YAESU FT 767 GX

YAESU har g jo rt det igen! Med FT 767 har YAESU fremstillet den hidtil
mest avancerede radioamatørstation dækkende området 100 kHz til
438.000 MHz. Med ekstra indbygget moduler. Købes ekstra,
FT 767 har selvfølgelig indbygget 220 volt strømforsyning og automatisk
antennetuner. Modtageren har iøvrigt et dynamikområde på 104 dB.
3 trin sdim m e r kontrol. * On air/indicator, ★ 3 trin AGC kontrol og off. ★ SSB-TXshift kon
trol. ★ RF speech processor. ★ indbygget vox, ★ Multimeter visende S-grader, power,
IC, ALC og FM tuning. * 20 dB attenuator. Audio mute. Indbygget digital SWR/PWR. ★
Monitor. Fuii QSK, Variabei noiseblanker. ★ indbygget elbugg. Programerbar frekvens
stepping, ★ Variabel VFO hastighed ★ If notch. ★ Dansk manuai medfølger.

Ring eller skriv efter udførlig data
Verdens mest avancerede VHF-UHF Transceiver
YAESU FT 736 - Frekvensområde:
50 -

53.99999 M hz* (kræ ver sæ rlig tilladelse)
146.00000 M hz
220 244.99999 M hz* (må ikke benyttes i Danmark)
432 438.00000 M hz
1240 - 1299.99999 M hz* (kræ ver sæ rlig tilladelse)
Stationen kører som standard 144-146 Mhz / 432 - 438
Mhz. Der er plads til 4 m oduler ad gangen.
Sender effekt: 25 Watt,
* løse m oduler
144 .

Vi forha n dle r bl.a.
YAESU - ICOM og
KENWOOD
Men også antenner
er vort speciale

FC

TRADING a/s
06 17 90 44
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

Åbningstider:
M andag - fredag kl. 07.30 - 16.30.
Telefax 06 17 90 33.
{evt. aftale lørdag etier aften).

'GStg,ro '■v.i ??

!ANKDf.NDAtJSKf. fcANf LYS'Hut’/,
__________________________ S

1

Tidsskrift for amatør-radio
60. årgang . November 1988
Udgivet af experimenterende
danske radioamatører

11/88
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Flemming Hassel, OZ8XW
Knud Ffasmusaensvej 4,
7100 Valle, tff. 05 83 38 09

Indhold:

Teknisk redaktør:
Sven Ltmdbech, ÖZ1AWJ
Égerupvef 11, Bringstmp,
41DO Ringsted, tlf. 03 61 3010
★ Hertil sendes alt teknisk stof ★
Amatørønnoneerog abonnement:
Radioamatørernes Foriag ApS, EDR
Postbox 172, 5100 Odense C
tlf, 00 13 77 00, kl, 10.0044.00

822
625
631

Annonceafdelingen:
Carsten Brendstrup-Hansen, OZ3BH
Blomstervasnget 11,2600 Lyngby,
tlf. 02 87 18 56 efter kl. 18.40
SPALTERSOAKTION ER:
Gontestredaktløn:
Eigil Juul Jensen, OZ1IGT
Tokkarupvej 25, 2730 Herlev

HF*aktivitef$iest:
Poul H. Lund,OZ 1SJT

635

636

634
662

Hiat og pist
Igen bringer ØZ5RM tips og ideer
Morsenøglens udvikling gennem 140 år
OZ1CAR fører læserne gennem neglene historie
HF«komité mode på Åland
Formanden for MF-udvalgets aflægger rapport fra
mødet d, 3, *4. sep, 88
Rettelse:
Morsetelegrafi OZ 18/88 side 898
Glasfiberparabol OZ 10/88 side 562

647
650
652
654
658
658
659
660
661
662
663

Spalteredaktionerne:
Contestm anager- og HF-aktivitetsteet
Diplommanagér
DX-nyi og frekvensforudsigelser
VHF/UHF/SHF-redaktiønen
Ræve-spalten
RTTY-$ palten
Packet
SSTV-spalten
SWL-spalten
CW-hjørnet
Det nostalgiske hjørne

623
623
643
645
664
666
668
669
666
680
681

Experimenterende Danske Radioamatører:
Föreningsinformation
Et år efter...
James Steffensen OZ2Q og EDR
Resu itatet af EDR'$ Fiefd Day 1988
HB information
RM-mødei 1988
EDRmyt
Nyt fra afdelingerne
Sielent key
Læsernes mening
Amatørannoncer

657
661
662
667

OZ-Spot:
VTS
Vej le RO Elektronik - katalog 1988/89
Panoramabillede fra sommerløj ren 1938
De afgående HB‘ere

637

Vardevej 72, 7100 Vejle

Dlplomredakdon:
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Redaktionelt
En dyr hobby?
HF4rln til 144 MHz med Dual-Gate FET’s
OZ20E gennemgår design og givor oti praktisk byggevejiedning
Udvidet teknisk provo for radioamatører
TR gennemgår prøven fra maj 1988
Test af Yaasu FT-712RH
TR og OZ5RM har denne gang haft en lille,
men stærk FM station på prøvebordet

Tfyk: DafoloA/S, Suderbovej 22*24
Frederikshavn, tlf, 08 42 28 22.
Afleveret til postvæsenet den 15. november 1988,

Forsidebllledet: Hos den experimenterende amatør.

(fotoOZØKB)

Redaktionelt
En dyr hobby?
I sommer havde vi besøg af venner fra Skotland. De havde deres dreng på 14 år
med, og han spurgte, hvad det var for nogle underlige apparater, der stod i brygger
set, hvor jeg har mit grej anbragt. En demonstration af amatørradio fangede hurtigt
det unge menneskes interesse. »Det er lige noget for dig«, sagde faderen, »det vil
jeg gerne hjælpe dig med at komme i gang med, når vi kommer hjem«.
Grundstenen til en ny radioamatør var lagt!
Da vi noget tid efter fik brev med tak for sidst, stod der også, at de havde under
søgt, hvordan man kunne blive radioamatør, men havde fundet ud af at det var en
meget dyr hobby, så det måtte drengen desværre opgive.
Min første tanke var: sikke noget vrøvl, men ved nærmere eftertanke er der måske
alligevel noget om det - også i OZ-land. En hobby bør ikke gøres op i penge, og en
hver skal have lov til at dyrke amatørradio sådan som de nu syntes det er sjovt, men
er det følgende hvad en vordende amatør får at vide om hobbyen amatørradio?
»Først skal man bestå en prøve hos Post og Telegrafvæsenet, og måske også en te
legrafiprøve. Når det så efter en vinter eller to er overstået, er der mulighed for at
komme til at snakke med hele verden. Nå ja, man skal selvfølgelig have en station,
der som ny koster ikke under 10.000 kr. (annoncerne viser stationer op til 50-60.000
kr,), en strømforsyning og en antenne til andre adskillige tusinde kr. »Nøjes« man
med VHF eller UHF er forholdene ikke stort anderledes«.
Kort sagt først et år eller flere med tør/kedelig teori og så en større økonomisk in
vestering, inden de store oplevelser som radioamatør kan begynde.
En dyr hobby!
Ikke et ondt ord om kommercielle stationer, men hvor er inspirationen til at be
gynde som radioamatør?
Hvor er de mange konstruktionsartikler af simpelt billigt grej, af selvgjorte anten
ner o.s.v, der nemt kan kommunikere med hele verden? Hvor er artiklerne, der sæt
ter den nye i gang med loddekolben og de tekniske experimenter? Hvor er modta
gerkonstruktionerne, der sætter nybegynderen istand til at lytte på båndene, og der
igennem blive inspireret til at gå på kursus og opnå at kunne snakke med?
Ovenstående eksempel viser at de korte bølgers magiske fascination ikke er for
svundet.
Er det nu kun i en halvgammel og forvirret redaktørs hoved, at ideen eksisterer
om, at indgangen til amatørradio sker gennem interesse for elektronik og experi
menter med loddekolben?
Hvis man går ud fra at amatørernes tidsskrifter er et spejl af radioamatørhobbyen,
så er tendensen klar. Der bliver længere og længere mellem konstruktionsartik
lerne, og der kommer flere anmeldelser af nyt grej, fabriksfremstillede antenner, tu
nere og andet tilbehør.
OZ kan stadig præsentere en eller flere konstruktionsartikler i næsten hver må
ned, men tilgangen har i de senere år været faldende. Det har tilgangen af nye ama
tører og medlemmer af EDR også været. Det er nærliggende at antage at der er en
sammenhæng.
Hvor jeg vil hen med dette? Rigtigt jeg vil gerne have nogle flere tekniske artikler
især konstruktionsartikler til OZ.
Amatørradio behøver nemlig ikke være en dyr hobby, men den kan nemt gå hen
at blive det, hvis vi forsømmer den del, der består i arbejde med loddekolben.
HR
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID
Hvidovrevej 468, 1. tv., 2650 Hvidovre
tlf. 01 78 44 87
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Kreds 2:
Ragna Weidinger, OZ1BBN
Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 49 00

Kreds 3:
Axel A Jacobsen, OZ1DGP
Brovangen 46, 3700 Rønne
tlf. 03 95 05 07

Kreds 4:
Ivan Stauning, OZ7IS
B artholinsstræ de 20, 2630 Tåstrup
tlf. 02 52 33 14

Kreds 5:
Edmund W inther Petersen, OZ3ZB
Ø ksnebjergvej 2, 5230 O dense M
tlf. 09 13 47 52

Kreds 6:
Mads Peter Physant, OZ1HMY
Bojsnap Jels, 6560 Som mersted
tlf. 04 55 21 30

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

Kreds 8:
Kjeld Mailand, OZ5KM
Lindbjergvej 8, 8660 Skanderborg
tlf. 06 57 92 42
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I N T E R N A T I O N A L A M A T E U R RADI O U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 385,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C
telefon 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Landsformand:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 05 94 10 66
Næstformand: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

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

Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ7IS, OZ1HMY og forretningsføreren

P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS og OZ1CID

Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO

HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5GF, OZ5KM og OZ1LO

VHF-udvalg:
OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG, O ZID O Q o g
OZ1CFO

Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og
OZ1JKP

Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV

PR-udvalg:
OZ1HMY, OZ5RB, OZ1DGP og OZ1HJV

Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB

Digitaludvalg:
OZ3RC, OZ4YC, OZ5SB, OZ1BHQ og OZ1FDU

Handicapudvalg:
OZ1CID, OZ1LTY, OZ1KJV og OZ9FZ
Hjæ lpefondskonto: Giro nr. 5 42 21 16.
EDR, Postbox 172, 5100 O dense C,
mrk. Hjælpefondskonto.
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 01 78 44 87.

