødtes en halv time senere 
ved foden af Vejrhøj, fordi senderen måtte ligge tæt derved. Efter 
nogle pejlinger, fandt vi frem til, at senderen måtte være på cam
pingpladsen på Sandobberne, eller meget tæt derved. Så sammen 
med lejrchefen gennemgik vi pladsen, uden resultat. På P-pladsen 
udenfor, tog vi på ny nogle pejlinger, på en ny måde, retningen blev 
stik vest. Vi kørte så 500 m mod vest og foretog en pejling mod øst, 
og »dyret« var indkredset.

Herefter var det blot at afmontere gummiantennen og såtrave ind 
i et skrub af hybenroser troede v i ... men vi blev klogere. Vi havde 
forventet at finde senderen i et træ eller busk, men blev svært klo
gere (man skal ikke tænke logisk, når man er ude på den slags »ræ
vejagt').

Vi pejlede uden antenne, vi havde udslag på et par S-grader. 
Pludselig steg signalstyrken, frem og tilbage et par gange, men in
gen buske eller træer, altså fingrene ned i jorden - og der var den. 
Men vi havde betænkeligheder ved at røre, var der også en eller an
den form for bombe!! En person, der kan lave den slags må være 
gal.

Tak fordi du ikke gjorde det...

Sender nr. 2 havde dette udseende, knap så voldsom som nr. 1, 
men lige så effektiv.

Det var et 60 AH bilbatteri, hvorpå der var sat en sender indstøbt 
i en plastikæske. Vi standsede den blot ved at slukke på en udven
dig kontakt. Klokken var da blevet 00.45, det vil sige, efter blot 2 - 3 
timer havde vi den. SÅDAN.

Men ak freden var ikke forbi. Næste dag lørdag den 3.september 
1988 kl. ca. 12.00 startede en ny sender. Se, denne gang var vi mere 
heldige, idet jeg fra mit QTH kunne høre senderen på indgangen, 
og dermed også en retning til den, desværre havde hverken Kjeld 
eller jeg tid til »rævejagt«. Derfor meldte OZ1DDL og OZ1KCF sig. 
De fik pejleretning og gik i gang ved 14-tiden.

Ved 16-tiden var jeg imidlertid klar til jagt, og jeg drog afsted sam
men med min XYL og to UL. Vi fik hurtigt kontakt med Torben og 
Palle. De havde lokaliseret senderen til et sted i Torbenfeldt skoven. 
Vi pejlede, men fandt frem til, at vi skulle lidt længere væk. Frem til 
næste skov, eller rettere sagt en høj bakke med syv til otte høje bøg
etræer på. Vi gik straks op til træerne, men fandt intet. Derefter cir
klede omkring træerne, men vi fik nogle mærkelige pejlinger. Ved et 
tilfælde kom vi helt tæt på et træ - faldt udslag. Altså måtte sende
ren være i træet, ganske som vi havde forventet. Op i træet ca. 8 
meter overjorden sad den. Det var et Nicd batteri, hvorpå senderen 
var indstøbt i plastikæske og en stump ledning som antenne snoet 
omkring en gren. Dagens jagt slut. Det tog også 2 - 3 timer.

Bilakkumulatoren var fra en BLMC-bil (Mascot) Nicd havde Se- 
curitas orange farve. Plastikkasserne var fra Hellas (loddefri kabel
sko). Desuden var der brugt grundmaling, glasfiber to-komponent 
og tectyl, altså noget med et værksted. Desuden var krystal fre
kvensen ikke standard, så den nød var nem at knække!!

Alt i alt mange indicier, så vi håber, at vedkommende bliver afslø
ret.

Jagterne har givet os en masse erfaring, som vi måske kan gøre 
brug af senere - et foredrag måske.

Forøvrigt er vi blevet gode til at adskille indstøbte sendere, i såvel 
to-komponent som i glasfiber.

Følgende materiel brugte vi til »rævejagten«: 1 Yaesu FT 209R, 1 
Yaesu FT 208 plus Vejrhøjgruppens pejleantenne, såre enkelt ven
ner, men effektivt.

Vy 73 de OZ1DAW, OZ1LWZ

FT 1300 Frekvenstælleren for 
den kræsne amatør! 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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OZiCnHmwHMsm, H§\f%jr G9 i  Hvidovrev^j 4^8,1 tv, a$$0 Hvidovre f l r ø Ø S  f
m  01 70 44 87.

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

AMAGER - OZ7AMG
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
Siden sidst har vi deltaget i den årlige fidldday med et fornuftigt re
sultat, når man vejer den radiomæssige indsats mod den kulinari
ske. Jeg ved ikke, hvor mange QSO’er der går på en grillstegt cu
lotte, men det er sikkert tocifret. Som sædvanlig har vi den 
opfattelse, at det kammaratlige er mindst lige så vigtigt som det ra
diomæssige. Får vi udbygget kammaratskabet og får nogle flere til 
at interessere sig for at køre HF, så synes vi, at vi har vundet.

I vor afdeling beskæftiger vi os med det, som interesserer med
lemmerne, så skal vi have et byggeprojekt op at stå inden vinter, så 
er det nu, ideer og initiativer skal fremkomme. Nye som gamle med
lemmer opfordres hermed til at komme og give deres besyv med.

Program
SHFtræf. Vi har før lavet træf, hvor alle som har noget at vise frem, 
tager det med, så andre kan se, hvad der rører sig. Tag dit 23/13 cm 
eller måske 3 cm udstyr med. Både hjemmebygget og fabriksfrem
stillet har interesse. Det giver gensidig inspiration. OZ2TG og 
OZ1DOQ tager deres grej med og fortæller om det. Bl.a. en 75 cm 
hjemmegjort parabolantenne til 23 cm vil fremstå til beskuelse. Fø- 
dehornet er en kattemaddåse, og Uffe siger, at indholdet ikke 
smagte spor af kat, men ned skulle det, for dåsen havde lige må
lene til et 23 cm fødehorn. Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE- OZ2AGR

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Materielforvalter

OZ1CKT
OZ1CHV
OZ1GZM
OZ1DBO
OZ1GAI IOZ1DBO, Marlau

P *

1DBO afstemmer 10 meter QUAD på fieldday

HOVEDSTADSOMRÅDET
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.

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

HVIDOVRE - OZ7HVI
Fieldday
Den årlige fieldday forløb vist efter alles opfattelse tilfredsstillende. 
Eneste uheld var en for høj spænding på den ene generator, hvilket 
betød, at Arnes (1JTQ) radio stod af allerede inden testen begyndte. 
Fra pålidelig kilde oplyses, at reparationsomkostningerne er til at 
overse (en kondensator i strømforsyningen).

Generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 20. september 1988. 
Der deltog 16 af afdelingens 28 medlemmer. Generalforsamlingen 
forløb stille og roligt under OZIEKZ’s vanlige myndige ledelse, og 
der skete ingen ændringer i bestyrelsessammensætning, tillidspo
ster m.v. Det årlige kontingent besluttedes forhøjet til 60 kr.

Bestyrelsesmøde
Efter generalforsamlingen den 20. september 1988 holdtes et kort 
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesposterne aftaltes fordelt (uænd
ret) således:

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

Program
18. okt.: OZ7CH, Carl Ulrich, fortæller om antenner til husmands
brug for HF og VHF. EDR foredrag, hvortil alle er velkomne.
25. okt.: Værkstedsaften.

1. nov.: Klubaften - medlemsmeddelelser. Aktivitetstest på VHF.
8. nov.: Se medlemsmeddelelser for november.

15. nov.: Se medlemsmeddelelser for november.
Der er nu igen fuld gang i afdelingen. Computergruppen har 
mange interessante emner på programmet på sine onsdagsafte
ner, og SSTV-gruppen fortsætter støt og roligt i de vante baner om 
torsdagen.

Interesserede er velkomne til at besøge afdelingen også de to 
sidstnævnte aftener. Vy 73 de OZöOI, Esther
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KØBENHAVN - 0Z5EDR
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
Fieldday forløb planmæssigt, vi havde et glimrende samarbejde 
deltagerne imellem. Da vi kom ud til Køge bugt Strandpark, var der 
bådudstillign, hvilket medførte at det areal vi plejer at bruge, var be
slaglagt af parkerede biler. Vi måtte derfor flytte lidt, men det kla
rede vi i stiv arm.

Udstillingen i Nørrebrohallen samlede mange tilskuere, og en 
del af dem viste sig interesseret i vores kursusvirksomhed. Vi be
svarede mange forespørgsler og udleverede endnu flere brochu
rer.

Program
17. okt.: Foredrag ved OZ7CH, Carl Holten. Emnet er »Skrumpede 
antenner«. Tirsdag holder Carl foredrag i Hvidovre afdeling, hvor 
han taler om »Antenner til husmandsbrug«. Begge aftener er afde
lingens medlemmer velkomne. Det er et kreds 1-arrangement.
24. okt.: Klubaften.
31. okt.: Klubaften og CW-gruppemøde.
3. nov.: har vi old-timer-aften. Vi byder igen alle amatører med li

cens i mindst 20 år til en hyggelig sammenkomst. Tilmelding til for
manden.
7. nov.: Klubaften.

14. nov.: Afdelingens anliggender. Kom som medlem for at uddele 
ris og ros til ledelsen. Konstruktiv kritik modtages med taknemme
lighed. Hjælp os med ideer og forslag til forårets aktiviteter.
21. nov.: Klubaften.
Eventuelle programændringer vil blive bekendtgjort i »Amatørnyt« 
over Søborgrepeateren på torsdage kl. 21. Kan også trækkes over 
mailboxen OZ5KBH på 144,650 MHz. OZ1BGP, Volmer

Kreds 2
Hovedbestyrelsesrøedfem: 
ÖZ5R8, Hans Son nesen, 
Birksbakkan as, 3460 Birkerød, 
tff. 02 81 2369.

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
20. okt.: Alm. klubaften.
27. okt.: Alm. klubaften.

3. nov.: Alm. klubaften.
10. nov.: Alm. klubaften.
17. nov.: Alm. klubaften.
Der er stor glæde i Birkerød-afdelingen. I tilslutning til vore nuvæ
rende lokaler har vi nu fået rådighed over betydeligt mere plads. Ak
tiviteterne vil derfor i de næste uger hovedsageligt koncentrere sig 
om indretningen af de nye lokaler. Mød op på klubaftener og lad os 
i fællesskab lægge planer om hvordan vi skal indrette lokalerne.

Du er altid velkommen til at holde dig orienteret om eventuelle 
ændringer/opdateringer af programmet på klubbens packet station 
(»opslagstavlen«) på 144.650 MHz og Birkerød lokal frekvens på 
144.800 MHz. 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.

Program
19. okt.: Klubaften.
26. okfy: 23 cm aften, slæb dig grej med, og lad os se hvad der fore
går på 23 cm.
2. nov.: Filmaften, der vil blive vist film med tilknytning til amatør

radio.
9. nov.: AUKTION. Den halvårlige tilbagevendende begivenhed.

Så er der igen mulighed for at få ryddet op, så der kan blive plads 
til vinterens projekter.
16. nov.: Klubaften.
23. nov.: 80 m tranceiver opbygget med et minimum af komponen
ter baseret på TCA 440.
30. nov.: Klubaften, nu må CATALINA’erne da snart være færdige, 
så vi i det nye år kan få taget hul på næste projekt, nemlig spektru
manalysatoren. Kom og vis hvordan din CATALINA ser ud.

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge. 
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvi Idevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.

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

18. okt.: Klubaften. På de almindelige klubaftener, vil der være lej
lighed til at fortsætte byggeriet.
25. okt.: Auktion. Overskud fra auktionen tilfalder byggeriet.

1. nov.: VHF-test.
8. nov.: Klubaften/byggeri.

15. nov.: Byggeaften, hvor vi vil diskutere, hvordan vi skal indrette 
værkstedet.
Alle aftener er som sædvaligt kl. 19.30.

Vy 73 de OZ1CKN, Hans Peter

HILLERØD-OZ1EPR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10, 
3400 Hillerød, tlf. 02 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3400 Hillerød.
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Program
18. okt.: Diplomaften.
25. okt.: Fieldday planlægning.

1. nov.: Test/alm. aften.
8. nov.: Firmabesøg (hør nærmere i klubben).

15. nov.: Teknisk aften.
Så er det igen tid til at lave mærker i kalenderen og reservere div
erse tirsdage til radioen og hvad der til hører.

Den 18. oktober har vi diplom aftem, her vil der blive fortalt om 
hvordan man søger disse, og der vil blive talt om andre ting der vol
der nye diplomjægere problemer. Der vil ikke blive tale om fore
drag, men en uformel snak om emnet.

Den 25. oktober vil vi prøve at lave et skøn over næste års fieldday 
antenne behov. Grunden til dette tidlige møde er (som sædvanlig) 
at prøve at være velforberedt. Herefter er der hele vinteren tid til at 
føre planerne ud i livet.

Den 1. november er der 2 m test og alm. hyggeaften, og den 8. 
november regner vi med at skulle på udflugt, dette ligger dog ikke 
helt fast, så hør nærmere i afdelingen.

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

BORNHOLM - OZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, klubaften. Søndage 10-12, drop-in. 
Konst.fmd.: OZ1LRC, Arne Larsen, Jens Kofoedsvej 17,
3700 Rønne, tlf. 03 96 53 38.

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

HOLBÆK - OZ1HLB
Mødelokale: Labæk 29 baghuset, 4300 Holbæk.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72, 
4340 Tølløse, tlf. 03 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.

KALUNDBORG - 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.

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.

Den 15. november har vi så den månedlige tekniske aften, hvor 
der uformelt diskuteres tekniske problemer, så har du et, mød op! 
Løsningen ligger sikkert bare og venter på dig. På gensyn i afdelin
gen . Vy 73 de OZ1JMY, Peter

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

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

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.

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.

Vi mødes i afdelingen i ugerne med lige numre. Torsdage kl. 19.30. 

Kommende møder.
20. okt., 3. nov., 17. nov., 1. dec. og 15. dec.

Vy 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

Afdelingens oktober-møde afholdes på restaurant »Ritz«, Torvet, 
Nykøbing F., mandag den 24. oktober kl. 19.30, hvor OZ1DOQ vil 
fortælle om meteor-scatter på VHF og andre specielle udbredel
sesformer. Uffe er medlem af EDR’s VHF/UHF-udvalg og med i DA- 
VUS, så der bliver mulighed for at få en debat om alle aktuelle VHF- 
spørgsmåæ.

OZ1LFA blev luftet i EDR’s fieldday fra Lollands sydligste punkt, 
og deltagerne har fået så meget blod på tanden, at forberedelserne 
til næste år allerede er gået i gang.

O  021 DG P* Axel Jaot&san, I O
f | |  Brøvangen 4$, $700 Rønna, f \ f  C 7£aF{9

tlf. 03 95 05 07.

Kreds 4 B o g ä k i ^ Nykøbing Fl, Kreds 4
tlf. 03 83 91 70.

HASLEV - OZ7HAS LOLLAND - OZ1LOL
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På grund af manglende tilslutning bliver der i indeværende sæ
son ikke gennemført teknisk kursus. OZ5DX

SORØ - OZ8SOR

tyÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fod by 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.

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:
15.-16. okt.: Jota.
20. okt.: Klubaften, D-licenskursus.
27. okt.: Klubaften, D-licenskursus.
29.-30. okt.:OZ9EDR, deltager i CQWW fra Kyndeløse.
3. nov.: Klubaften, D-licenskursus.

10. nov.: Klubaften, D-licenskursus.
17. nov.: GENERALFORSAMLING kl. 20.00.

Generalforsamling
Torsdag den 17. november afholdes ordinær generalforsamling. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Mød op og gør din medlemsindfly
delse gældende. Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

NORDVESTFYN - OZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup. 
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IYK, Kjeld Hansen, Kæret 20, Skåstrup, 
5400 Bogense, tlf. 09 44 13 18.

OZ3NVF’s kalender
18. okt.: Efterårsferie.
1. nov.: Packet radio I - for folk der normalt ikke bruger det.
15. nov.: EDR-foredrag af OZ7CH om HF antenner. Tobaksrygning 
frabedes.
29. nov.: Alm. klubaften (evt. byggeprojekt).
13. dec.: Juleafslutning. Vy 73 Bestyrelsen

Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1LXP, Kurt Larsen, Døjringevej 1,
4190 Munkebjerg by

Afdelingen afholder efterårsfest i lokalerne på Banevej 30, fredag 
den 28. oktober kl. 18.30. Vores formand OZ1LXP, Kurt har lovet at 
spille for os denne aften. Man medbringer selv mad- og drikkevarer. 
Tilmeld jer venligst til en af bestyrelsesmedlemmerne senest den 
23. oktober

Torsdag den 3. november kl. 19.30 holdes der foredrag om HF 
ved OZ3FC.

Endvidere køres der morsetræning på klubafterne med henblik 
på aflæggelse af morseprøve senere på vinteren. Er der interesse 
for det kan der også køres VHF-contest den første tirsdag i hver må
ned. 73 de OZ3FC, Finn

SYDSJÆLLAND-MØN ■ OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

Program
20. okt.: Fremvisning af hjemmebygget grej. Se at få lejet en lastbil, 
og fyld den op med alt det du selv har bygget. Det bliver spæn
dende at se.
3. nov.: Foredrag.

17. nov.: Vi inviterer andre klubber til at besøge os. Kom til en hygge
lig aften, og se dem du snakker med på radioen.
Hus, kun klubaften hver 14. dag. Men du har en nøgle til klubben, 
hvis du ville køre lidt radio eller ander i klubben.

Vy 73 OZ1FOW

VESTSJÆLLAND - QZ2SLA
Mødelokale: Marievang Klubhus, Strandvejen 53, 4200 Slagelse 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CFN, Keld Due, Hovstien 3,
4242 Boslunde, tlf. 03 54 03 33.

NYBORG - OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 09 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.

ODENSE - OZ3FYN
Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lindved Møllevej 47, 
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C. Program næste side

MJF    m* QZ3ZB, Edmitfid Wiftthöf Fétersön, JE?
/ m f l p C R S  &  Zi 5230 Oderøé f S k t G O S
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Program for oktober
Man. d. 17. kl. 19.30: Afdelingsaften/foredrag (se i afdelingsbladet). 
Lør. d. 22. og søn. d. 23.: Udstilling i Marienlyst centeret.
Man. d. 24. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Søn. d. 30.: Sabromøde.
Man. d. 31. kl. 19.30: Afdelingsaften/udflugt (se i afdelingsbladet). 

Program for november
Tirs. d. 1. kl. 19.00: EDR VHF-aktivitetscontest (køres fraOZ1 ANA’s 
QTH).
Tors. d. 3. kl. 19.00: EDR VHF-aktivitetscontest (køres fra OZ1 ANA’s 
QTH).
Lør. d. 5.: Hannover messe.
Søn. d. 6. kl. 9.45: EDR 80 m - aktivitetscontest (køres fra klubloka
let).
Man. d. 7. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 14. kl. 19.30: Afdelingsaften/foredrag (se i afdelingsbladet). 
Man. d. 21. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 28. kl. 19.30: Afdelingsaften/udflugt (se i afdelingsbladet). 

Aftenskolen
D-licenskursus tirsdage kl. 19.00 v/OZIEZG, Lars Sune. 
Telegrafikursus onsdage kl. 19.00 v/OZIFWY, Dres.

Siden sidst
Så er der taget hul på efterårssæsonnen. Den første store aktivitet 
var vor deltagelse i HF-fieldday. QTH’en var i år flyttet til Dalbybug- 
ten, på vestsiden af Fynshovede. De hjemmelavede quadantenner 
viste sig at fungere over al forventning, ligesom alle de andre små 
gruppe-projekter man havde arbejdet på forud for fieldday.

Mandag den 5. september afholdtes der en debataften i afdelin
gen, på opfordring af flere afdelingsmedlemmer. På mødet gen
nemgik formanden OZ1EZG, strukturudvalgets forslag til nye ved
tægter for EDR så nøgternt som muligt, for at få et indtryk af 
afdelingsmedlemmernes holdning til forslaget.

På mødet blev der givet udtryk for at afdelingsarbejdet i stigende 
grad vil blive udført af ikke bestyrelsesmedlemmer som har tid lyst 
og evner.

OZ1ANA sagde lige ud at han gerne så at nogle flere kom og del
tog som operatører i aktivitetscontesterne, idet han ellers ikke 
kunne lægge QTH til for afdelingen mere.

Sidst i august nedsatte OZ1AMF og OZ1LYF sig som festud valg, 
og kundgjorde at de arrangerede en høstfest med bl.a. det store 
kilde bord lørdag den 17. september. Det blev en alle tiders fest for 
de ca. 30 medlemmer der deltog.

Vy 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars og Lars

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Port husvej 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.

Kalender
Program for oktober 
Ons. d. 19.: Klubaften.
Tors. d. 20.: D-licens kursus, v/OZIBIW, Peter på Vestre skole, lok. 
12 kl. 19.00-21.30.
Søn. d. 23.: Besøg på Sdr. Højrup senderen, af g. fra klubben kl. 
8.45.
Ons. d. 26.: Klubaften, film.
Tors. d. 27.: D-licens kursus.
Søn. d. 30.: Sabroemøde, der er arrangeret kørsel fra klubben.

Program for november:
Tirs. d. 1.: VHF-aktiviteststest tilmelding til OZ1IYH, Arne.
Ons. d. 2.: Klubaften.
Tors. d. 3.: D-licenskursus.
Lør. d. 5.: Auktion, start kl. 14.00 (prc.) gennemsyn fra kl. 13.00 - 
14.00.
Ons. d. 9.: Klubaften.
Tors. d. 10.: D-licenskursus.
Ons. d. 16.: Klubaften.
Tors. d. 17.: D-licenskursus.
Ons. d. 23.: Klubaften, film.
Tors. d. 24.: D-licenskursus.
Ons. d. 30.: Klubaften.

Lørdag den 5. november 1988 kl. 14.00 (prc.)

Afholder Svendborg afdeling auktion til fordel for afdelin
gen, i klubbens lokaler, Porthusgård, Porthusvej 58A, 5700 
Svendborg.
Alle interesserede er velkomne.
Der kan købes øl, vand, kaffe, the og kage.
Alt sammen til rimelige priser.

Siden sidst
Og det er jo efterhånden længe siden, er der sket lidt af hvert. HF- 
fielddayener overstået for længe siden, og lad mig sige det med det 
samme, det lykkedes os at være med, vi fik scoret lidt over 3000 
point, så allejer der skammer jer over at se afd. repræsenteret med 
et sådant resultat, mød op og vær med til at samle point.

Svendborg rep. er da heller ikke gået ram forbi i den forgangnetid 
både repeateren og den ansvarshavende er blevet livligt diskute
ret, og traditionen tro var en ekstraordinær generalforsamling også 
under opsejling, men den blev heller ikke til noget. Det gjorde til
gengæld vores tur til Beldringe lufthavn, 7 forventningsfulde med
lemmer af afd. fik en meget beringende oplevelse. Vi fik et godt ind
blik i den teknik der skal til for at kommunikere med flyene, det var 
bare ærgerligt at vi ikke var flere afsted.

Fremtidsvisioner har vi også nogle af: hvad med nogle byggepro
jekter. Her er nogle forslag, universal strømforsyning, rævemodta
ger, 2 m HF-trin, eller noget helt andet. Hvis du er interesseret så 
mød op på klubafterne og vær med.