Repeaterudvalgets formand:
Allan Nelsson, OZ5XN
Gasværksvej 10a, 5., 1656 København V

Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret).

Rævejagtsudvaigets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 02 81 75 93

Presse- og inform ationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød

HF-Bulletin:
Første søndag i måneden kl. 12.10 DNT
Frekvens: 3700 kHz ± QRM.
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød

EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM
Valstedvej 6, 9240 Nibe

QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg,
tlf. 06 92 77 47
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Et år efter...
Efter et år som HB-medlem, kan man kigge tilbage, og spørge
sig selv: Er man blevet skuffet og overbebyrdet med problemer.
Jeg kan svare både ja og nej.
Mine forventninger har nok ligget noget højere, i forhold til
både det ene og det andet.
Jeg kunne godt tænke mig, at der var kontakt til nogle flere
EDR-medlemmer, udover dem man møder på klubmøder og an
dre arrangementer.
Jeg er sikker på, at der er mange medlemmer, der sidder inde
med ideer og visioner, om hvordan en forening, som EDR kan
blive en bedre og atraktiv forening, for endnu flere radioamatø
rer.
Jeg vil opfordre til at I ringer eller indsender ideer og opfordrin
ger til et HB-medlem.
Det skulle gerne blive sådan, at enhver radioamatør i OZ-land
siger til sig selv. »Selvfølgelig skal jeg også være medlem af
EDR«.
Jeg synes det ville være en oplevelse, at høre fra medlemmer,
der ikke er utilfredse og ikke har problemer, men måske er fulde
af positive ideer.
Dermed ikke sagt, at jeg ikke vil høre fra de utilfredse og dem
der har problemer, for dem skal vi selvfølgelig også tage os af,
fuldt ud.
Det, jeg vil frem til, er, at jeg gerne vil være med til at finde en
måde at gøre EDR til en atraktiv forening for alle OZ-lands radio
amatører.
Det er mit indtryk, at der bruges for megen tid på love og reg
ler, der er for lidt om fremtiden, og for lidt om hvordan man gør
en administration for 5-6000 medlemmer billigere.
Der ligger nok lidt provokation i denne leder, men det er også
tilsigtet.
Så kom op på stoleryggen eller det sorte af neglene, og lad os
høre fra Jer.
Vy 73 de OZ1DGP Axel
623
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HF-trin til 144 MHz med Dual-Gate FET’s
Af 0Z20E Ole Nykjær, Birkeholm 37, 8700 Horsens.
Indledning
»Nu igen et HF-trin til 144 MHz med BF981!« Ja, så
dan tænker du sikkert, og rigtigt er det også at netop
sådanne indgangstrin har været beskrevet mange
steder i amatørlitteraturen i de seneste år.
Men nu står det jo ikke sådan til at ændre, at det
faktisk er en særdeles god transistor til dette formål,
og selvom der er fremkommet Dual-Gate GaAsFET’Stil rimelige priser, så er BF981 stadig den tran
sistor, der giver det bedste forhold mellem pris og
ydeevne (på 144 MHz).
Jeg har delt artiklen op i to dele. Først en praktisk
del for dem, der er interesserede i at bygge en for
stærker, som er velafprøvet og hvor jeg ved fra målin
ger på mange eksemplarer, at både gain og støjtal
passer med det her angivne. For det andet en teore
tisk del, hvor jeg med udgangspunkt i denne kon
struktion vil komme med nogle generelle betragtnin
ger omkring HF-trin med Dual-Gate FET’s.
Men nu først til den praktiske del:
Opbygning
Forstærkeren er opbygget på dobbeltsidet print med
dimensionerne 25 mm x 50 mm. Se printtegning
fig. 1, monteringstegning fig. 2, diagram fig. 3 samt
foto’s.
Printbanerne løber på undersiden, og oversiden
er stelplan. Komponenterne monteres alle på stelplansiden med så korte tilledninger som muligt. Alle
stelforbindelser loddes på oversiden = stelplan.
Omkring de huller der fører til baner på undersiden
fjernes kobberet med et lille bor, for at undgå kortslut
ninger til stel.
Når forstærkeren er samlet, tilsluttes 12 V og det
kontrolleres, at strømforbruget er ca. 20 mA.
Opjustering
Optrimning sker nemmest med forstærkeren tilslut
tet en 2 meter FM-modtager. L3 trimmes til største
forstærkning (S-meter udslag), herefter trimmes L2
med et passende svagt signal - og stadigvæk med
modtageren i FM-mode - til bedst muligt signal/støj
forhold. Her skal du altså bruge ørerne! og ikke kigge
på S-meteret, som typisk vil falde lidt. Metoden har
jeg nærmere beskrevet i jan. OZ, 1981.
Som det ses, falder min. støjtal ikke sammen med
max. gain, men man har absolut heller ikke brug for
al det gain en forstærker med BF981 kan levere (over
25 dB!) Støjoptimeret, og det vil sige med et støjtal på
1 dB eller lidt mindre, giver denne opstilling ca. 23 dB
forstærkning. Da man på grund af modtagerens storsignalegenskaber (eller rettere, mangel på samme)
ikke skal sigte efter mere end 10-15 dB HF-forstærkning, har jeg indbyggeten x-attenuator efter forstærOZ NOVEMBER 1988
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Fig. 1 - Printtegning 25 x 50mm
keren, R10, R11, R13. Ved hjælp af styklisten kan du
selv bestemme dæmpningen, og dermed den ende
lige forstærkning.
Data
Jeg har bygget og målt adskillige forstærkere af
denne type, og fundet at spredning på data er meget
lille. Data fremgår af tabel 4.
Det sidste punkt - return loss - kræver måske en
forklaring: Forestil dig et antennesignal der »ankom
mer« til forstærkerens indgang. Da indgangstilpas
ningen ikke er perfekt, vil en del af signalet reflekte
res og returnere til antennen. Hvis nu den del af
signalet, der reflekteres er 10 dB mindre end det
fremadgående signal, taler man om et return loss på
10 dB. Da denne forstærker har et return loss på bare
1 dB betyder det altså, at det reflekterede signal bare
er en 1 dB mindre end det fremadgående - i sand
hed en dårlig tilpasning, der i øvrigt svarer til et
VSWR på 1:10!
Selv om man umiddelbart må mene, at det forrin
ger trinnets egenskaber at så meget signal »smides
væk«, så er det ikke tilfældet - det er almindeligt for
støjoptimerede FET’s at have så dårlig tilpasning, og
ethvert forsøg på at opnå bedre tilpasning ved at
ændre indgangskredsene vil medføre et dårligere
støjtal. Den dårlige tilpasning er simpelthen et udtryk
for, at der er stor forskel mellem støjtilpasning og ef
fekttilpasning for transistoren.

Input tii højre - output til venstre
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Andre FET’s
Da nu kredsløbet var bygget, var det interessant at
prøve andre Dual-Gate FET’s.
Målingerne ses på fig. 8, 9 og 10 og viser gain og
støjtal i området 135 MHz til 155 MHz. Da forsøgs
printet var med 3 dB dæmpning på udgangen er alle
de viste gainkurver 3 dB for lave.

Tabel 5
Transistor

Støjtal

Forstærkning

BF981
3N204
40673

1,0 dB
2,5 dB
3,0 dB

23 dB
16 dB
13 dB

P.g.a. større indgangskapacitet er C4 fjernet på
3N204 og 40673.

FIG. 2

n

3

CL
3
O
3

CL
Z
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Fig. 5 - Simpel forspænding

Id

DC forspænding
For at opnå et godt støjtal samt god forstærkning i
trinnet, skal drainstrømmen være ca. 10 mA. Nor
malt sker forspændingen ved at anbringe en mod
stand i sourcen samtidig med at gate 1 er DCmæssig på stel. Se fig. 5. Når der løber strøm i transi
storen, vil spændingsfaldet over Rs bevirke, at gate
1 bliver negativ i forhold til sourcen, og vi får således
et arbejdspunkt, der er bestemt af skæringen mel
lem transistorens Vgi-Id karakteristik og en linie,
hvis hældning er bestemt af 1/RS.
Nu er der imidlertid stor spredning på Vg-Id karak
teristikke for en mosfet-transistor, hvilket betyder at
OZ NOVEMBER 1988

vi med et simpelt bias-netværk i nogle tilfælde får 5
mA drainstrøm og i et andet måske 20 mA. Bruger vi
nu i stedet bias-kredsløbet i fig. 6, bliver arbejdslinien anderledes. Startpunktet bliver bestemt af for
skellen i tomgangsspændingen mellem de to spændingsdelere og hældningen bliver l/RellRs.
Fordelen ved dette arrangement er, at DCstrømmen bliver mere uafhængig af transistor
spredning og at forstærkerens data er mere kon
stante ved efterbygning
En anden fordel ved denne kobling (som jeg dog
ikke udnytter her) er, at når man laver AGC ved at
ændre G2 spændingen, så kan man ved den almin627

Fig. 7 - Beregning af inputtransformering
Serie/Paralleltransformation

&

se \/TS side 42!
r
når r = 500 og R = 16000 fås:
Xl = VW r
Xl = V 1600 o-50 O
X l = 283 O eller 0,31 juH (145MHz)
R,

delige kobling ikke opnå en negativ G2Sspænding
og dermed ikke få nær den AGC virkning, som en
mosfet kan give.
Indgangskreds
Fra databladet for BF981 finder vi, at den optimale
indgangsadmittans på 145 MHz er:
Gs.opt = 0,625 mA/V
- hvilket svarer til en impedans på:
R o p t = 1600 ohm
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Forat få resonans skal parallelkapaciteten være 3,9
pF (Xc = 283 n ). Heraf bidrager transistorens ind
gangskapacitet med 2,1 pF. - Resten klares med en
paraiieikonds. på 1,8 pF.
Drainstrøm bestemmes af de to modstandsnetværk.
Kurven svarer tii den aktuelle forstærkers arbejdspunkt.