VESTFYN - OZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søb rovej 11, 
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74

meldt et medlem ind i EDR 
for nylig?

Vy 73 de OZ1CRY /  Ellen-Sofie
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Kreds 6 gg -a ._____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.

EDR’s
OZ Tenerife-rejse EA

1989
— EN VARM IMPULS I VINTERENS KULDE — 

Arrangementet er som nævnt i august OZ, side 487 nu en 
realitet.

Rejseudvalget er nu i gang med at arrangere forskellige 
aktiviteter i forbindelse med opholdet på øen.

Arrangementerne nedfældes i en aktivitetskalender 
som tilsendes deltagerne direkte.

Deltagere der ønsker at tage sendergrej med, bør betids 
ansøge P&T om en CEPT licens.

Det er blevet os oplyst, at der forefindes en 2 m repeater 
på øens højeste punkt, så har man en håndstation til 2 m, 
tag den med det kan være nyttigt og underholdende!

Sluttelig kan nævnes, at én af rejsedeltagerne fra Fyn 
har tilbudt at tage sit videogrej med, så vi kan fastholde rej
sen i levende billeder!!!

Da der stadig forespørges om muligheden for at deltage 
i rejsen foreligger, gælder det stadig:

Ja, vi skal nok finde de nødvendige pladser. Kontakt rej
seudvalget. 73 de OZ6IQ/OZ5WK

HADERSLEV - OZ7HDR

Mødelokale: Klubhuset, Den gamle brandstation, 
Domkirkepladsen 

Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ1JJR, Jørn Christensen - Koch, Fjelstrupvej 119,
6100 Haderslev, tlf. 04 58 65 87.
Giro: 7 09 84 48.

Program
5. okt.: Hyggeaften, (evt. byggeaften).

15. okt.: Videoaften Venlig hilsen OZ1FXV

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

Program:
15.-16. okt.: JOTA, der køres fra afdelingens lokaler.
20. okt. kl. 19.30: VHF-måleaften V/OZ9DT, Palle og OZ9HI, Jørgen 
(medbring jeres stationer).
27. okt. kl. 19.30: HF-måleaften V/OZ9DT, Palle og OZ9HI, Jørgen 
(medbring jeres stationer).
1. nov. kl. 19.00: Aktivitetstest VHF.
3. nov. kl. 19.00: Aktivitetstest UHF.
3. nov. kl. 19.30: Alm. møde.
6. nov. kl. 09.45: 80 m aktivitetstest 

10. nov. kl. 19.30: Alm. møde.
17. nov. kl. 19.30: Foredrag af OZ9QQ, Kjeld om QSO-teknik. 

HF-fieldday
HF-fieldday er nu overstået - resultatet er blevet gjort op, og afdelin
gen skal da rette en stor tak til de, som har deltaget i fielddayen på 
den ene eller anden måde.

Afdelingen var i år QRV på 80 - 40 - 20 og 15 m med ialt 2 stationer, 
og vi prøvede i år kun at stille med en campingvogn, og operatø
rerne meddeler, at dette arrangement var ganske fortræffeligt, og 
med hensyn til forplejningen manglede der intet. Vejret var samti
dig meget godt begge dage, så humøret var højt.

En overraskelse var det, at kreds 6 hovedbestyrelsesmedlem 
OZ1HMY, Mads Peter kom på besøg. - Ja ikke så meget det, at han 
kom på besøg, for det plejer han jo at gøre, men tidspunktet han 
kom på. - Han besøgte skam operatørerne midt ud på natten, og så 
var der selvfølgelig tid til en hyggelig sludder. - Afdelingen er altid 
glad for at have besøg af Mads Peter, for han har aldrig mere travlt, 
end han har tid til at hilse på alle deltagerne i fielddayen. - QTH for 
fieldday var i år som altid Himmark Strand.

Vy 73 de OZ1KVF, Hans

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

Program for oktober
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30: Vi mødes på teknikum. Indgan
gen findes nemt. Fra Voldgade ned ad Blegen gennem porten lige 
frem og til højre. OZ8DS vil da vise os forskellige ting. Og vi håber 
at denne lille video film fra HF-fielddayen er blevet færdig så vi kan 
se den på den store skærm. Mød op og se hvad OZ8DS har i posen 
til os.

November
Tirsdag den 8. november kl. 19.30: På denne aften håber vi at få de
monstreret en lille ny HF CW-tranceiver nærmere info vil blive givet 
over Knivsbjerg repeaternyt, vi håber at ejeren kan få det hele fær
digt.

Siden sidst
Sønderborg afdelingen går og pusler med vores julefrokost. Det 
drejer sig om tidspunktet, nemlig at flytte det fra en tirsdag til en fre
dag, det er ikke fastlagt nu, men nærmere information vil blive 
givet. Vy 73 OZ1KVB, Erik

NORDALS - OZ1ALS

Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg. TØNDER - OZ5TDR
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9, Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Gudeup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 91 46. Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Giro: 9 00 31 69. Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.
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ÅBENRÅ - 0Z6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31, 
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Program oversigt 
20. okt.: Klubmøde.
27. okt.: Præsenterer OZ5WK, Kalle sin konstruktion, der vandt 1. 
præmien i EDR’s konkurrence om bedste begynderkonstruktion.

Den er beskrevet i OZ-4/88, under overskriften »Lyt på HF- 
båndene med din VHF-station«.
29. okt.: Udflugt til en vindmølle i nærheden af Tjæreborg. Der er af
gang fra klubhuset kl. 8.45. Husk madkurven.

3. nov.: Filmaften.
6. nov.: Aktivitetskontest på 80 m.

10. nov.: Filmaften (Sveriges radio-amatører).
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

7  O Z tm  Svend tarssn, * 7
# \ f C r /«f. 0512 8048.

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.

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
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften 
Tirsdage kl. 19.00: D-licens kursus 
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus 
Onsdag d. 19.10 kl. 19.30: Klubaften 
Torsdag-lørdag d. 20.-22.10: Udstilling i Sæddingcentret 
Onsdag d. 26.10 kl. 20.00: USA-Hawaii. OZ1DKG og OZ1DXX beret
ter om deres tur.
Onsdag d. 2.11 kl. 19.30: Klubaften
Onsdag d. 9.11 kl. 20.00: EDR FOREDRAG WOZ7HT: Contester, 
Field day m.m.
Lørdag-søndag d. 11.-12.11: Udstilling i EFI hallen
Onsdag d. 16.11 kl.20.00:Halvvejs/medlemsmøde. Hvad er sket?
Hvad skal der ske fremover?
Siden sidst har afdelingen deltaget i Field day.

Vy 73 de OZ1DYI, Svend

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

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

Program:
19.10: Alm. klubaften 
26.10: Alm klubaften 
02.11: Alm. klubaften 
09.11: Alm. klubaften
16.11: Foredrag, OZ1DPS Børge fortæller om brug af Microproces- 
sesorer og demonstrerer brugen af dem.

Siden sidst:
Så starter efteråret og vinterens aktiviteter.
Vi er godt igang. Radiorummet er nu færdigt og vi er igang med at 
renovere vore antenner. Vi skal jo have gang i brugen af stationerne 
igen.
Tak til Kurt, OZ7QU og XYL for deres arbejde. Også en tak til de 
øvrige medlemmer for hjælpen. Uden denne var vi jo aldrig blevet 
færdige.
Der er startet morsekursus med OZ1CTF, Cor som lærer og teknisk 
kursus til D-licens med OZ1BOV Karsten og OZ5JR Jan som lærer. 
Vil du være med, så hæng på, du kan sagtens nå det endnu.
Af vinterens øvrige aktiviteter kan nævnes foredrag om antenner, 
evt. byggeprojekter efter medlemmernes eget valg. Karsten vil 
være behjælpelig med at skaffe komponenter. Auktion i februar og 
et virksomhedsbesøg senere.
Du kan få et udførligt program i afdelingen, eller læse i OZ.
Har du iøvrigt nogle ideer til aktiviteter, så lad os det vide.

Vy 73 de Gunnar, OZ1GX

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro. 
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, Griegsvej 178, 7500 Holstebro. 
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 95 21 27.

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.

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 - 0Z1RIB VARDE - 0Z5VAR
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

I
Program: '
18. okt.: Almindelig klubaften
25. okt.: Udregning af point, føring af log ved test v/OZIDLA 
1. nov.: VHF contest fra OZ7SVR
8. nov.: Film klubaften
15. nov.: Hvad skal vi lave i vinter? (1 gratis øl til hver fremmødt med
lem)
Husk kursus til D-licens hver torsdag kl. 19.00.
Mød op, brug din afdeling, det er det vi er til for!

Vy 73 de OZ1UP Conny

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

Program
Torsdag d. 20. okt.: Mødeaften kl. 19.30.
Torsdag d. 27. okt.: Mødeaften kl. 19.30.
Tirsdag d. 1. nov.: Fortsættelse af deltagelse i aktivitetstest kl. 
1800-2200 GMT
Torsdag d. 3. nov.: Mødeaften kl 19.30.
Torsdag d. 10. nov.: Mødeaften kl. 19.30.
Torsdag d. 17. okt.: Mødeaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ7CI

THISTED - OZ7TOM

Mødelokale: P.t. Gramsvej 17, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

Ja, så et det sket. Vores afdeling står uden »egne« lokaler. Der ar
bejdes stadig på højtryk for at finde lokaler, så måske problemet er 
løst, når dette læses. OZ8UW - Henning har venligst stillet lokaler 
til rådighed i sit hus, og beder alle møde op som de plejer. Altså ikke 
noget med at være tilbageholdene fordi vi nu mødes privat.
Lyt med på repeaternyt hver mandag klokken 1830 og få nærmere 
INFO om såvel lokalesituationen som andre ting.

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.

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.

Program:
20. oktober: Efterårsferie 
27. oktober: Klubaften - evt. foredrag 
3. november: Byggeaften - evt. foredrag 
10. november: Klubaften
17. november: Byggeaften

På vores første mødeaften blev vi enige om, at eksperimentere lidt 
med en antenne til 2 m/70 cm. Vi er allerede gået i gang med at 
finde egnede materialer, og det er så meningen at de forskellige for
søg skal laves i klublokalet. Vi håber at få en god brugbar, men me
get diskret antenne.
Ligeledes forsøger vi at få et foredrag i brugen af oscilloscop, og når 
dette læses, håber vi at alle brikker er faldet på plads omkring dette 
emne. Datoen vil senere annonceres her i OZ, og det tilrådes samti
dig at lytte til amatørnyt på Knivsbjerg om mandagen kl. 21.00. 
Det færdige program kan udleveres i klublokalet.
Vel mødt næste torsdag.

Vy 73 de OZ1AFD, Claes.

ØLGOD ■ OZ7JYL
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:
20. okt.: Alm. klubaften
27. okt.: Alm. klubaften. »Sabromøde«, er du interesseret, arrange
rer vi fælleskørsel.
3. nov.: Alm. mødeaften
10. nov.: Alm. mødeaften
17. nov.: Alm. mødeaften
Siden sidst
Tak til de medlemmer af afdelingen der mødte op d. 11.9 og gav en 
hånd med at male, og andet arbejde, der i blandt en enkelt genstri
dig dørlås. Hi-Hi.

Vy 73 de OZ1JON, Svend

Har du ændringer/forslag til 
AFDELINGSMAPPEN

så send mig snarest dit bidrag 
Vy 73 d e OZ1CRY 

EUen-Sofie

OZ OKTOBER 1988

TV2-BESØG
EDR’s Thisted afdeling indbyder alle til EDR-foredrag den 
1. november 1988 klokken 20.00.
Vo mødes ved skinnerupsenderen, hvor OZ5KG vil vise os 
rundt og fortælle om det nye TV2 anlæg.
Snyd ikke dig selv for denne enestående mulighed for at se 
TV2 »indefra«.

Vy 73 OZ1AIJ, Henrik
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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.

Årsmødet på Sabro kro
OZ2EDR, Århus, inviterer hermed alle radioamatører til 
årsmødet på Sabro Kro.
Dato: Søndag den 30. oktober 1988.
Tid: Kl. 10.00 til ca. 17.00.
Sted: Sabro Kro, 12 km fra Århus mod Viborg ad Viborgvej. 

Program
Kl. 10.00 Åbning ved OZ8UY, Stig.
Kl. 10.05 Den landskendte auktion under ledelse af OZ8UY 
og OZ9MJ.
Udstillingen af amatørgrej - altså af alt mellem antenner, 
stikkontakt ogjord.
Der udstilles de varmeste nyheder indenfor både færdige 
anlæg og komponenter.
Kl. 12.00 Middagspause.
Mad kan købes på kroen til sidste års billige priser.
Kl. 13.00 Foredrag: OZ20E, Ole vil fortælle om TV2 anten
ner, antenneforstærkere samt forstyrrelser.
Kl. 13.45 Auktionen fortsætter.
Kl. 17.00 Afslutning og udtrækning af gevinster på de 
solgte call-mærkater.

løvrigt
- Stand til privat salg af bedre brugt amatørgrej. OBS: Par
tivarer samt grej, der menes at høre til på auktionen vil 
blive henvist til hhv. egen bod eller til auktionen af de af be
styrelsen udpegede personer.

- Salg af artikler fra EDR’s medlemsservice.
Vi har forhandlet os frem til særdeles rimelige madpriser 
på kroen.

Praktiske bemærkninger
Til de som påtænker at komme med sager til auktionen, 
kan følgende oplyses: Sagerne skal afleveres mellem 9.00 
og 10.00 og skal ved aflevering være forsynet med tydelig 
mærkning med navn/call samt varedeklaration. Det sidste 
som hjælp til auktionarius med at opnå en passende pris.

Enkelte numre kan, hvis tiden tillader det, indskrives efter 
foredraget kl. 13.45.

Ragelse vil blive afvist.
På gensyn blandt dine amatørkammerater søndag den

30. oktober.
OZ2EDR, Århus afd. 
Vy 73 de OZ8UY, Stig

FREDERICIA ■ OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger. 
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98, 
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

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

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.

Program for resten af året
18. okt.: Klubaften.
25. okt.: Foredrag med OZ1JF, Poul om antenner.

1. nov.: Klubaften.
8. nov.: Klubaften.

15. nov.: Klubaften.
22. nov.: Klubaften.
29. nov.: Klubaften.

6. dec.: Juleafslutning med æbleskiver og glögg for hele familien. 
Alle aftener er kl. 19.30.

Vi starter i 1989 den 10. januar. OZ8KU

HORNSYLD - OZ3TRX

Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFP, Michael Otto, Dagnæs Boulevard 73,
8700 Horsens, tlf. 05 64 25 20.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.

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

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

(ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

RANDERS■ OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 06 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

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.
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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 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.

Siden sidst
Vi havde en dejlig fieldday i de skønne Gjern bakker, godt kamme
ratskab, og vi får vel også en rimelig god placering.

Vores nye klublokale er nu ved at tage form, skillerummene er sat 
op, og vi er i fuld gang med at behandle væggene.

Sokkelen til antennemasten er støbt, og først i oktober flytter vi 
masten.

Når engang det hele er færdigt, har vi planer om at lave et »åben 
hus«-arrangement.

Bestyrelsen er lidt skuffet over, at så få har mødt op når der skal 
arbejdes. Vi har måttet lave det meste selv. Er det den rigtige ama
tørånd? Vy 73 de OZ9PF, Poul

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BWX, Erling Andreasen, Gitadelvej 12,
Boks 397, 7100 Vejle, tlf. 05 82 87 59.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

Siden sidst
Lørdag og søndag den 20. og 21. august, var der åben hus i Vejle af
deling, det var to vellykkede dage, en rigtig succes. Der var mange 
der så ind, medlemmer vi sjælden ser, folk fra gaden, ja helt fra 
Sønderborg til Århus. Hvor var det dejligt at se så mange menne
sker, der havde interesse for at se og høre hvad amatørradio er.

Der var udstillet hjemmebygget radiogrej - måleudstyr og strøm
forsyninger der var bygget i klubben samt købt radiogrej, og vi var 
QRV på 2 m med fone og packet radio samt på HF 80 m bånd. Desu
den blev der vist video film med kommunikation på 2 m via satellit 
samt meget andet. Vi havde lånt video film og udstillings materialer 
fra EDR i Odense, der desuden sendte små pjecer og OZ blade til 
uddeling for de besøgende. Vejle afdelings program samt to i ndbe- 
talingskort med oplysning om EDR og lokalafdelinger var indlagt, 
hvis nogle skulle få lyst til at være med. Der skal her lyde en stor tak 
til EDR for det lånte grej der var med til at gøre det mere festlig.

Vi fik også besøg af en norsk radioamatør, der var flyttet her til 
Vejle, tak fordi du viste os din interesse, du er altid velkommen i 
Vejle afdeling.

Formålet med det var at gøre folk opmærksom på, at der er noget 
der hedder radioamatør og at der er forskel på radioamatør og 
privat radio og det kunne man få ved at kikke indenfor til åben hus 
i Vejle afdeling, vi håber at alle fik noget ud af det, så i også ved hvad 
radioamatør er. En stor tak til alle der besøgte os og viste os jeres 
interesse. Vi kan derfor varmt anbefale andre afdelinger at gøre li
geså.

Der skal lyde en stor tak til alle der hjalp os med at få det på fode 
og fik det til at glide. Tak alle sammen.

Vi har nu så mange tilmeldt til teknisk kursus at vi kan køre et så
dant til vinter.

Fieldday er nu vel overstået, og vi havde jo fint vejr til det, det kan 
vi jo så bare være glade over, det letter os jo meget, da det er et stort 
arbejde at få det op at stå. Der blev gjort et virkeligt stort arbejde 
blandt både medarbejdere og operatørerne. Der var jo ikke for 
mange operatører, så de måtte jo holdes ekstra i ilden, så de var 
godt trætte dade forlod stationen og skulle til at pakke sammen. For 
nogle blev det endda også sent inden de nåede hjem og kunne få 
hvilet ud. Men det var en skøn weekend, der var mange besøgende 
der viste deres interesse, flere af dem meldte sig til teknisk kursus.

Der skal lyde en tak til OZ1LNT, Kaj for kørsel med vores master 
- til Mona og Birger der sørgede for at køkkenet var klar - til OZ1BDD, 
Henning for lån af antennen - til Poul for lån af campingvogn og til 
Indremissions Camping for at vi måtte være der igen i år.

Tak til alle der var impliceret

Program for september og oktober
20. sept.: Klubaften, orientering af bestyrelsen.

4. okt.: Auktion i Vejle afdeling.
11. okt.: Foredrag af OZ1IGT. Åben møde, alle er velkomne.
18. okt.: Bygge og klubaften.
Klubben er åbnet kl. 19.30, vi starter kl. 20.00.

Vy 73 de OZ1JUV, Verner

VIBORG ■ OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.

Medlemsmøde
Tirsdag den 25. oktober.

Satellit TV
Tirsdag den 13. december kl. 19.30 på Teknisk Skole på H. C. An
dersens Vej, Pavillon 10 oppe mod Ringvejen. Der kan parkeres 
ved bygningen. OZ6AI, Hans Asbjørn vil foretage demo og foredrag 
om satellit TV.

Juleafslutning
Tirsdag den 20. december kl. 20.00. Juleglögg med æbleskiver + 
kaffe med småkager, kr. 25.00. Klubvært Rita.

Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
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:
18. okt. kl. 19.30: D-licens kursus påregnes startet under ledelse af 
OZ9FZ, Finn.
20. okt.: Computer aften.
27. okt.: Klubaften.

3. nov.: Bankospil, der vil blive spillet om de gevinster, der ikke er 
afhentet på Sabro mødet - bl.a. antenner, PA-trin o.s.v.
10. nov.: Klubaften.
17. nov.: HF-foredragsaften under ledelse af OZ7YY, Hoffmann for
tæller om DXCC.

Fieldday
Med hjælpsomhed fra klubbens medlemmer, YL, XYL, Old boys 
samt personer udenfor EDR, lykkedes det ikke at få testen i gang. 
Vores buschauffør OZ1HEZ, Ove mødte modstand, da han skulle 
ud at hente generatoren »stor« den havde tabt pusten fra forrige år. 
Da vi kom til Åkroen kom forhindring nr. 2! men det tog OZ1JKP, 
Henning i stiv arm. Point-tallet var 50% større i år, fik jeg at vide af 
OZ1KKH, Erik.

Besøgstallet var også større om søndagen, selvom der var åb
ning af Århus festuge lørdag. Vy 73 de OZ5DE, Dan
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ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th.,
8520 Lystrup, tlf 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Program:
12. okt.: Klub og byggeaften.

Teknisk kursus VTS.
15. okt.: JOTA med KFUM i Lystrup v/OZ1JIV, Jørn.
16. okt.: JOTA med KFUM i Lystrup v/OZ1JIV, Jørn.

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.

Siden sidst
Forhåbentlig er teknisk- og morsekursus nu startet, så skai du have 
licens eller morseprøve i år, så er det sidste chance nu. Der vil også 
forsøges afholdt udvidet teknisk kursus. Kontakt FOF for nærmere 
oplysning herom.

Program
18. okt.: Klubaften.
1. nov.: Klubaften.

15. nov.: Klubaften. Vy 73 de OZ8SO, Jens

HJØRRING ■ OZ3EVA
Mødelokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring 
Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup,
9800 Hjørring, tlf. 08 97 72 99.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.

Fra repeaterudvalget »kig ud« har vi en opfordring til alle der bruge 
repeateren om at give et beløb. Repeaterfonden »kig ud«, Sønder- 
klit 21, 9990 Skagen, giro 2 31 13 56.

Det er også muligt at støtte UHF repeateren i Hjørring på giro 6 23 
99 27 EDR’s Hjørring afd. Karolinesvej 31B, 9800 Hjørring. Indbeta
lingen mærkes »Repeateren«.

Program
18. okt.: Klubmøde.
1. nov.: Klubmøde.

15. nov.: Klubmøde.
26. nov.: JULEFROKOST, tilmelding til OZ1HNO.
13. dec.: Klubmøde. 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.

19. okt.: Packet radio/brugerorientering v/IZIGDZ, Birger.
Teknisk kursus VTS.

26. okt.: Klub og byggeaften.
Teknisk kursus VTS.

30. okt.: Vi mødes på Sabromødet.
2. nov.: Nyt efter repræsentantskabsmødet v/OZIGKP, Kurt.

Teknisk kursus.
9. nov.: Klub og byggeaften.

Teknisk kursus VTS.
16. nov.: Hvordan kører man test? v/OZIGMP, Jens.

Teknisk kursus VTS.
23. nov.: Klub og byggeaften.
30. nov.: Diagram/print, hvordan? v/Lars Harmnsen m.f.
Vore naboklubber er velkomne den 19. oktober, 16. november og
30. november. Vy 73 de OZ2ABR, Lene

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GGR, Bjørn Laursen, Boulevarden 37 3tv.,
9000 Aalborg.
Giro: 5 44 47 99.

Program
15. okt.: Rævejagt.
19. okt.: Klubaften.
22. okt.: Auktion.
26. okt.: Klubaften.
29. okt.: Rævejagt.

2. nov.: Klubaften.
5. nov.: Virksomhedsbesøg.
9. nov.: Klubaften.

12. nov.: Sidste rævejagt. Afslutning med div.
16. nov.: Klubaften.