Indgangssuceptancen svarer til en indgangskapaci
tet på 2,1 pF.
Vi skal altså »præsentere« gate 1 for en impedans
på 1600 ohm parallelt med en selvinduktion, der går
i resonans med indgangskapaciteten på 2,1 pF.
Normalt laves transformeringen med en parallel
kreds med udtag, men her kommer altid problemet
med at finde det rigtige udtag. Reglen om at impedanstranformationen er kvadratet på vindingsantal
let passer nemlig ikke godt på spoler med luft mel
lem vindingerne.
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Bruges derimod en serietransformering kan vi be
regne os frem fil en korrekt tilpasning. Fig. 7.
Som det ses, kommer der til at mangle lidt kapacitet
- det klares ved 1,8 pF parallelt over gate 1.
Den endelige finpudsning sker, når der justeres til
bedste støjtal.

IP-optimering
Storsignalegenskaberne i forstærkere og mixere
beskrives ofte ved et intercept-punkt, IR.
I første omgang målte jeg IR på forstærkeren uden
nærmere at spekulere over hvorledes dette evt.
kunne forbedres. Senere kom jeg ved et overra
skende forsøg til det resultat, at en reduktion af
drainimpedansen også reducerede forvrængnin
gerne, og med samme rate.
Altså en reduktion af belastningsimpedansen
med 6 dB (altså en halvering) vil reducere gain med
6 dB, men også forbedre IR med ca. 6dB. Vi kan
altså sælge væk af gain - som der er rigeligt af - for
bedre IR. Dette har ikke at gøre med attenuatoren i
udgangen, men er en ændring af C6, C8 hen imod
en lavere drainimpedans.
Årsagen må være, at uliniariteten i trinnet kommer
i udgangskarakteristikken i modsætning til alm.
transistorer, der nærmest er uliniære overalt.
Denne observation har jeg ikke tidligere set omtalt
andre steder.
Afslutning
Skulle du have fået lyst til at bygge denne »næsten
state-of-the-art« forstærker kan jeg være behjælpe
lig med print m.m.
Viser der sig problemer undervejs står jeg også til
rådighed - det er bare at ringe eller skrive. På gen
hør på VHF/UHF.
Tabel 4. - Elektriske data

Et weekend projekt?
Udgangskreds
Udgangskredsen er en parallelsvingningskreds, der
er dimensioneret til at give en drainimpedans på 2
kO. Der mulighed for at vælge en endnu højere impe
dans med større forstærkning til følge - og sikkert
også problemer med stabilitet!
Med et sideblik i databogen valgte jeg 2 kO.
Stabilitet
Det bedste HF-trin er til ingen nytte, hvis det ikke er
stabilt. Man kan udemærket have trin, som er bom
stabile i en måleopstilling, hvor både generator og
målemodtager er korrekte 50 O belastninger, men
som i praksis bliver ustabile, fordi tilslutningerne nu
er forskellige fra 50 Q. Og dette behøver ikke at ske
på arbejdsfrekvensen, hvor man normalt har nogen
lunde styr på tingene; men kan ske langt væk, hvor
tilpasningerne med sikkerhed er helt i skoven.
Her er benyttet modstande i gate 2 og drain for at
dæmpe evt. spuriousresonanser. Desuden vil bru
gen af en attenuator i udgangen sikre tilpasningen
over et meget stort frekvensområde.
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Gain (0 dB att.)
Støjtal
Strømforbrug
IR (input)
Return loss

23 dB ± 2 dB
1,0 dB ±0,2 dB
20 mAved 12 V
-r 7dBm
±1 dB

Printet er 25 x 50 mm, og kan anbringes i de fleste
transceivere.
OZ NOVEMBER 1988

Udvidet teknisk prøve for radioamatører
Maj 1988
1. Tegn et blokdiagram (»kassediagram«) med angi
velse og navngivelse af de enkelte trin, in d. frekvensmuitipiikatortrin, i en FM-sender for VHF ama
tørbåndet.
Angiv herudfra en passende frekvens for sende
rens oscillator.
Forklar kort hvilken klasse et frekvensmultip/ikatortrin arbejder i og grundprincippet i dets virke
måde.
2. Tegn principdiagram (kredsløbsdiagram med de
vigtigste elektroniske komponenter vist) af
a) de to sidste MF-trin
b) LF-detektortrin
c) kredsløb til frembringning af en spænding for
automatisk forstærkningsregulering
i en enkeltsidebåndsmodtager.
3. Tegn principdiagram af dels en oscillator hvis fre
kvens kan varieres (VFO), deis en krystalstyret oscil
lator.
Forklar kort - gerne i stikordsform - hvad man kan
gøre med hensyn til se/ve den frekvensbestem
mende kreds i VFO ’en for at opnå god frekvensstabi
litet (det forudsættes, at ydre foranstaltninger som
anvendelse af buffertrin og stabiliseret spændings
forsyning er truffet).
4. Tegn principdiagram af et VHF FM-senderudgangstrin med udgangsfilter for dæmpning af har
moniske og tilpasning til et 50 ohms antennekabel.
Forklar kort hvad man forstår ved forstærkertrinets
virkningsgrad.
Idet udgangstrinet regnes lineært, beregn da hvor
stor signaleffekt der skal tilføres dets indgang, når
der skal opnås en senderudgangseffekt på 60 watt,
hvis trinets effektforstærkning er
a) 20 dB
b) 26 dB.
5. Et drejespoieinstrument med indre modstand Ri
= 10 ohm og givende fuldt udsalg for 10 mA skal kob
les således, at det giver fuldt udslag for en jævn
spænding på 20 volt. Vis med en tegning hvorledes
dette kan arrangeres og beregn værdien af den eller
de heri indgående ekstra komponenter.
Tegn diagram af et arrangement som gør det mu
ligt at måle HF-spænding ved hjæ/p af et drejespoie
instrument, og angiv om instrumentet reelt måler
middelværdi, effektivværdi eller spidsværdi.
Med et voltmeter med indre modstand Ri skal man
måle spændingen overen modstand R. Angivhvilket
krav der må stilles til Ri, hvis voltmeteret skal vise
den sande spænding over R.
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6. En amplitudemoduleret sender moduleres med to
Uge kraftige, sinusformede toner på henholdsvis
1000 Hz og 1600 Hz.
Skitsér frekvensspektret (d.v.s. frekvenskompo
nenterne og deres relative amplituder) for det modu
lerede signal når senderen er
a) en alm. AM-sender, 50% moduleret
b) en ESB-sender med bærebølgeunder
trykkelse 20 dB.
ESB-senderens udgangssignal iagttages på et
oscilloskop. Oscilloskopets interne kipgenerator an
vendes og tænkes indstillet til en passende frekvens.
Skitsér udseendet af det modulerede signal som det
vii ses på oscilloskopets skærm.
Nævn - gerne i stikordsform - nogle fordele ved an
vendelse af ESB fremfor alm. AM.
7. Forklar kort - gerne i stikordsform - hvilken eller
hvilke udbredelsesmekanismer og størrelsesorden
af rækkevidde der under normale omstændigheder
er karakteristisk for udbredelse af radiobølger på
a) HF
b) VHF/UHF.
Forklar kort hvorledes fænomenet fading kan op
stå.
8 .1en simpel halvbølgedipol afstemt til 3,7 MHz ind
sættes på et passende sted i hver gren af dipolen en
spærrekreds (parallelkreds) således, at antennen
også fungerer som halvbølgedipol på 7,0 MHz.
Tegn en principskitse af arrangementet og beregn
antennens totale længde samt i omtrent hvilken af
stand fra antennens fødepunkt spærrekredsene skal
indsættes (der ses bort fra kredsenes fysiske ud
strækning).
Idet kondensatoren i spærrekredsen vælges at
være på 50 pF, beregn da en passende værdi for
kredsens selvinduktion.
Idet det tages i betragtning, at antennen som
nævnt skal anvendes på to forskellige frekvens
områder, angiv da en egnet type fødeledning og vis
med en tegning hvorledes fødeledningen hensigts
mæssigt kan sluttes til antennen.
9. En kortbølgeamatørsender giver anledning til for
styrrelser i naboens stereoanlæg bestående af
båndoptager, forstærker og højttalere. Naboen øn
sker ikke at flytte om på sin opstilling.
Angiv med en tegning eller kort forklaring hvorle
des forstyrrelsen kan bekæmpes hvis den skyldes
HF-indstråling
a) via lysnetinstallationen
b) på højttalertilledningerne
c) på kablet mellem båndoptager og forstærker.
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1. Se fig. 1, der er sakset fra Vejen til Sendetilladel
sen (VTS) 6. udgave, side 125. Oscillatoren svinger
på 12 MHz, derefter fasemoduleres der, så LF’en til
modulatoren skal forbetones, diskanten skal sæn
kes, hvis der i den sidste ende skal komme FM og
ikke PM ud af det. Derefter multipliceres til 24, 72 og
144 MHz.

Multiplikatortrinene arbejder ulineært i klasse C,
og trinets udgang er udført afstemt til den ønskede
harmoniske af indgangssignalet. Normalt skal der
mere filtrering til, end en enkelt kreds kan præstere,
hvis man skal undgå for kraftige uønskede frekven
ser.
2. Se fig. 2. MF forstærkertrinene er med dobbelt
gate FET transistorer, der er nemme at indføre for-

4. Se fig. 5. Seriekredsene i ind- og udgang transfor
merer transistorens lave ind- og udgangsimpedan
ser til 50 ohm, og trinet er efterfulgt af et lavpasfilter.
Virkningsgraden udtrykker, hvor stor en del af den
tilførte jævnstrømseffekt (DC-effekt), der bliver af
givet som HF-effekt. Erf.eks. DC-inputtet 100 watt og
den afgivne HF-effekt 50 watt, er virkningsgraden
50/100 = 0,5 eller 50 %.
20 dB effektforstærkning svarer til io 20/10 = 102 =
100 gange, og 26 dB svarer til 1026/1° = 102'6 = 400
gange. Den tilførte signaleffekt skal da være hen
holdsvis 60/100 = 0,6 watt eller 600 mW, og 60/400
= 0,15 watt eller 150 mW.

FIG. 2

stærkningsregulering på. Detektoren er en blander,
der tilføres beatsignal fra en oscillator, der normalt er
krystalstyret.
Ved at ensrette lidt af MF-signalet i en diodeprobe
fås et mål for det modtagne signals styrke, og denne
spænding kan anvendes til at styre forstærkningen,
så signalet til LF-detektoren kan holdes konstant
overfor store variationer i det modtagne signals amp
litude.
3. Se fig. 3 og fig. 4, der er fra VTS, henholdsvis side
70 og 71.
I VFO’en skal den frekvensbestemmende kreds’
godhed være høj, den mekaniske udførelse skal
være stabil, og temperaturvariationer skal være eli
mineret eller så små som muligt. Desuden skal kred
sen være skærmet for tilfældige kapacitive og induk
tive koblinger til omverdenen.

FIG. 3
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5. Instrumentet vil »i sig selv« give fuldt udslag for
10 ■10 ■10'3 = 0,1 volt, og højere spændingsområ
der kan opnås med en formodstand, som fig. 6, fra
VTS side 130, viser.

FIG. 6

Ønskes der fuldt udslag for 20 volt for hele arran
gementet skal spændingsfaldet være 20-0,1 = 19,9
volt over formodstanden - den sidste 0,1 volt spæn
dingsfald ligger over instrumentet for at give fuldt ud
slag, og samtidig skal strømmen gennem formod
stand og instrument være 10 mA. Formodstanden
skal da have værdien 19,9/10 ■10‘3 = 1990 ohm.
For at måle HF må denne ensrettes med en diode
probe, fig. 7, VTS side 134. C2 vil oplades til HFspændingens spids-spidsværdi - og denne vil blive
indikeret af meteret.
Voltmeteret må ikke belaste R, derfor skal Ri være
større end R. Hvor meget større beror helt på den nøj
agtighed, der er ønsket. Er Ri ti gange større end R,
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bliver målefejlen omkring 10%. Digitale præcisions
voltmetre med målenøjagtigheder på brøkdele af
promille skal derfor have overordentlig høj indgangs
modstand, hvis den høje præcision skal opretholdes
ved målinger i højimpedansede kredsløb - men det
er heldigvis sjældent tilfældet i amatørradiosam
menhæng!

FIG. 7
6. Se fig. 8. AM-signalet har to sidebånd på hver side
af bærebølgen. Ved ESB (enkeltsidebånd) er det ene
sidebåndspor væk, og bærebølgen er reduceret
med 20 dB i forhold til AM-senderens fulde bære
bølge. En 20 dB undertrykkelse af bærebølgen vil i
praksis næsten svare til fuld undertrykkelse, så oscil
loskopet vil vise et dobbelttonesignal som fig. 9 viser.
Måske vil man kunne ane bærebølgeresten, stærkt
overdrevet i fig. 10. Begge figurer er fra VTS, side
102.

FIG. 10

7. HF-signaler udbreder sig enten som jordbølger ud
til radiohorisonten eller via ionosfæren, hvor de refrakteres - afbøjes - ned mod jorden igen. Alt efter io
nosfærens beskaffenhed kan HF-signaler udbrede
sig overalt på jorden.
VHF/UHF-signaler afbøjes ikke i ionosfæren, men
under normale omstændigheder kun lidt i de nedre
atmosfærelag, så radiohorisonten ligger lidt læn
gere ude end den optiske horisont. Antennehøjden
er derfor afgørende, med en typisk rækkevidde på
100 km.
Fading kan opstå, når udbredelsesmekanismerne
ændrer sig, f.eks. ved at ionosfærens sammensæt
ning ændres ved solopgang og solnedgang. Endvi
dere kan to forskellige udbredelsesveje give anled
ning til, at signalerne lægger sig sammen i medfase
eller modfase.
8. Se fig. 11. Antennen skal være en halvbølgedipol
på 80 meter båndet, 3,7 MHz, hvor bølgelængden er:

AM

3'10

11

I I

fo
fo
fo
fo
fo
-1,6kHz -1kHz
+-1kHz 4-1,6kHz
-t-

x -

f

=

3,7'106

= 81 meter.

FIG. 8

FIG.9

En halvbølgedipol har derfor en længde på 40,5
meter, når der ikke tages hensyn til forkortningsfak
toren.
På 7 MHz - 40 meter båndet - er bølgelængden:
3-108
X =

ESB forbruger mindre HF-båndbredde end AM,
og der spildes ikke effekt til en »unyttig« bærebølge,
der lige så godt kan genindsættes i modtageren.
Senderen kan derfor gøres mere effektiv, så man for
det samme DC-input for en AM- og ESB-sender får
en forbedret kommunikationseffektivitet ved ESB.
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7-10'

=42,8 meter,

og derfor skal spærrekredsene anbringes, så den
afspærrede del af antennen bliver en halvbølgedipol
på 7 MHz, altså i en afstand på ca. 10,7 meter fra
centrum.
Da spærrekredsen skal spærre for 7 MHz, skal sel
vinduktionen vælges således, at den resonerer med
50 pF ved 7 MHz. Fra resonansformlen fås:
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1

fres=

2 t VLC ’

TX

1

L=

47T2f2C

TX

220 V

da er

4-7r2'(7-106)2'50-10'12

= 10,3'10 H
= 10,3/tH

Da antennen vil være lavimpedanset på begge
bånd, vil det være naturligt at føde den med coaxkabel, som vist på figuren, bedst gennem en balun, der
omdanner antennens symmetriske fødepunkt til
kablets usymmetriske opbygning. Denne er udført
ved blot at vikle lidt af kablet op til en spole på en ferritkerne.
9. Kommer forstyrrelserne gennem lysnettet, måder
anvendes netfilter, fig. 12, fra VTS side 143.
Kommer forstyrrelserne ind i udstyret gennem
højttalerledningerne, kan disse forsynes med et filter
af lignende type som fig. 12. Filteret skal anbringes
helt inde ved forstærkeren.
Er der indstråling på kablet mellem båndoptager
og forstærker, kan man forsøge af afkoble signalled
ningerne i kablet til stel med små kondensatorer og
at øge signalledningernes selvinduktion ved at
trække ferritperler på ledningerne. Endelig kan man
om muligt forsøge at flytte kortbølgestationens an
tenne længere væk fra naboens stereoanlæg.

METEX

220 V

FIG. 12
Kommentar:
I forhold til tidligere opgavesæt er der dukket lidt nyt
op, f.eks. opgave 4,7 og især 8. Der er ikke brug for de
helt store matematiske udfoldelser, som mange sik
kert har følt det tidligere, uden at det dog er et særligt
nemt opgavesæt; umiddelbart viljeg gætte på, at op
gave 2 og 6 sikkert godt kunne volde lidt hovedbrud.
TR

OZ 10/88, side 595. OZ SPOT ang. bogen Morsetelegrafi, var der
faldet et par linier ud i punkt 2, så teksten kan virke vildledende eller
forvirrende på læseren.
Der skal stå:
2) Casettebånd, såkaldte »Endeløse bånd« kan købes hos Veteco, Transformervej 21,2730 Herlev, tlf. 02 91 1050. Telefonselska
berne har dog også disse »Endeløse bånd«, der kan fås fra et 10
sek. bånd og op til et 180 sek. bånd. Man må dog anse et 20 sek.
bånd for passende til begyndere for tegnene i første af anden
øvelsesgrupper.
73 de OZ5NU, Niels

digital m u ltim e te r
- - her får du noget for pengene!
model M 3800
VDC
VAC
ADC
AAC
OHM

0-1000 V
0 - 700 V
0 - 20 A
0 - 20 A
0 - 20 Mfi

nøjagtighed

0,5%
0 ,8%
0 ,8%
1,2 %
0,5%

H pe transistortest 0-1000 NPN/PNP
diodetest 1 mA
Leveres med taske og måleledninger kr. 495,-+ moms.