Vedrørende auktion
21. okt.: Indlevering kl. 19.00 - 20.00.
22. okt.: Indlevering kl. 10.00 - 11.00.
22. okt.: Eftersyn kl. 11.00 -12.00.
22. okt.: Auktion kl. 12.00 - 17.00.
Effekter der ikke er solgt kl. 17.00 skal afhentes af ejeren.

Virksomhedsbesøg
Vedrørende besøg hos Jydsk telefon i Slet. Sidste tilmelding den
24. oktober hos OZ1GJB, Robin.

Generalforsamling
Vedrørende generalforsamling den 7. september, se OZ november.

Husk repeaternyt hver mandag kl. 19.00 via OZ3REN -145.650 (R2)
Vy 73 OZ1LLY, Gert

Kreds 9 wssssnsr̂  Kreds 9a m *  9SS0Hirtshals, tlf. 08977475.
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Gåwniané
JULIANEHÅB - 0X3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3LX, Bo Geronne Christensen, Majavej - bygn. 6, iejl. 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: 0X3X0 Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.

EDR - din forening

~ W S n E å lM I
Rettelse
OZ7MA har gjort mig opmærksom på, at OZ1 LIJ og OZ8BG har reg
net forkert i deres artikel »Lysnetledning som fødeledning på HF«, 
OZ juni 1988 side 327, anden spalte, 10 linjer fra neden.

SWR er ikke forholdet mellem kvadratroden af impedansforhol
dene, men direkte forholdet mellem impedanserne, så det bereg
nede SWR i stedet bliver 63/50=1,26 - og det passer jo også fint 
med praksis, der i næste linje er angivet til 1:1,3.

TR

Silent Key__________
OZ7PP

Det er med sorg vi erfarede, at Preben Pedersen pludselig er gået 
QRT den 9. september 1988.

Preben blev udlært som elektromekaniker i Holbæk, hvor han 
under læretiden var medstifter af Holbæk afd.

I årene fra midten af 60’erne til starten af 70’erne, underviste Pre
ben adskillige radioamatører i Kalundborgområdet, idet hans me
ning var, at der skulle »pustes liv« i den på det tidspunkt slumrende 
afdeling, som nu takket være blandt andre Prebens ihærdige ind
sats stadig består.

På grund af hans hjælpsomhed, er der mange i afdelingen, som 
kom godt fra start, desværre gik denne hjælpsomhed ud over Pre
bens egen deltagelse i selve hobbyen, da det meste af fritiden gik 
med at hjælpe medamatørerne.

Preben havde gennem mange år, og indtil det sidste sit eget 
firma: Røsnæs Elektro, hvor een af hans specialer var vikling af
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kommutatorspoler, særlig de hurtige typer, dette særlig til glæde for 
fa. Hjelm Bang, som i Preben fandt manden til dette specielle ar
bejde.

Preben fulgte altid sine egne nedskrevne notater til sine bereg
ninger, idet intet blev overladt til tilfældigheder.

Når det gjaldt rør-konstruktioner var Preben også den hjælpende 
med gode råd og ideer.

Indtil for få år siden var alt Prebens radiogrej homemade, han var 
sporadisk aktiv på både 2-meter og HF, specielt på CW.

Preben have mange kvaliteter og for vennerne og familien var 
han en rigtig god kammerat, altid hjælpsom og i godt humør.

Vor medfølelse går til Prebens kone, Inge Marie, og den nærme
ste familie, for hvem savnet og sorgen må være størst.
Æret være OZ7PP Prebens minde.

På EDR Kalundborgs afd. vegne 
OZ1GPN René

OZ2Q
James Steffensen døde den 24. september. Denne meddelelse si
ger nok ikke de fleste medlemmer af EDR noget videre, for James’ 
kaldesignal, OZ2Q, har ikke været hørt på amatørbåndene i de sid
ste 40 år; men for os, der har kendt ham siden den gang, var det en 
sørgelig meddelelse. Ganske vist var vi ikke helt uforberedte, for vi 
vidste, at han var på sygehuset med en alvorlig sygdom. Alligevel 
er det svært at vænne sig til den tanke, at vi ikke mere kan have Ja
mes blandt os. Han har været med i vort månedlige møde næsten 
hver gang, lige siden han i 1936 inviterede en lille gruppe af endnu 
ulicenserede radioamatører til et møde hjemme hos sig.

James fik licens den 25. marts 1926 med kaldesignalet ED7JS. 
Kun den omstændighed, at han var ude at rejse, da landsforenin
gen blev oprettet, forhindrede ham i at være med blandt EDR’s stif
tere. Få dage efter stiftelsen, nemlig den 1. september 1927, blev 
han medlem (nr. 62) af EDR.

Selv om OZ2Q ikke har haft licens i mange år, betyder det ikke, at 
han havde tabt interessen for amatørrødio. Han fulgte stadig med i 
begivenhederne i EDR; men han havde også mange andre interes
ser, og han følte vist, at han ikke kunne overkomme også at være 
aktiv radioamatør.

Andre må berette om hans indsats både før og lige efter EDR’s 
stiftelse og hans store arbejde for landsforeningen og dens fremtid 
under hans tid som formand for EDR. Vi husker ham især for den 
måde han indførte os i radioamatørernes forunderlige verden, og 
hvorledes han hjalp os med at løse de mange tekniske og praktiske 
problemer, som vi løb ind i, når vi som fattige skoledrenge skulle i 
gang som radioamatører.

Vi vil altid huske James for hans uselviske hjælpsomhed og hans 
aldrig svigtende stilfærdige venskab.

OZ4FT, OZ7XA, OZ8Ö.

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

His Master’s vovse
Når man læser OZ nr. 5 side 290 SWL-spalten, kan man undres 
over DR 2314 Tempo Bjørn. Dette navn kan man ikke have, hvis ens 
forældre ellers er normale. Det viser sig da også ved nærmere 
granskning, at navnet tilhører en hund, og nu kommer vi så til sa
gen. - At en tidligere »landsformand« tillader sig at udvise en sådan 
foragt for vor forening at indmelde sin hund må vel siges at være 
temmelig stærk. At vi skal skaffe EDR flere medlemmer er ok, men 
der er vel grænser. Dette, forhåbentlige, enestående tilfælde er 
nær det uanstændige. At dyret er amatørradiointeresseret (ved
tægterne 3) og tilmed tildeles et DR-nummer er jo fuldstændig gak, 
men det giver naturligvis en stemmeseddel ekstra.

Efter at have gjort HB opmærksom på ovenstående den 26. juni 
er der i dag den 18. september stadig intet sket. Dyret er stadig med
lem.

Efter at have protesteret over valget i kreds 2 er det mig meddelt, 
at det ikke kan tages til følge, og at det nu kun er de berørte perso
ner, som kan indbringe sagen til RM’s afgørelse, jeg er derfor afskå
ret fra at gøre mere.

Ved afstemningen i HB om valgets gyldighed afholdt 3 medlem
mer sig fra at stemme, og jeg spør’ derfor, hvad f  tror de 3, at de
sidder i HB for?

Morale eller umorale: Bemærk RM tillæg 8 OZ nr. 9, meld alleje
res husdyr ind, så står bl.a. P&T-udvalget jo meget stærkere, når de 
skal forhandle med P&T. Jo flere vi er des bedre, og så giver det jo 
samtidig flere stemmesedler.

73 de OZ9SN

Kort kommentar til lederen i nr. 9/88
Jeg er personligt helt tilfreds med det arbejde, som EDR gør for os 
eksperimenterende radioamatører.

Og jeg er glad for at være medlem af EDR!
Tak til de der bruger deres fritid på dette arbejde.

Vy 73 OZ5KH, Kenny

Repeater på 10 m
Efter at have læst de mange spalter i OZ. Eksempler: Teknisk brev
kasse, Contest, OZ Spot, Diplom-DX Nyt, VHF-UHF-SHF, Båndrap
porter, Satellitter, RTTY, Packet, SSTV-TV-SWL, Ræve, CW, Det 
nostalgiske hjørne og meget meget mere. Vi/jeg mangler noget, 
der hedder 10 M FM/repeater. Vi er mange amatører, der er meget 
interesseret i 10 M FM (296 MHz) og kører mange FM QSO’er på 10 
M FM, også mange FM repeatere, hvilket er en meget stor ople
velse at køre over FM repeater rundt (det meste af hele verden), dog 
ikke OZ land, hvilket vi mangler meget, især dem/os, der ikke kører 
VHF-UHF og nu også 1296 MHz.

Jeg ved, at vi er to, der har arbejdet hårdt for at få lov til at forsøgs
opstille 10 m FM repeater for at gøre nogle erfaringer med repeater 
på 10 M FM i OZ land.

Nu kommer det: Jeg har skriftligt søgt PET om tilladelse til at op
stille en forsøgsrepeater, blandt andet til gavn for de mange af os, 
der kører 10 M FM mobil. Der sker dette, at P&T, ifølge mit brev fra 
P&T spørger EDR Foreningen, og får så EDR’s negative indstilling 
over for 10 M FM repeater, hvilket jeg synes er fantastisk, at nogle 
få personer i EDR kan tage denne beslutning, uden at have nogen 
erfaring i 10 M -10 M FM/repeater.

Jeg har luftet tanken på Yding Knivsbjerg repeateren på 2 m og 
har fået en fantastisk positiv indstilling fra mange medamatører, 
der er meget interesseret i 10 M FM repeater, så vi kan gøre nogen 
erfaring med 10 M FM repeater, inden man fra EDR’s side afviser 
noget, man ikke kender nok til. Så vidt jeg ved, er bestyrelsen valgt 
til at varetage medlemmernes interesser, og ikke hvad man selv 
mener, hvis det er forkert det, jeg skriver, må EDR fortælle mig, 
hvorfor man ikke vil varetage medlemmernes interesser, især dem, 
der interesseret i 10 M FM/repeater.

Hjælp os/mig med at få EDR’s bestyrelsen til at varetage med
lemmernes interesser, også disse medlemmer, der er interesseret 
i 10 M FM, skal man også høre på.

Kære medamatører støt projektet evt. vælt de folk af pinden, der 
ikke vil varetage medlemmernes interesser.

Venlig hilsen 
OZ1BIN Knud Erik Kofod 

Rårdyrløkkken 143, Korup, 5210 Odense NV

Tøv en kende. Mig bekendt har EDR ikke modtaget nogen henven
delse fra P&T i den aktuelle sag. Formentligt har man svaret dig ud
fra en tidligere given indstilling fra EDR.

Ligeledes har foreningens ledelse ikke afvist et sådant projekt, 
idet HB ikke har modtaget nogen henvendelse fra dig herom, inden 
EDR’s ledelse bliver væltet af pinden, var det rimeligt gennem en 
skriftlig henvendelse at anmode HB om en udtalelse om sagen.

HR.
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Drejekondensator, 13 pF-250 pF/7,8 KV (til antennetuner)........
Sporvogn til ovenstående ..1-30 uH, forsølvet tråd 3 W a tt........
Dummyload uden meter 1-160 MHz, MFJ-260 ..........................
IC-735 HF-station, all band-all mode, 1,8-30 M H z......................
TS-140s HF-station, all band-all mode, 1,8-30 M H z....................
ESKA-33 HF modtager 150 KHz-30 MHz + 88 MHz-108 MHz . .
1:1 Svebby balun 1 K W ..............................................................
SWR-Meter CN-410 3,5 MHz-150 MHz m/Krydsmåleinstrument
SW-100 Kenwood, A/B 1,8 MHz-150 MHz/140-150 M H z............
Coax omskifter manuel, 2 stationer 1 ant. 600 M H z..................
TH-205 2M Håndstation, Kenwood, 3 memory..........................
IC-jtH2 ET Håndstation, leom, lille model....................................
TM-221E lille 45 Watt 2m station................................................
PA-trin HL-160V 10-25 Watt ind og 160 Watt u d ........................
PA trin HL-30V max. 3 Watt ind og 30 Watt u d ..........................
Strømforsyninger:
2/3 Amp. 13,8V............................................................................
7/9 Amp. 13,8V............................................................................
10 Amp. 13,8V............................................................................
20 Amp. PS-50 13,8V..................................................................
Mini højttalere incl. ledn. som ekstrahøjttaler - eks. mobilbrug .. 
SWR-meter, små, 1,8 MHz-150 MHz, b illige ..............................