METRIC
ELEKTRONIKAFD. • SKODSBORGVEJ 305 • 2850 NÆRUM • TLF. 02 80 42 00 • FAX 02 80 41 31
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Test af Yaesu FT-712RH

FT-712 er en ny, meget lille FM mobilstation med 35
watt output. Stationen var udlånt af Betafon.
Målinger på senderen
Udgangseffekten var 37 watt, konstant ved en forsy
ningsspændingsvariation fra 12,8 volt til 15 volt.
Strømforbruget var ca. 8,5 ampere, så den samlede
optagne effekt kan snige sig op i nærheden af 128
watt, og da de 37 watt forlader stationen gennem an
tennestikket, skal der altså afsættes ca. 90 watt i sta
tionen, så den store køleplade er absolut nødvendig.
11avef fe ktst i11ing er udgangseffekten 3 watt, bomsta
bilt i spændingsområdet fra 11 volt til 15 volt - og så
er det glædeligt at se, at antennestikket er af Ntypen. Det virker professionelt og stabilt.
Senderens LF-frekvensgang har 200 Hz og 2 kHz
ved - 3 dB punkterne, og modulationsbegrænseren
var justeret en anelse for højt: en kraftig tone på 300
Hz kunne bringe frekvenssvinget op på 5,2 kHz, hvil
ket i praksis er ganske betydningsløst.
Målinger på modtageren
Følsomheden var 0,2 uV EMK for 12 dB SINAD, sam
men med en LF frekvensrespons fra 350 Hz til 2,6
kHz mellem 4-3 dB punkterne. Følsomheden er fin,
hvilket til tider er opnået på bekostning af intermodulationsdæmpningen, hvilket til en vis grad er tilfæl
det her: Intermodulationsafstanden er 63 dB, hvilket
er lidt lavt i forhold til VHF-stationer, men i langt de
fleste tilfælde fuldt tilstrækkeligt på UHF - og flere
landes professionelle krav ligger i øvrigt på »kun« 60
dB. Til gengæld er nabokanalselektiviteten fin: 76
dB.
S-meteret er af bar-graph typen og er i hvert fald
ikke fedtet: S9 ligger på 2,5 uV EMK, S7 på 1,2 uV
EMKog S1 omkring 0,2 uV EMK. Signalerne skal fak
tisk blot være i stand til at give lidt mere end 12 dB SI
NAD, så tænder den nederste »bar« i meteret.
»On the Air« og i brug
Set udefra er FT-712 meget enkel i forpladens design,
og selve stationen ganske diminutiv: 14x40x16 cm,
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og så udgøres næsten halvdelen af dybden af køle
finner, som er af samme matsorte farve som transceiveren og samles bagtil af en tværgående ribbe, så
det udgør en harmonisk helhed. Til gengæld kræver
de 35 W output heller ikke nogen ventilator.
Knapperne for VFO, LF og squelch er også sorte,
men markeres tydeligt af en lysende ring på selve
forpladen, så de er nemme at finde i en mørk bil.
Man skal imidlertid ikke lade sig narre af den for
holdsvis enkle forplade. Der er mange betjenings
mæssige muligheder, som først må læres ved at stu
dere manualen grundigt (fås også i dansk over
sættelse). Når først éns yndlingsfrekvenser er ind
læst i hukommelserne, foregår størstedelen af betje
ningen - som det bør være ved en mobilstation - fra
mikrofonen, der er forsynet med taster for RIT, repeatertone samt UP og DWN til styring af VFO (der går
i 25 kHz trin, men kan bringes til at gå i 12.5,10 og 5
kHz step i stedet) og til vandring gennem de 21 hu
kommelser. En af dem er for resten til CALL-kanalen:
man kan når som helst ved et tryk på CALL returnere
til sin hyppigst brugte repeater - eller simplexfrekvens. Er man ude at køre i et fremmed område, kan
visse kanaler »gemmes«, så man under scanning
ikke unødvendigt lytter på dem.
Scanning inden for et valgfrit frekvensområde kan
let lade sig gøre ved at indtaste startfrekvensen i en
særlig l(ow) memory og slutfrekvensen i H(igh) memoryen.
YAESU har været opfindsom, da de planlagde,
hvorledes man uden at kigge på displayet kan vide,
hvorhen man er på vej frekvensmæssigt: Trykker
man på UP-knappen på mikrofonen, lyder to toner,
lav-høj, og ved brug af DWN går de to toner fra høj til
lav. Der lyder i øvrigt et par bip, når man betjener de
knapper, der anvendes til programmering af repeaterspacing, skift mellem lav og høj effekt (3 til 35W)
osv. Og så er i øvrigt mange oplysninger om den ar
bejdsform, man har valgt, angivet på displayet.
Visse specialfunktioner kan ekstra-indbygges i
stationen. Det gælder f.eks. Digital Voice System,
som lagrer et opkald (fone-) digitalt, så det senere
kan »afspilles«. Der er plads til 128 sekunders opta
gelse. Det kan kodes, således at DVS kun åbner for
visse stationer, der i forvejen har fået et adgangs
nummer. Endvidere kan FT-712 bringes til at samar
bejde med en computer. Der er også anvisning på,
hvilke ændringer af PTT-systemet, der skal foretages
for, at packet (digipeating) foregår automatisk.
Et helt specielt træk er, at man kan forbinde to
FT-712 med et kabel og programmere den ene med
hele indholdet af hukommelserne i den anden. Det
er vel en mulighed, vi amatører næppe har brug for,
men viser, at stationen formentlig også anvendes på
nærliggende frekvenser af f.eks. visse offentlige tje
nester.
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Modtagning af andre amatører er næsten i Hi-Fi
kvalitet, og selve modtageren virker meget følsom.
Der er ikke så megen trængsel på 70 cm, at der blev
nogen mulighed for at bedømme nabokanalselektivitet. Alle kontaktede stationer meldte om for
trinlig modulation. Under prøvekørsel i bilen (hvor vi
- uha - brugte en 2 m GP magnetantenne og lav sen
deeffekt) kom absolut ingen tændingsstøj ind. FT-712
er da også helt indkapslet i metal. Før man anvender
stationen i bilen, bør man have programmeret de fre
kvenser og repeatersplit ind, som man regner med at
få brug for. De taster, der sidder til venstre på FT-712
er ikke nemme at komme til undtagen i fuldt dagslys;

de har i øvrigt to funktioner, så man må have øjnene
helt ned til stationen for at hitte ud af, hvilke man har
brug for. De to funktioner vælges i forvejen med ta
sten F/WRITE. Højttaleren vender nedad og giver
udmærket lyd fra sig, så det er ikke absolut nødven
digt med en ekstern højttaler.
Prisen (incl. mikrofon) er godt 4.500 kr, oplyser
Betafon.
Konklusion
En lækker og godt fungerende mobilstation til 70 cm.
Kan sagtens bruges til packet og FM derhjemme.

Hist og pist
Nyttigt lille byggeprojekt
Ved hjælp af en omskifter med 3 dæk og 4 positioner
samt nogle få modstande plus dit eget multimeter
kan du bygge dig den her viste lille transistor-tester. I
punkterne C, B og E klemmes den transistor fast, du
ønsker at undersøge. De to 4k7 modstande danner
+9 V

4k7

200mV

4k7
4 - 9 V,

en spændingsdeler med midtpunktet 4,5 V. Spæn
dingen fra B til E vil i tilfælde af en silicium-transistor
være 0,6 V, for en germanium-transistor 0,3 V. I
silicium-tilfældet vil spændingen over basismod
standen være 4,5 V - 0,6 V = 3,9 V. Vi bruger ved
hjælp af omskifteren 390 k basismodstanden og får

ved OZ5RM,
.Rick« Meilstrup
Bavnestien 6,
2850 Nærum

r

dermed en strøm Ib gennem basis på (3,9/ 390 k) =
10 uA. Lad os antage en strømforstærkning på 180.
Så får vien le på Ib x p = 10 yuA x 180 = 1,8 mA. Da
kollektoren er belastet med 100 Ohm, kan vi aflæse
en spænding over den på 180 mV, som aflæses med
dit multimeter (eller digital-instrument). Med de
valgte modstande kan vi altså direkte aflæse transi
storens (Ö. Med en germanium- transistor anvendes
samme metode, blot med omskifteren til de 420
kOhm.
Radio-REF 07-08/1988 s. 24: Un (3-metre ultra
simple.
Et godt tip
Tak til OZ1HTB i Rønne for fig. hjælp til folk, der
gerne vil bygge CMOS-superkeyeren fra QST okto
ber ’81 (med tillæg i OZ maj ’82): Den anførte Harriskreds til memory-systemet er umulig at opdrive i DK
i dag - medmindre man bestiller fx. 100. Danrex Component, Vesterbrogade 174, Frederiksberg C har en
anden kreds, 2147, som kan bruges som direkte er
statning. Den er tilmed billigere: ca. 80 kr.
Dit call på nummerpladen?
Jeg har bemærket, at de nyeste danske bilers num
merplader nu er godt i gang med bogstav N. Der er
ikke lang tid til, at man tager fat på OA... og lidt se
nere OZ. I USA kan man selv vælge en bogstavog/eller talkombination på 7 karakterer. Der er derfor
nogle, der har stående »DADSCAR« og andre selv
valgte opfindsomheder på bilens plader, og mange
amerikanske amatører har deres eget kaldesignal
som indregistrerings-nummer på bilen. I Sverige er
der også røster fremme om, at folk selv skal kunne
vælge bogstavkombinationen, når de køber deres
nummerplade. Var det en opgave for vor forening at
undersøge muligheden for, at vi kunne få samme
mulighed som vore udenlandske medamatører?
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Morsenøglens udvikling gennem 140 år
Af OZ1CAR Jens Henrik Nohns, Lærkevej 11, 7441 Bording.
Inden åbningen af Baltimore - Washington telegraf
linien i 1844 havde Samuel Morse eksperimenteret
med forskellige komplicerede, men uhåndterlige ap
parater til frembringelse af morsekodens prikker og
streger.
Blot nogle få uger inden åbningen opdagede
Morse’s kompagnon Alfred Vail, at det var muligt at
generere koden blot ved at åbne og lukke kredsløbet.

Håndnøglen
Den første »nøgle«, der blev bygget, blev betegnet
»Correspondent«, og bestod stort set kun af en fje
der, der blev trykket ned mod et kontaktpunkt.
Allerede november samme år udviklede Vail prin
cipperne, over hvilke senere nøgler blev baseret.
Dette princip bygger på vægtstangen, som drejer
omkring en aksel. Alt metal, incl. kontaktpunkterne
var af messing.
Mellem akslen og tasteknoppen var der under
stangen anbragt en båndfjeder for at holde kontakt
punkterne fra hinanden.
Selve stangen var helt lige, og kontaktpunktet var
anbragt meget tæt ved akslen. Nøglens enkelte dele
var monteret separat på en træplade.
Denne nøgletype blev benyttet frem til omkring
1850, hvor spiralfjederen kom i brug.
Samtidigt gik man over til at bygge nøglen op over
en metalramme i modsætning til de separat monte
rede dele, og man lod stangen fra akslen til taste
knoppen bue nedad.
Formålet med den krumme stang mener jeg var, at
få knoppen placeret lavere, idet den teoretisk rigtige
højde af knoppen er således, at underarmen ved
tastning af nøglen er vandret.
Omkring 1860 indføres justerbar spiralfjeder, og
nøglens enkelte dele gøres slankere, hvorved nøg
lens vægt formindskes.
Indtil 1860 blev morsenøglerne fremstillet hos in
strumentmagere, men nu kom de første fabriksfrem
stillede nøgler hos L. G. TiHotson Company.
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Indtil ca. 1880 havde man benyttet en vægtstang
af messing, som drejede omkring en stålaksel. Dette
gav med tiden et slid i messinglejet, hvilket bevirkede
dårligere afsending.
I 1881 fik J. H. Bunnell patent på en nøgle, hvor
både vægtstang og aksel var i stål, og udfærdiget i
eet stykke.
Dermed havde man en nøgle der bedre modstod
slid. Dette var nødvendigt, når man tænker på, at en
telegrafist ofte skulle sende omkring 15.000 ord på
en vagt.
Selve tasteknoppens udformning var rund, afrun
det eller flad, og af og til med en rund skive mellem
stangen og selve knoppen.
Selv foretrækker jeg en flad knop monteret over en
skive, og har så pege- og langefinger over knoppen,
og tomlen under skiven.
Man var nu nået frem til principperne for de hånd
nøgler der stadig benyttes i dag.
Det skal nævnes, at der har været virkelig mange
varianter indenfor morsenøgler, f.eks. reversal - eller
dobbeltstrømsnøglen der kom efter nedlægning af
Atlantkablet.
Denne nøgle havde to særskilte taster, een for po
sitiv, en anden for negativ strøm, og blev benyttet til
underjords - og undervandskabler, hvor det for at
kunne overføre tegnene tilstrækkeligt hurtigt var
nødvendigt at skifte strømretningen.
Morsenøgler er blevet fabrikeret i mange forskellige
lande, ikke at forglemme Danmarks G NT- og MPPnøgler (M. P. Pedersen).
G NT, Store Nordiske Telegrafselskab, startede for
mentlig produktion af nøgler 1876.
Fra et GNT katalog fra 1912 på engelsk og tysk,
kan f.eks. nævnes følgende:
En dobbeltstrømsnøgle, en reversalnøgle, en nøgle
med omskifter for delt batteri, to forskellige modeller
af den almindelige morsenøgle, samt en relæstation
for automatisk gengivelse over lange kabelstræknin
ger.
Det er ikke lykkedes for mig at få oplysninger om,
hvornår MPP startede produktion af morsenøgler.
Firmaet blev, efter hvad jeg har fået oplyst, overtaget
af Amplidan, og senere videresolgt til Søren T. Lyngsøe.
Side-sweeper
Et meget stort problem ved telegrafistens brug af den
almindelige håndnøgle var »Glasarmen«, seneskedehindebetændelse.
Denne lidelse opstår, hvis man under håndens
lodrette bevægelser ikke slapper af i håndleddet,
men i stedet krampagtigt holder fast i nøglen.
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Helbredelse vil normalt forudsætte, at hånden
ikke bruges i flere måneder, og mange telegrafister
har måttet opgive deres erhverv af den grund.
For at undgå »glasarmen« begyndte man at ekspe
rimentere med nøgler, der kunne stilles op på siden.
Det tidligste eksempel herpå kom i 1886 med »The
Convertable Telegraphkey«, fabrikeret af J. A. Malony og A. G. Johnson. Udover at kunne benyttes
som almindelig nøgle, kunne den også omstilles så
ledes, at tastning foretoges enten mod venstre eller
højre, afhængig af, om man var kejthåndet.
To år senere, 1888, blev dette princip forbedret, og
annonceret af Bunnell Company som »The Double
Speed Key«, bedre kendt som en Side-sweeper.
Princippet i denne nøgle er meget simpelt: En
vandret stang monteret på en bladfjeder, således at
den kan bevæges i retning højre - venstre. Der sidder
så et kontaktpunkt både til venstre og til højre for
stangen, og morsetegnets enkelte dele tastes skifte
vis til venstre og til højre. F. eks. kan et R (.-.) tastes
mod højre-venstre-højre, eller omvendt.
Halvautomatiske nøgler, Bugs
Ud fra principperne i side-sweeperen konstruerede
telegrafisten Horace G. Martin i 1890 den halvauto
matiske Vibroplex-nøgle, eller »bug«.
Bug betegnelsen stammer således fra The Vibroplex Company’s bomærke, en bille, på engelsk
»bug«. Betegnelsen blev efterhånden et begreb,
hvorved man forstår en nøgle af Vibroplex typen, og
ved en »El-bug« forstår en elektronisk morsenøgle.
Ligeledes blev Vibroplexnavnet et begreb dæk
kende halvautomatiske nøgler, uanset om de var fa
brikeret af The Vibroplex Company eller ej.
Princippet i en Vibroplex er, at streger tastes mod
venstre, på samme måde som man taster streger på
en almindelig nøgle, medens man ved tastning mod
højre frembringer vibrationer i en vægtstang, og
disse bliver således til prikker.
Antal prikker afhænger af, hvor længe tasten hol
des mod højre, og vægtens placering på vægtstan
gen bestemmer prikkernes hastighed.
Vibroplex nøglens opfindelse kan betragtes som
den første betydelige forbedring siden morsenøglens opfindelse næsten 50 år før, og denne nøgletype
blev hurtigt standarden for telegrafister, fordi der
med mindre besvær kunne sendes hurtigere.
The Vibroplex Company eksisterer stadig, og pro
ducerer pt. 6 nøgler, hvoraf de to er efter det oprinde
lige princip.
Helautomatisk nøgler, El-bugs
Den næste betydelig forbedring af morsenøglen
kom, da der ved hjælp af radiorør blev bygget rent
elektroniske nøgler.
Men samtidigt forsvandt den »håndstil«, hvorpå
man ofte kunne kende telegrafistens »håndskrift«.
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Jeg ved ikke hvornår de første el-bugs kom frem.
Første gang jeg selv prøvede en sådan var i 1960.
Først i 1960’erne kom de transistoriserede el-bugs,
bl.a. med den dansk producerede »Morse-o-Matic«
nøgle.
El-bug’en er den logiske fortsættelse af Vibroplex’en: Så længe tasten holdes mod højre genere
res prikker, og mod venstre streger.
De første nøgler var »single-lever«, enkelttastede,
akkurat som på en Side-sweeper, og tasten var ind
bygget som en del af nøglen.
Senere har man delt mange af nøglerne op i dens
to komponenter, elektronikken, »keyeren«, og selve
tasten, »manipulatoren« eller »paddlen«.
Manipulatoren, »Paddlen«
De fleste manipulatorer, f.eks. den amerikansk pro
ducerede Bencher, har nu to taster ved siden af hin
anden, de såkaldte »squeeze-keys«. Den ene til prik
ker, den anden til streger, og presses de sammen,
genereres skiftevis prik og streg. Dette forudsætter
selvfølgelig, at keyeren er udstyret med iambic
squeeze-key funktionen.
Det mekaniske ophæng af tasterne, paddlerne,
svinger fra fabrikat til fabrikat, f.eks. med kuglelejer
eller fjederophæng.
For at få tasten til at returnere til nulstilling benyttes
normalt fjederpåvirkning eller små magneter.
Elektronikken, keyeren
Keyeren er et afsnit for sig, hvor der kan være virkelig
stor forskel på de forskellige principper. Een ting er
dog fælles, nemlig at når den tastes genereres en
korrekt prik eller streg.
Reaktionstid
Den største forskel på de forskellige keyers er, om ta
sten kan slippes når at prikken eller stregen er på
begyndt.
På nogle dårligere keyers SKAL tasten slippes
inden prikken/stregen er afsluttet, idet tastning ind i
mellemrummet bevirker en uønsket prik eller streg.
Dette er et stort minus, især ved højere hastigheder,
idet reaktionstiden nedsættes betydeligt.
På grund af de korte tider (ved hastighed 200 ka
rakterer pr. minut varer en prik 30 ms), er »falske«
prikker det største problem.
Det bedste er, hvis man kan vente med at slippe ta
sten indtil mellemrummet efter prikken er næsten af
sluttet, d.v.s. i ovennævnte tilfælde 59 ms i modsæt
ning til 29 ms ved dårligere keyers.
Den nemmeste måde at checke keyeren for dette
er, at sætte hastigheden på lavest muligt, taste en
prik, men hold tasten inde indtil prikken ER afsluttet,
og slip så. Genereres der så en prik mere, er keyeren
ikke af de bedste.
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Falske elementer
»Kontakt prelning«, jo hårdere man taster paddlen, jo
mere prelning (typisk når man bliver irriteret over fejl
sending, QSD), kan forårsage generering af overflø
dig prik eller streg.
Prøv at sætte en kondensator fra hver taste til stel.
Værdi i størrelsesorden 0,1 nF til 1 yF.
Et andet problem kan opstå i forbindelse med keyerens prik/mellemrums forhold. Det forhold skal helst
kunne varieres, vægtes, og forholdet skal normalt
sættes til at være een til een i senderens output.
Er forholdet ikke variabelt, kan resultatet blive, at
nøglingen »klippes«.
Kan forholdet varieres, vil det ofte være nødven
digt at vægte i takt med den benyttede hastighed,
med mindre dette sker automatisk.
Prik-hukommelse
Det vigtigste ved en el-bug er vel prik-hukommelsen.
Er den ikke i orden, vil man miste en prik indsat mel
lem streger. F.eks. bliver »K« til »M«, og »Q« til »O«.
En sådan designmangel kan give virkelig mange
nøglingsfejl, og meget ofte uden at man er opmærk
som på grunden.