275,,00 kr.
325 ,00 kr.
375,,00 kr.

10995,,00 kr.
10995,,00 kr.
1995,,00 kr.
248,,00 kr.
895 ,00 kr.
595 ,00 kr.
295 ,00 kr.

2695 ,00 kr.
3185 ,00 kr.
3895 ,00 kr.
2395 ,00 kr.

745 ,00 kr.

280 ,00 kr.
500,00 kr.
790,00 kr.

2595 ,00 kr.
75,00 kr.

100,00 kr.

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

Lørdag: 09.00-12.00

m >  C O >  I F 3  I t a  ^ v , ( 0  æ
OZ1CJY John ■ Violvej 11 ■ 3330 Gørløse ■ 02 27 88 80

ICOM
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 til hånden og lom
men!

-NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

- 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
Vy 73 de OZ4SX, Svend

-  08 96 01 88 -
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Amatørannoncer sendes til ED R ’s Forlag ApS Postbox 1 7 2 , 
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 O Z. Kun for medlemmer og 
medlemnummer skal oplyses sammen med indsendelse af 
annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Yeasu 726 R, 2 meter 2 m og 70 cm all mode trance
iver i org.emb., 4 årgammel. Pris idé: 9500,-. 10 element kry
stalbom fra j-beam med 3 skift relæ, pris kr. 600,-. Defekt PA- 
trin for 2 m med QQE 06 - 40 - (nyt rør medfølger), pris kr. 
700,-. Hjemmebygget transcerter 10 m - 70 cm, 30 W output, 
pris kr. 800,-. 7 sekvens-udstyr med kaldesignalgenerator, 
pris kr. 400,-.
0Z1CKZ, tlf. 06 15 44 25.

Sælges: Der skal ryddes op i sagerne, derfor sælges: Ræve
modtager 5 HF. VIC 20 med 16 K uden netdel. Comp TRS 80 
med monitor og 2 disk. El-orgel, handic 305 30 MHz antik au
toradio. Køleanlæg Danfoss. Loftvarme 150 m. Skilletrafo rør
voltmeter. Tone generator. Multimeter. Digimeter. Strømforsy
ning. Dobbelt st. oscilloscop. Loddetrafo. TR 2500 med 
monofon. Antik elminator. Rex. rotary stensilbrande. E prom- 
branderZX 81 Spectrum. 26”  billedror å 66 500X. Båndopta
ger com. 64 LC meter antik 1935. Transistortester RCA 
WT-501A. Båndoptager tester 800C 55. Dipmeter LDR 815 bil- 
ledrørsgenerator UHF. Packet radio. YAESU FT 101. FC 910. 
QM 70 SWR meter 27. S meter 27.
OZ1BLS, tlf. 07 19 13 76.

Købes: Dele til 0Z7AQ B. Johansens modtager fra 1960.2 stk. 
MF-trafoer. Prahn type B 447/1.1 stk. BFO afstemnings kreds 
Prahn type 180/447.6 stk. keramiske spoleforme. 10 riller TS 
6119.
OZ3ACW Henning, tlf. 07 52 36 37, efter kl. 16.30.

Sælges: Trykknap-pirattelefoner, 1 hukommelse, nye, men 
med mindre fejl. 10 stk. for kr. 100,-. + porto, eller afhentet 
hos:
0Z3ED, El-køb i city 2, tlf. 02 99 01 24.

s: Storno 600 +  »Syntese uden besvær« + 13,8 V 6 A 
PSU, ej helt færdigbygget. Flot kabinet med stort S-meter, 
»fumlehjul«, kanaldisplay, mikrofon sælges for kr. 700,- +  evt. 
forsendelse.
OZ1JSB, Thore, tlf. 02 64 61 11.

Sælges: LT23S - 23 cm transcerter fra SSB Elektranie 12 W 
output Noise Figare 1,8 dB complet med nyt RK500 Coaxrelæ 
og diverse stik, 1,6 m. Parabol fra SHF cmpl med fødehorn og 
beslag, alt i aluminium og rustfrit stål - som nyt, endvidere 
medfølger nyt Daiwa krydsmåle instr. type CN650 - 1,2 - 2,5 
GHz. Samlet pris for ovenstående kr. 5200,-. Sælges kun sam
let. Kempro kr. 500,-. Elevqtionsrotor, har været mont. i ca. Vi 
år, pris kr. 1500,-. Nye 4 1 x  250 B parret, pris pr. stk. kr. 175,-. 
Købes: 3 - 500 z.
OZ1KHW, tlf. 08 46 52 20.

KATALOG N R . 2
ER UDKOMMET

Over 300 sider med masser af nyhe
der. Pris 50,00 kr., der dog kan fra
trækkes ved første køb af varer for 
over 300 kr. Send 50,00 kr. + porto 
9,00 kr. pr. giro eller check, eller vi 
sender gerne pr. efterkrav.

Østergade 6 . Skive
Tlf. 07 52 61 77 
Giro 9 35 33 21

Sælges: Standard SR - C 826 MB mobilstation 2 m til 12 kana
ler +  standard SR - CV 100 VFO med mikrofon og manual, 
u/krystaller, pris kr. 700,- + evt. forsendelse.
0Z1JSB Thore, tlf. 02 64 61 11.

Sælges: VHF portabel Kenwood TH 215/E. Monofon SMC 30. 
Taske og teleskop antenne, pris kr. 2.500,-.
Efterlyses: Datablade/manualer/diagrammer til følgende: 
Multimeter med rør: Fabrikat: Danameter. Type: 500. nr. 
10-83. Resistans målebro: Fabrikat: SC Metric A/S. Norma- 
meter R1. Tysk Telefunkten plejemodtager fra c. 1936. Om
råde: 96 kHz til 7095 kHz i 8 områder. Bestykket med 4 stk. Te- 
lefunken RV2 P800.
0Z1LKI, tlf. 06 15 01 47.

Sælges: Professionel farve billedrors regeneratortester, 
100% OK, fast pris kr. 1.500,-. Professionel feldtstyrkemåler, 
100% OK, fast pris kr. 1.500,-. Fabriks ny 10 - 80 m dipol an
tenne med Balun og traps fast pris kr. 600,-. PA-trin 26 - 30 
MHz 30 W fabriks nyt, fast pris kr. 300,-. Kenwood TW 4000 
UHF/VHF FM transceiver sælges med eller uden Duplex filter 
og antenner, fast pris på TW4000, kr. 3500,-. Hy-gain GP an
tenne 1/4 bølge 10 -11 meter fabriksny kraftig kvalitet, fast pris 
kr. 500,-. JVC-SABA-Bo stereo radioer, 100% OK, fast pris pr 
stk. kr. 600,-. AKAI3 hoveders professionel kasettebåndopta- 
ger type GXC570D, ny pris over 11.000,-, nu kun kr. 2.000,-, 
100% OK. 2 stk. ARBNA stereo radioer, fast pris pr. stk. kr. 
350,-. Walkie talkie 23 kanals SSB-AM kan TX-RX uden mikro
fon, fast pris kr. 300,-. Nordmende 22”  farve TV, 12 kanaler, 
ny model 100% OK, fast pris kr. 3.000,-. Værksteds rullebord, 
2 stk., fast pris pr. stk. kr. 300,-.
OZ1BIN Knud Erik, tlf. 09 94 22 55, evt. telefonsvarer.

Sælges: Hapn packet modem, indstikskort for PC, med soft
ware, pris kr. 1.000,-. Krystalovn, pris kr. 75,-. Bird watmeter, 
med plug 5 W 200-500 MC uden viserinstrument, pris kr. 
200,-. Mitsubishi PA-model 23 cm/20 W, pris kr. 700,-. 
Søges: Servicemanual for TS700G.
OZ2TG Steen, tlf. 01 16 38 77.
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Har du modtaget vores 
1988/89 katalog?

Ellers [ing eller skriv efter et nul

VY 73 OZ1CSN, Leon

Vejle R. C. ELEKTRONIK ApS. i — I P C  I— I
SØNDERBROGADE 42 POSTBOX 332 7100 VEJLE I  i i  A A A  A A I

TLF 05-83 25 33 GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: FREDERIKSGADE 15 TLF. 09 - 13 90 39
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Sæ lges: Kenwood HF-tranceiver TS940 S, med indbygget an
tennetuner og OS-1 ocl., pris kr. 19.500,-. Drake linear L 7, pris 
kr. 9.800,-. Kenwood 2 m all mode type, pris kr. 3.500,-. 2 m PA- 
trintype bias VHF 160, pris kr. 1.600,-. WFG200linear2m350 
W, pris kr. 3.000. Kenwood TW 4000 A FM dual bander 2 m + 
70 cm 25 W, pris kr. 4.200,-. ELV-WS 7000 vejrstation,, måler 
temp/luftfugt/inde og ude samt vindhastighed og vindretning 
m.m., pris kr. 5.000,-.
OZ6KM Knud, tlf. 02 94 61 60, mellem kl. 09.00 og 16.00.

Sælges: 3 stk. FLUGE multimetre (41/2 ciffer) pris pr. stk. kr. 
475,-. 2 stk. Radiometer målesendere MS27 (0,3 - 250 MHz), 
pris pr. stk. kr. 2100,-. 2 stk. Radiometer RV33 LF-HF millivolt
metre, pris pr. stk. kr. 250,-. 1 stk. Collins 51J-4 kommunikati
onsmodtager (0,5 - 30 MHz), pris kr. 1.900,-. 1 stk. Apple Ma
cintosh 512 K samt Apple matrixprinter sælges samlet for 
højeste bud.
OZ2SX, tlf. 03 89 64 93, aften/weekend.

Købes: til mit private museum: Gamle trioder, glasklare, med 
og uden tip i toppen, mærker som. D.1-D.2- »R« og »E« alle 
Philips, eller lign. Blå Foto Garamont, eller andre gamle lam
per fra ca. 1920. Loewe Radio type 0E333 fra ca. 1926, med 
den kendte 3NF lampe. Løsdele til gamle BCL’s og telegrafap
parater fra før 1925 ca. GI. Tekniske Skolefysikinstrumenter. 
GI. måleinstrumenter volt og amp. Ovenstående købes gerne 
kontant, er du samler kan vi måske bytte.
OZ1BZB Peter, tlf. 06 44 19 08, mellem 17.00 og 19.00.

Sælges: Dødsboet efter OZ1DLB. Kenwood TS780, pris kr.
35.000,-. Kenwood TS530S, pris kr. 4.000,-. Håndstation 
FT280R, pris kr. 900,-. Lille rotor m/box, pris kr. 400,-. Rotor 
m/box tailtwister, pris kr. 1.500,-. Forskelligt tilbehør, antenner 
højeste bud.
Betty Lorentzen, tlf. 09 73 23 14, bedst efter kl. 17.00.

Sælges: Kenwood TS770 2 m - 70 cm transceiver m. FM - CW 
- SSB, stationen der kan det hele, pris kr. 6500,-. Mikrofonpult 
m. mike. Datong HF klipper, »K« gen. og power, pris kr. 450,-. 
2 stk. nye RCA 8122 m. sokler og skorstene, pris kr. 400,-. 
0Z9SW, tlf. 07 46 49 11.