Check det s.flg.: Sæt keyeren på laveste hastig
hed, og lav et hurtigt »N«. Kommer der kun et »T«, har
keyeren ikke prik-hukommelse.
Automatisk ordmellemrum
Dette benyttes flere steder, f.eks. i »ACCU-keyer«.
Systemet er, at når et tegn er afsluttet, og paddlen
ikke aktiveres i et tidsrum svarende til et bogstavmel
lemrum, bliver keyeren låst indtil der er forløbet et
ordmellemrum.
Behandling af paddlen skal her efter sigende være
mere præcis for at undgå, at et »A« f.eks. bliver dan
net som »E« og »T«.
Jeg har ingen erfaring med automatisk ordmel
lemrum.
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Memory-keyers
Flere keyers kan købes eller bygges med memory,
altså hukommelse.
Størrelsen og opdelingen af hukommelsen varie
rer, og de enkelte blokke af hukommelsen kan nor
malt vælges ved tryk på en knap.
Ideen er, at man på forhånd indkoder/indtaster i
hukommelsen, f.eks. med et CQ-kald, der så kan
»spilles af« f.eks. i contests, medens man fører sidste
QSO ind i loggen, o.s.v.
»Afspilning« af hukommelsen afbrydes normalt
ved at aktivere paddlen.
En anden måde at udnytte en memory-keyer på er
at indkode hele hukommelsen med høj hastighed,
og derefter afspille med lav hastighed.
Dermed har man en glimrende mulighed for at
kontrollere bogstav- og ordmellemrum. Det lyder
ikke altid så pænt, som man troede.
Anskaffelse af keyer
Når man anskaffer eller bygger en keyer, er der et
stort udbud at vælge imellem.
De fleste keyers er i dag formentlig squeeze-keys.
Alle keyers kan benyttes med »single-lever« paddle,
men så kan squeeze funktionen selvfølgelig ikke ud
nyttes.
Benytter man en dobbelt paddle, kan squeeze
funktionen udnyttes, men det er op til een selv, om
man vil benytte funktionen.
Man skal være opmærksom på, at der findes tre
forskellige systemer indenfor squeeze-keyers, og
når man har vænnet sig til eet system, er det meget
svært at skifte.
»lambic keying«, hvor der genereres skiftevis prik
og streg, når tasterne presses sammen. Dette er for
mentligt det mest populære system.
»Single dotinsert«, er et andet system. Hvis man i
en række streger presser priktasten, indsættes der
en enkelt prik.
Det siges, at alle bogstaver undtagen »X« kan dan
nes med et enkelt »squeeze«.
»Ultimatic«, er det tredje system. Hvis man i en
række streger presser priktasten, skifter keyeren til
prikker, og omvendt.
Hvert system har sine fordele, men fælles for sy
stemerne er, at squeeze-keying er en absolut fordel
ved høje hastigheder, fordi man undgår mange skift
fra venstre-højre og omvendt.
Max. hastigheden på de keyers, der er i handelen,
er oftest 50 wpm, 250 karakterer pr. minut.
Ønskes højere hastigheder er udvalget begræn
set, men nogle keyers kan dog modificeres, evt. må
man igang som selvbygger.
Tilvænning
Som tidligere nævnt er det vanskeligt at skifte mel
lem de tre squeeze-systemer, men det kræver også
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en del træning at vænne sig til squeeze-keying i det
hele taget.
Som telegrafist benyttede jeg single-lever paddle
flere år, så da jeg som amatør anskaffede en dobbeltpaddle, faldt det mig naturligt at bruge den som
single-lever.
Efter to år på den måde besluttede jeg at lære
squeeze funktionen, og dette krævede en måneds
træning uden at gå i luften.
I dag kunne jeg ikke forestille mig andet end
squeeze-keying, og hastigheden gik ret hurtigt i vej
ret fra 175 til 200.

Ideen i denne »nøgle« er, at man ved at berøre2 el
ler 3 små printplader med fingrene nøgler keyeren.
Man styrer altså keyeren med finger-touch i stedet for
med en mekanisk paddle eller manipulator.

Jeg vil derfor anbefale, at man i stedet bygger et Sen
sor »interface«, og kobler dette ind mellem Sensor’en og den keyer man normalt benytter.
Et sådant interface kan bygges for ca. 50 kr. efter
det viste diagram.
Et problem er, at en normal keyer ikke kan styres
direkte med en Sensor. Man kan så vælge at bygge
en keyer der kan bruges, men hvis denne så benytter
iambic systemet, og man ikke er vant til dette system,
har man stadig et problem.

Der laves en sensorunit for både prik- og streg
funktionen. Der kan laves 4 units pr. IC. Opbyggespå
veroboard.
Sensor teknikken
Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne »Sensor-« eller
finger-touch paddlen, som jeg selv har benyttet de
sidste 18 måneder, og er blevet »forfalden« til.
Denne »nøgle« vinder pt. stærkt frem, især blandt
tyske amatører, og jeg kan absolut anbefale enhver
at forsøge sig.
Det er mit indtryk, at enten bliver det »nøglen«, el
ler også går man med det samme tilbage til Bencher’en.

Snit din nøgle - og smør fingrene
Til sidst nogle fordele og ulemper ved Sensor teknik
ken:
Ulemper:
- Sensor interface kan være indstrålingsfølsom
f.eks. ved høj SWR (prøv evt. at skrue ned for sen
derens output), og bør derfor indbygges. Jeg har
selv indbygget den i en rund 2,5x7 cm aluminiums
pilleæske.
- Der skal være god fingerkontakt, altså ikke tørre
fingre. Jeg gnider en dråbe af XYL’s fugtighedsc
reme ud mellem de to fingre, der benyttes, så er det
problem løst.
- Man kan eksperimentere med strømforsyningen til
interfacet. I mit tilfælde er 9 V f.eks. for meget, idet
keyeren bliver ustabil.

Når Sensorpunkterne kortsluttes med en finger, går transistorens koiiektor til nul, d.v.s at koiiektor og stel der
med kan styre CW indgangen på en sender.
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- Endelig er min erfaring (fra /M brug i bilen), at den
er temperaturfølsom, idet den var ustabil på tem
peraturer under plus 5 grader C, men dette er jo
normalt ikke noget problem.
Fordele:
- Der er ingen mekaniske dele (udover fingrene, for
stås), dette betyder at man får maximum »føling«
med nøglen.
- Den er meget fin til høje hastigheder.
- Den kan udformes og anbringes hvor man har lyst.
F.eks. havde jeg i bilen printpladerne hæftet fast på
håndbremsen.
Selve Sensor enheden har jeg snittet i træ, og limet
printpladerne på.
Da dette kun er et spørgsmål om fingerfærdighed
og en skarp kniv, er det nemt at lave nye modeller,
indtil man har fundet den der passer, til den fingerstil
ling man foretrækker.
I mit tilfælde har jeg på træklodsens venstre side
den skråt stillede printplade til tommelfingeren (prik-

ker), på højre side den lodret stillede plade til pege eller langefinger (streger), og forneden på højre side
har jeg lavet et hul, hvori basis printpladen er fastlimet. I dette hul anbringer jeg ringfinger spidsen, og
skaber således stel, samtidigt med at jeg støtter nøg
len.
Selve træklodsen har jeg skruet på et stykke
krydsfiner (der er pålimet et stykke ski nd), som jeg så
hviler hånden på.
Undersiden har jeg skråtstillet lidt mod højre, og
pålimet »fødder«, som jeg har lavet af gummiet fra
håndtaget afen elektroniktang. Dette gør nøglen helt
»skridsikker«, alene ved håndens vægt.
Men prøv selv, kun fantasien sætter grænsen.
Fremtiden
Jeg vil slutte denne historie om morsenøglens udvik
ling med håbet om, at computerens keyboard ikke
overtager nøglens plads.
Om dette ønske er realistisk, kan kun fremtiden
vise.

HF-komité møde på Åland
Af H.O. Pyndt, OZ5DX, Kirstinebergparken 25, 4800 Nykøbing F
Den 3. og 4. september holdt IARU region 1 HFkomité et ordinært møde på Ålandsøerne med den
finske amatørorganisation SRAL som vært. HFkomiteen tager sig af alle spørgsmål, der vedrører
amatørbåndene under30 MHz. Forat HF-komiteens
beslutninger skal sættes i kraft, kræves 2/3 flertal
blandt de delegerede. HF-komiteens beslutninger
skal så senere vedtages på en IARU Region 1 konfe
rence, der holdes hvert tredie år. Dog kan regionens
bestyrelse vedtage at sætte HF-komiteens beslut
ninger i kraft for ikke beslutningsmæssigt at lamme
organisationen i en længere periode.
Til dette møde havde 14 landes amatørorganisati
oner sendt delegerede: DARC, EDR, MRASZ,
NRRL, ØVSV, REF, RSGB, RSVDDR, SRAL, SSA,
UBA, USKA, URE og VERON. Fra dansk side deltog
Leif Ottosen, OZ1LO og Hans O. Pyndt, OZ5DX.
Contest
På den sidste Region 1 konference i Holland blev der
nedsat en arbejdsgruppe, der skal tage sig af
contest-spørgsmål og med G6LX som koordinator.
Gruppen arbejder pr. post.
Der udspandt sig en længere diskussion om fone
contest på 160 m. Problemet er jo her, at allokatio
nerne er vidt forskellige fra land til land (og i Danmark
har vi endnu ikke tilladelse til fone). Der er også en
modstrid mellem to forskellige IARU anbefalinger, en
siger, at der ikke bør køres contest under 1850 kHz,
og en anden siger, at fone bør finde sted over 1840
kHz. Det lykkedes ikke at forene de to anbefalinger,
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så grænsen blev 1840 kHz, der manglede een
stemme. En række lande tog forbehold om, at de på
grund af deres licensbestemmelser ikke kunne over
holde anbefalingen. Mødet overlod det til contestarrangørerne selv at afgøre, hvorledes de ville definere
deres QRP-klasse, input/output og grænser.
Der findes i dag contest-foretrukne områder på 3,5
og 14 MHz båndene, og mødet opfordrede stærkt
contest arrangørerne til at gøre opmærksom herpå i
contestreglerne. G6LX ønskede at indføre contestforetrukne områder på 21 og 28 MHz også, men det
fandt komiteen ingen anledning til.
EDR havde til mødet foreslået, at 18 og 24 MHz
skulle holdes contestfrie, også når båndene bliver
frigivet til amatørtjenesten på primær basis; dette
kan forventes at ske indenfor en kort årrække. Vor be
grundelse herfor er, at det vil være rimeligt, om ama
tører som gerne vil være i fred for contest, kunne
have bånd hvor de er sikre på ikke at blive forstyrret
af contest-QRM. Fandtes der sådanne bånd ville det
være med til at skabe større forståelse for contester.
Man må vel også sige, at ingen amatør med rimelig
hed kan dække 7 eller 8 bånd i en enkelt contest. Mø
det fandt, at det ikke i øjeblikket er nødvendigt at fore
tage sig noget i denne sag, der findes allerede en
anbefaling, der siger, at der ikke bør arrangeres con
tester på disse bånd, så længe de er tildelt amatørtje
nesten på sekundær basis. EDR’s ærinde i denne
sag er netop at se problemet med en længere hori
sont, og vi vil derfor antagelig senere vende tilbage til
sagen.
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Internationale Beacon Projekt, IBP
Koordinatoren for IBP, Alan Taylor, G3DME opford
rede til, at man nu fik den plan for reorganisering,
som blev vedtaget sidste år iHolland, af beacon net
tet på 28 MHz på plads. Endvidere nævnte G3DME,
at der i England i samarbejde med universitetet i
Sheffield er planer om at starte udsendelse af URSIprogrammer på HF omkring 4 MHz.
10, 18 og 24 MHz
Mødet opfordrede til øget brug af WARC-båndene
10,18 og 24 MHz, og det blev besluttet, at forbindel
ser på 10 MHz kan tælle med til diplomer. Desuden
bør der ved hjælp af aktivitetsdage og DX-weekends
og artikler gøres opmærksom på disse nye bånds
muligheder. Mødet fandt, at der stadig ikke er anled
ning til at åbne for SSB på 10 MHz.
Nødtrafik