Sælges: Yaesu, FT203R FM håndst. rep., headset, lader, 
gum.ant, 3/8 ant. pris kr. 1.400,- evt. plus strømfs. F35 stab. 
strømfs 3A, 13,6, pris kr. 200,-. Tektronic scop, dobst. 10 MHz, 
pris kr. 1.000,-. Div. trafo lavvolt. Silketrykte print fremstilles i 
mindre oplag.
OZ2HK, tlf. 05 61 85 62.

Sælges: Håndstation IC - 0,2-E med lader - taske - og mono
fon, pris kr. 2.000,-. Beam til 2 m, pris kr. 150,-. 2 stk. antenne
omskiftere - 2 antenner til 1 station - Daiwa CS201, pris pr. stk. 
kr. 150,-.
OZ4DC, tlf. 05 64 01 97.

^  til 60-tegns prøven ^

S? f i Æ  ^flfSii-
bestående af W &Zm*,,,

16 BANDKASSETTER (45 mm.’s træning pr. side)
2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER

Pris i alt, incl. 22% moms............................................................... kr. 515,-
Bestilling pr. post, tlf. (bedst aften), eller giro. Forsendelse samme dag.

Køb af båndkassetter enkeltvis, speed 25 til 125.
(Forlang Specialbrochure).

TELETEACH®
Peder Hvidtfeldtsstr. 3 - 1173 Kbhvn. K. VY 73 OZ8SW 

Tlf. 01 12 35 80 - Giro 7 31 82 94 Steen Wichmand

Sælges: Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. 
Fremstillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger 
i teaktræ, pris kr. 165,-.
0Z4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, telefon 
09 21 90 42.

Sælges: El-keyer med Weithkontrol, omskifter for negativ po
sitiv nøgling, medhør og hastighedsregulering, men uden po
tentiometer og manipulator, pris kr. 165,-.
0Z4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, telefon 
09 21 90 42.

Sælges: Kenwood TS711E - VHF 2 år gammel, original embal
lage og manual, pris kr. 7.000,-. HF antenne type Telget 2000/1 
7 - 30 MHz, 4 mdr. gammel, pris kr. 1.500,-. Afhentning excl. 
fragtomkostninger.
OZ1BKY, tlf. 09 18 97 85.

Sælges: ZX spectrum packet radio. Jeg kan levere program, 
lavet af 0Z1 Bl I, og print til modem »ZX25« m. diagram, pris kr. 
175,-. Evt. yderligere oplysninger hos:
0Z9ZZ, Jens-Ole, tlf. 06 62 76 34.

Sælges: DG-5 digital display. For TS 520 S.
OZ2AL, Arne Sjørslev, Mårup Hovedgade 8, 8795 Nordby 
Samsø.

Sælges: Drake T-4XB, R-4B og power med HT, MS-4 incl. nye 
PA- og driver rør, manualer, pris kr. 4.000,- excl. fragt. 
OZ5WX, Jan, tlf. 05 53 10 32.

, rNY LEVERANDØR med fast 
lavpris HF - VHF - UHF » ** :
H-100-RG58-RG8/213 1600
Coaxkabel - Stik - Konnektorer 
Krystaller - Rotorer - PA-trin

OAMAT!C, OL TibberuPVe, 16, 
og meget mere! 3060 Espergærde
Ring og få en pris - vi er billigst! Vy 73 de OzllSK, Dan
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Sælges: HF transeiver FT757GX med pwr. supply PS430 og 
original mikrofon, pris kr. 8.000,-.
OZ2EO, tlf. 02 98 38 73.

Sælges: Kenwood TR-2300 2 m bærbar, pris kr. 900,-. 
ELH230 2 m PA-trin, pris kr. 300,-. Gårdpumpe M.P. nøgle, 
pris kr. 300,-. Udloddestation ELV EES 7000, pris kr. 250,-. Ka
pacitetsmåler ELV DCM 7000, pris kr. 250,-.
OZ1CJV, Jørgen, tlf. 09 56 14 67.

Sælges: El-keyer med Weihtkontrol, omskifter for negativ po
sitiv nøgling, afpryder for medhør og jackstik for tilslutning til 
station samt hastighedsregulering. Indbygget i alukseret alu
miniumskabinet, pris kr. 575,-.
0Z4IT Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, telefon 
09 21 90 42

Print
V/Knud Rasmussen
Veesbækvej 1 • Egen 

6430 Nordborg • tlf. 04 45 89 15
Produktionshøjskolen Egen Mark

tlf. 04 45 94 09 (9-14)

Sælges: Mitsubishi low noise GaAs FET’s og powermoduler. 
MGF1302, pris kr. 65,-. MGF1502, pris kr. 50,-. MGF1501, pris 
kr. 30,-. MGF 1102, pris kr. 40,- (dual gate FET). 20 W power- 
modul 1240 -1300 MHz M57762, pris kr. 595,-. Teflon print Cu 
Clad 3M/Keene Er=2.451=0.8 forbehandlet med negativ fo- 
toresist, pr. kvadratcentimeter kr. 0.75,-. Færdigætsede teflon
print til 5.7 GHz transverter, pris kr. 75,-. 10 GHz transverter, 
pris kr. 150,-. Preamp til 1296,2320,5760 samt 10 GHz, pris 
kr. 40,-. Mixerdioder til 6 GHz BA481, pris kr. 10,-.
OZ1HDA, Erik, tlf. 08 88 93 01 og 
OZ1FJJ, Kurt, tlf. 08 56 21 77

Sælges: RTTY - CW - Amtor. Komplet Amt-1 Unit VHF og HF 
med computer, motherboard, strømforsyning m.v., pris kr. 
3.500,-. Lige til at sætte til senderen og et fjernsyn.
OZ1BBN, Ragna, tlf. 02 31 49 00.

Sælges: Kenwood TS-180S HF-transceiver med original 
AT-180, SP-180m filter, og PS30, alt er som nyt og næsten ikke 
brugt. Desuden er transceiveren forsynet med alle de nye 
band og med memory enhed, kan afprøves her hos mig, pris 
kr. 7.000,-.
OZ1DCR, Tommy, tlf. 02 15 24 36.

Sælges: Ny telex hovedtelefon (Norad) Heathkit CW model 
HWI, som ny. Fransk militær sender og modtager m. indb. 
nøgle i koffert.
OZ1DVM, Peter, tlf. 09 41 05 31.

Sælges: Splinterny fatning til 8877/3CX1500, pris kr. 700,-. 2 
m/70 cm transve rter Braun LT470. Dækker hele 70 cm båndet. 
Indbygget 220 V pwr-supply. 15 W out, kan tilsluttes direkte 
til 2 m-stn. Tysk kvalitet, pris kr. 1.300,-.
OZ1FDH Claus Felby, tlf. 02 45 31 97.

Sælges: God HF-antenne vertical P1V med rotor og styrebox. 
Køre alle bånd mellem 3 - 30 MHz. Velegnet til DX og kun brugt 
meget lidt. Se i øvrigt beskrivelse af antenne i OZ nr. 3-85. Ny 
pris 2.800,- sælges for 2.000,-.
OZ1ING, Henrik, tlf. 08 84 31 25.

Sælges: Bliv QRV med RTTY på HF for kr. 500,-. 1 stk. modem 
170 Hz/425 Hz/850 Hz +  CW/ASCII til at koble direkte mellem 
sender og computer.
OZ1ING, Henrik, tlf. 08 84 31 25

Sælges: HF-transceiver Yaesu FT101ZD ekstraudstyret med 
FM-unit, 350 Hz CW-filter samt ekstrahøjttaler SP901 og 
bordmike YD-148, videre monteret med PA-ventilator, pris kr.
6.00,-. Yeasu FV101 DM digital VFO, pris kr. 2.000,-. Lineær 2 
m PA-trin type EL2H5 ca. 110 watt out ved 8-12 watt ind, ind
bygget SWR/power indikator med 20 A strømforsyning 12 
V/220V, pris kr. 2.000,-.
OZ1IUD, tlf. 03 31 11 66, bedst efter kl. 20.00.

Sælges: Ny HF-tranceiver Yaesu FT757 GXII, pris kr. 8.995,-. 
Shure mikrofon type 444 D, pris kr. 675,-. Ten-tec lineær type 
»Titan« 425, pris kr. 19.800,-.
Købes: Sommerkamp FR100B og FL100B.
OZ4ZR, Eigil, tlf. 03 76 18 80.

Sælges: Commodore 1541-11 diskdrev, pris kr. 1.300,-. 100 m 
70 cm PA (transistor), pris kr. 1.800,-. UHF-units transverter, 
1296/28, pris kr. 1.500,-. 3 W PA-trin til 1296/28, pris kr. 400,-. 
13 cm transverter (3 moduler), 0,5 W, pris kr. 1.600,-. Philips 
TV-tuner AV7300, pris kr. 750,-. FRG 7700 modtager, incl. ak
tiv antenne, antennetuner, converter og 12 memory, pris kr.
6.000,-.
OZ9QV, Jan, tlf. 02 99 88 45 mellem kl. 19.00 og 21.00, efter 
den 22. oktober.

Sælges: Hy-gain model DB-105A doubander 15 og 10 m, pris 
kr. 1.100,-. 105 BA Long-John 10 m 5 element monobander, 
pris kr. 1.100,-.
OZ3AAF, tlf. 08 46 75 00.

Sælges: Kenwood TS770 2 m 70 cm, all mode trane, med 
bordmic., samt ekstra højttaler SP70, pris kr. 6.000,-. 
OZ1KDI, Chresten, tlf. 08 46 52 91, efter kl. 16.30.
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Sælges: Rigtige modtagere for rigtige mænd! Siemens E311b 
1,5-30 MHz ægte SSB modtager, pris kr. 3.000,-. Siemens 
E310a »Regnbue«, pris kr. 1.200,-. Collins R-390A/URR, pris 
kr. 2.500,-. Collins 51J-4, pris kr. 1.400,-. Dancom R101 (fuldt
rans) 1,6-4,8 MHz v. X-tal +  150 kHz - 5 MHz VFO let.det. m. 
manual, pris kr. 350,-.
OZ1KFC, Palle R. Sprogøe, tlf. 0611 64 43, bedst omkring kl.
18.00.

Sælges: IC22, VHF 10 W, med bl.a. 144.675, pris kr. 1.000,-. 
CQM 700, VHF 10 W, ombygget, 80 kanaler, pris kr. 1.200,-. 
Salora SRP 25D, UHF 15 W, ombygget 80 kanaler, pris kr. 
1.200,-. Harddisk Seagate St506,6 MB, pris kr. 500,-. Seagate 
ST412,10 MB, pris kr. 800,-. Printplade, komplet som i »Solid 
State Design« (ARRL) side 67, 5 W ind og 300 W ud, 1,8-30 
MHz UDEN PA-transistorer og køleplade, pris kr. 200,-. 
OZ2JZ, John, tlf. 03 99 39 33.

Sælges: storno CQM 713D VHF station ombygget til 80 CH. 12 
W PA-trin og HF-trin på modtager, pris kr. 1.350,-. AP 2000 
VHF ombygget til 2 m 80 CH. og 1750 Hz opkald, pris kr. 
1450,-. storno VHF ombygget til 2 m 80 CH. 45 W output, rep. 
space og rep. opkald, pris kr. 2.000,-.
OZ5WU, tlf. 02 99 70 48.

Sælges: Kortbølge sender og modtager station komplet for 
følgende områder: 10 -15 - 20 - 40 og 80 m båndet. Gamle ra
dio blade fra 1935 til i dag bl.a.: Populær Radio, Radiomagasi
net, gamle OZ, Radiorør reservedele m.m. Henvendelse aften 
efter kl. 18.00
0Z3MJ Holger Jensen, Kærnehøjvej 92, Højby 5260 Odense 
S, tlf. 09 95 85 38 eller 09 47 14 07.

Sælges: leom IC-471-E 70 cm allmode, 12 mdr. gammel, som 
ny i original emballage. Yeasu FT-707 HF pæn og velholdt med 
smalt CW filter.
OZ6FH Peter, tlf 07 96 22 47, efter kl. 18.00 eller 04 95 79 80.

Sælges: Tono 9000e communication terminal. CW-RTTY- 
ASCII, morsetræning, tekstbehandling. Kan tilsluttes oscillo
skop, lyspen, TTL, RS232 m.m. Mange bufferfaciliteter med 
batteri-backup. Som ny, med service- og brugermanual, og 
diverse kabler. En god antennetuner kan evt. indgå i handelen. 
Pris kr. 1.500,-.
OZ1HSJ Tom, tlf. 01 42 11 90.

Købes: Drake transmitter T-4X (A) (B) (C), MS4 Speaker. 
OZ9MZ, Jens, tlf. 06 29 45 30.

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, Yeasu 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 0Z1LIT, tlf. 01 52 05 31.

Sælges: HF tranceiver »Folketranceiveren« med alle de gamle 
amatørbånd, noiseblankerog 100 W PA. Hjemmebygget 30 A 
strømforsyning (mangler indbygningskasse) kan evt. med
følge. Samlet pris kr. 3.000,-.
OZ4UA, Per, tlf. 03 46 63 03.

Sælges: Komplet Drake B-line bestående af sender T4XB, 
modtager R4B og pwr. supply MS-4 (kraftig udgave) for 160 
-8 0 -4 0- 20-  15 of 10 m incl. 10 m CW område samt ekstra 
senderrør, 2 stk. nye medfølger samt original kabler, pris kr. 
4.500,-. Endvidere 1 stk. Dentron DTR-1200L HF PA-trin med 
nedslidte udgangsrør, pris kr. 1.500,-, eller bedste bud. 
OZ1TL, Torben, tlf. 02 98 25 10.

Sælges: TS 930 Kenwood med ekstra højttaler og begge CW- 
filtre +  automatisk antennetuner! Fremtræder og virker i sær
deles fin stand, pris kr. 14.300,-. Samt et stk. Drake W4 watt
meter, kr. HB over 300,-.
OZ8WD, tlf. 02 62 26 12, efter 17.00.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent
S tatsaut ejdm gl -  M D E

Byrlund
0 2  9 4 1 2 1 3

Generalagent for BEJAFON
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Vedrørende kataloget:
Prisændringer:

Incl. moms Samtlige mængdepriser er excl. moms

v/1 stk. v/1 stk. v/10 stk. v/25 stk. v/50 stk. v/100 stk.
Gruppe 1:
SN 74LS03N 3.81 3.13 2.34 1.97 1.88 1.81
SN 7407N 8.57 7.03 5.27 4.43 4.22 4.07
SN 7474N 11.41 9.35 7.01 5.89 5.61 5.42
SN 74LS90N 6.47 5.30 3.98 3.34 3.18 3.07
SN 74LS92N 5.92 4.85 3.64 3.06 2.91 2.81
SN 74LS96N 8.36 6.85 5.14 4.32 4.11 3.97
SN 9497N 43.16 35.38 26.53 22.29 21.23 20.52
SN 74121N 11.53 9.45 7.09 5.95 5.67 5.48
SN 74LS151N 6.71 5.50 4.13 3.47 3.30 3.19
SN 74LS157N 6.13 5.03 3.77 3.17 3.02 2.91
SN 74LS169B 11.80 9.68 7.26 6.10 5.81 5.61
SN 74LS173N 6.50 5.33 3.99 3.35 3.19 3.09
SN 74LS174N 6.50 5.33 3.99 3.35 3.19 3.09
SN 74LS191N 10.16 8.33 6.24 5.24 5.00 4.83
SN 74LS195A 7.32 6.00 4.50 3.78 3.60 3.48
SN 74LS245N 12.26 10.05 7.54 6.33 6.03 5.83
SN 74LS259N 9.06 7.43 5.57 4.68 4.46 4.31
SN 74LS377N 11.59 9.50 7.13 5.99 5.70 5.51
SN 74LS390N 9.06 7.43 5.57 4.68 4.46 4.31
SN 74LS393N 7.17 5.88 4.41 3.70 3.53 3.41
SN 74LS466N 15.31 12.55 9.41 7.91 7.53 7.28
4011B 3.42 2.80 2.10 1.76 1.68 1.62
4052B 7.17 5.88 4.41 3.70 3.53 3.41
TL 494CN 20.95 17.18 12.88 10.82 10.31 9.96
AM 26LS31N 35.08 28.75 21.56 18.11 17.25 16.68
AM 26LS32N 35.08 28.75 21.56 18.11 17.25 16.68

Gruppe 2:
AD 162 17.57 14.40 10.80 9.07 8.64 8.35
BU 208 32.27 26.45 19.84 16.66 15.87 15.34
BUV20 112.39 92.13 69.09 58.04 55.28 53.43
2N 3904 1.74 1.43 1.07 0.90 0.86 0.83
1N 4007 1.22 1.00 0.75 0.63 0.60 0.58
TIL 312 32.54 26.68 20.01 16.81 16.01 15.47

Gruppe 4:
FTN01 49.90 40.90 30.68 25.77 24.54 23.72

Gruppe 13:
630MAT5X20 1.53 1.25 0.94 0.79 0.75 0.73
4.0AT5X20 1.83 1.50 1.13 0.95 0.90 0.87

Udgåede typer:
Gruppe 1:4011 UB, BA 501, HA 1322, HA 1398, LM 310N, M 51513L, MB 
3712, RC 4136DB, SN 76001AN, TBA 120A, TDA 1006, TDA 2521/2. Ty
perne kan skaffes, lagerføres ikke mere.

Gruppe 2: BLY 87A, BLY 88A, BSX19. Typerne overgået til skaffevare. BF 
900, typen forældet. MPS U45, 2SC 536. 2SD 586, her kan 2SD 588 bru
ges. CQX 21, erstatningstype i næste annonce.

Gruppe 3: Alt SUBLICK materiale, alle bor, kølefinner KK 612, KL 
101-75-3SW, KL 102-75-3SW, KL 151-3 (typen overgået til skaffevare) KM 
301. Alt RITEL materiale (instrumentknapper) overgået til skaffevare grun
det alt for lille salg.

Gruppe 4: A 100.01 H, A 100.01 V, A 100.02, A 100.03, DP101, DP121. Alle 
typer overgået til skaffevare.

Gruppe 5: Alt NEOSID R12 materiale, drosselspolerne 2.2mH NEO. og 
10mH NEO., overstået til skaffevare grundet alt for ringe salg.
12.0937 MHz krystallet

Gruppe 6: 2K2UF-35VA, brug 2K2UF-40VA.

Gruppe 12: Potentiometrene 220ELIN 6, 1K LIN 6 , 2K2LIN 4, 4K7LIN 6 , 
10KLIN 4, 220K LIN 4, 1M0LIN 4, 1M LIN 6.

Gruppe 10: C 7S 7-35P, typen kan skaffes, mindste ordre 100 stk.

Kun salg til EDR afdelinger, licenserede amatører, serviceværksteder og 
industrivirksomheder inden for elektronikbranchen.

Åbningstider:
Alle dage åbnes kl. 8.00.

' Mandag til og med fredag lukkes kl. 16,30
lut Lørdag lukket.

Ib’s Radioservice V/OZ5ID 
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby 

»  Tlf. 08 17 39 09. Giro 1 22 19 57

R A D I O A M A T Ø R E R N E S
F O R L A G
AlPlS I

Nu har kontoret de nye 1988 
QTH-lister på lager.

Prisen er uændret . . . kr. 97,60

NB: Leveres portofrit til Lokalaf
delingerne ved køb af mindst 

6 stk.

Kan bestilles på: 
telefon 09 13 77 00.

Annonceindex
Al-el p r in t.................................................. 618
Betafon............................................  560,619
Biinfeldt A /S .............................................. 590
Byrlund...................................................... 619
Damatic.................................................... 617
Dogplace.................................................. 614
Electronic.................................................. 620
Elektronik laboratoriet.............................. 600
Elektroniklageret...................................... 615
FC-Trading A/S ........................................ 588
ILN service................................................ 584
Interradio Hanover.................................... 567
Carl C. Jensen A/S.................................... 569
Metric........................................................ 569
Norad..........................614, omsi. v. bagsiden
Radioamatørernes Forlag ApS 575, 612, 620
Teknisk brevskole omsi. v. bagsiden
Teleteach.................................................. 617
Vejle RC-Elektronik.................................. 616
Werner R ad io .................................. bagsiden
Aarhus Radiolager................omsi. v. forsiden
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TEKNISK KURSUS
Få licens pr. korrespondance. Start nu og gå til prøve i maj.
Almindelig teknisk kursus, specialkurser for synshandicap
pede og ordblinde, ekstra træningskursus for dig, som ikke 
klarede prøven. Kurserne udsendes også i de øvrige nordiske 
lande.

Ring eller skriv for nærmere information.
GRATIS katalog kan bestilles på døgntelefon.

Bemærk ny adresse og telefon.

Teknisk Brevskole
Kirkevej 7 - 8660 Skanderborg - tlf. 06 52 13 11

O  IC-228E 25wICOM IC-228H 45W
- det professionelle 
kvalitetsmærke

IC - 228 er den nye standard for mobilstationer. Meget sma mal, me
get tydeligt og stort multi-farve display med alle informationer, få 
knapper og enkel betjening, og et væld af funktioner -
20 memory kanaler med separat repeaterinformation, memory 
scan, skip scan, fra-til scan, prioritetsvagt, repeatermonitorfunk- 
tion, effektvælger fo r høj/lav.
Det rød-grøn-orange farvede LCD display med store tydelige bog
staver og tal sikrer let aflæsning også på afstand.
De meget små mål - kun 14 x  5 x  13,7 cm for IC - 228E - sikrer en 
nem og hensigtsmæssig placering i de fleste biler.

Pris IC-228E incl. m ikrofon, beslag, kabel, manual etc... kr. 4.495,00 
Pris IC-228H incl. m ikrofon, beslag, kabel, manual etc.,, kr, 4.995,00 *

Rekvirer
brochureblad

NORAD Lønstrup

9800 Hjørring

V y  7 3  d e  O Z 4 S X . S v e n d

08 96 0 1 88



KENWOOD SMUKT DESIGN -  NY TEKNIK

TS 790 E TRE BÅNDS TRANSCEIVER

DATA: GaAs FET RF ★ OUTPUT: 45 W (VHF), 40 W (UHF), 10 W (1200 MHz ekstra) 
HØJ FREKVENSSTABILITET (± 3 ppm) INDB. TCXO *  ALL MODE USB, LSB, CW, CW(N) 
OG FM ★ DOBBELT RX FUNKTION, LYTTER VHF-UHF, VHF 1200 MHz, ELLERUHFOG 
1200 MHz PÅ SAMME TID *  SATELLIT OPERATION MED KORREKTION FOR DOPP
LER EFFEKT (SAT OMSK) 59 MEMORY FUNKTIONER ★ DOBBELT DIGITAL VFO FOR 
HVERT BÅND *  REPEATER SKIFT ★ REVERSE SKIFT ★ VARIABEL OUTPUT *  
INDB. SPEECH PROCESSOR *  IF SHIFT *  INDB. CW FILTER (500 Hz) *  RF AT- 
TENUATOR (144 MHz) *  NOISE BLANKER ★ PACKET RADIO TERMINAL *  RIT *  
SIDE TONE *  CW SEMI BREAK IN *  EKSTRA: VS 2 TALESYNTESE *  PS 31 STRØM
FORSYNING ★ SP 31 HØJTTALER ★ UT-10 1200 MHz ENHED *  IF-232, RS 232 INTER
FACE.

PRIS: 18.300,- PS 31 2.195,- SP 31 695,- UT 10 4.600,-

5450 O T T E R U P . TLF. 09 82 33 33