Fra Region 2 forelå et forslag om, at de øverste 10
kHz af 15 og 20 m båndene afsættes til nødtrafik. HFkomiteen kunnen ikke gå ind for dette forslag, da det
kunne give andre tjenester et alibi for at trænge ind i
amatørbåndene. Alle amatører vil selvfølgelig tage
hensyn til nødtrafik og vige herfor. Et forslag fra
DARC om at danne en undergruppe, der specielt
skulle tage sig af nødtrafikspørgsmål, fandt ikke
støtte på mødet, og DARC trak derfor forslaget til
bage.
Sateiiitbåndet på 28 MHz
Fra lARU’s internationale sekretariat forelå et forslag
om at indskrænke satellitbåndet på 10 m fra 29.550 til
29.510 kHz. Begrundelsen herfor skulle være, at de
russiske satellitter ikke længere går højere
end29.500 kHz. Mødet besluttede at afvente udta
lelse fra russisk side. Vi skal selvfølgelig ikke på læn
gere sigt opretholde båndplaner som urealistiske.
Datoangivelse på QSL-kort
Region 2 havde foreslået, at gå ind for at skrive dato
angivelse på QSL-kort i overensstemmelse med den
internationale standard, som siger, at man angiver
datoen ved hjælp af 2-cifrede tal i rækkefølgen årmåned-dato. Desværre var der kun 8 lande, der
stemte for dette forslag, der på længere sigt kunne
være med til at mindske det kaos, der råder på dette
område i dag.
DX-vinduer på 3,5 MHz
DX-vinduerne på 80 m hedder i båndplanerne »fore
trukne områder for interkontinental trafik«. Mødet be
klagede, at der i disse områder stadig foregår lokal
trafik, når der er DX-forhold. Mødet vedtog en
tilføjelse til båndplanen, der lyder: Interkontinental
trafik har fortrinsret i disse områder. (Intercontinental
operation should be given priority in these seg
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ments). Forhåbentlig kan denne tilføjelse være med
til at hindre sammenstød i fremtiden mellem lokal- og
DX-trafik.
Fantasikaldesignaler
Der var nogen bekymring over selvopfundne kaldesignaler, som fra tid til anden dukker op specielt ved
DX-peditioner, kaldesignaler som ikke er i overens
stemmelse med ITU’s regler. Selv det fjernest belig
gende klippeskær vil normalt være underlagt en re
gering og en forudsætning for legalt at operere
herfra er en tilladelse fra regeringen. Der kan dog
være enkelte lande, som endnu ikke er medlem af
ITU.
Packet Radio på HF
Brugen af packet radio på HF blev diskuteret meget
indgående på mødet, og man endte med foreløbigt
at fastslå, at PR bør finde sted indenfor RTTYområderne, og der bør foretages en opdeling af disse
mellem PR og RTTY.
De nedenfor nævnte områder er de foreløbige
foretrukne områder for PR:
3,5 MHz: 3,590 - 3,600
7 MHz: ingen PR allokation
10 MHz: ingen PR allokation
14 MHz: 14,089- 14,099
21 MHz: 21,100-21,120
28 MHz: 28,120 - 28,150. 29,200 - 29,300 (NBFM)
Mødet kunne ikke anbefale brugen af PR på 7 og
10 MHz, og man var også enige om, at brugen af
mailboxe på HF bør begrænses mest muligt.
De bestående grænser mellem RTTY/CW og
CW/fone ændres ikke.
Mødet var meget bekymret over den manglende
respekt, der fra nogle PR-brugeres side udvises
overfor den internationale beacon frekvens 14,100
MHz, og man opfordrede alle PR-brugere til at tage
hensyn til denne nyttige tjeneste på 14,100.
Definition af »DX« på HF
Det viste sig hurtigt umuligt, at få en definition af DXbegrebet på HF. Den mest nærliggende, forbindel
ser udenfor eget kontinent, tager jo ikke højde for
sjældne lande og hvad med forbindelsen mellem
f.eks. Spanien og Marokko, er det DX?
Næste møde
Der blev ikke aftalt noget nyt møde, den overvejende
stemning blandt de delegerede var, at HF-komiteens
møde kan afholdes i forbindelse med Region 1 kon
ferencen i Spanien i 1990.
Hvis der er nogen, der ønsker de ovenfor behand
lede emner uddybet, kan de skrive til mig, eller hvis
de iøvrigt har ting, som de ønsker taget op af HFudvalget. Det nye HF-udvalg består af: OZ1LO,
OZ5GF, OZ5KM og OZ5DX (formand).
OZ5DX
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James Steffensen, 0Z2Q og E.D.R.
A f O Z8T

og »Naar man ser på Sagen fra alle Sider, synes jeg,
man maa komme til det Resultat, at Amatørsen
dere, organiserede paa passende Maade, i hvert
Fald ingen Skade kan gøre, hvorimod de kan gøre
stor Gavn.«
samt »Det forekommer mig, at det bestaaende For
bud, ligesom Alkoholforbudet, ikke medfører den
tilsigtede Virkning; det resulterer kun i forøget Lov
løshed og kan ikke gennemtvinges effektivt.«

Under udarbejdelsen af »Fra illegalitet til lovligt ar
bejde - en 60 års dag« havde jeg et meget givende
samarbejde med bl.a. Helge Rafn, d7EW og James
Steffensen, ex-OZ2Q. Den store rolle, som bl.a. Ja
mes og Gunnar Bramslev, OZ7EM havde spillet i for
arbejdet til overgangen fra illegal senderaktivitet til licenseret amatørradioarbejde fremgår af denne
artikel, og nogle uddrag af James’ vægtige brev af
den 25. marts 1925, der som så meget andet vigtigt
materiale blev fundet i Rigsarkivet, viser tydeligt
hans evne til at vurdere situationen og pege på en vej
fremover.
F.eks.: »...man kun kunde faa Sende tilladelse, hvis
man havde en yderst plausibel Grund, f.eks. den,
at man havde gjort en Opfindelse, hvis Afprøvning
nødvendiggjorde Brugen af Sender. Denne Opfat
telse synes mig at stille Sagen på Hovedet, idet
netop de fleste Opfindelser af Betydning er kom
met som Resultat af et stort eksperimentelt Forar
bejde. Forbudet mod eksperimentel Afsending
søger saaledes at hæmme dansk Opfindsomhed
og Udvikling af Kortbølgeteknik herhjemme.«
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James var tidligt på færde: lige inden han fyldte 16 år,
var han i gang med den skriftlige del af studenterek
samen, så med 16 år kunne han i 1923 begynde på
studiet på Polyteknisk Læreanstalt. Tidligt var han i
gang med radioamatørarbejdet, i begyndelsen lige
som »de fleste af os med mere eller mindre frygtind
gydende Gnistsendere med Toner som en rusten
Brændesav, men med minimale Rækkevidder«, og
han »varsom de fleste afos medlem af A.R.R.L.«. og
som nævnt søgte A.R.R.L. at bidrage til legalisering
af radioamatørarbejdet i vort land.
James var formand for E.D.R., da jeg i 1931 blev
medlem af foreningen, og hvad gør en DR-amatør,
når han ikke kan få sin nyeste modtagerkonstruktion
til at virke? Det blev til fin hjælp hos 2Q - han var den
første, der hjalp mig. Siden har vi haft kontakt mange
gange - sidst om eftermiddagen den 23. september i
år pr. telefon ved hans seng på Amtssygehuset i Gen
tofte. Han fortalte, at han senere på dagen skulle
hjem og se, hvorledes det stod til i hans lejlighed. Om
han nåede det, ved jeg ikke; den næste dag gik han
bort, så jeg er vel nok den sidste radioamatør, der har
haft forbindelse med ham.
Vores forening har i rigt mål nydt godt af James’
virke igennem hans formandsperioder, hans fore
drag om teknik og om sine rejser og mange artikler i
»OZ« i tidens løb afsluttende med hans arbejde med
vores »Lærebog i Radioteknik«.
Et par af disse ting vil det være på sin plads at se
tilbage på ved denne lejlighed.
Selvom der ved bekendtgørelsen af 26. februar
1926 om udstedelse af sendetilladelse blev åbnet
mulighed for at arbejde på lovligt grundlag, foretrak
en ikke uvæsentlig del af radioamatørerne at arbejde
ulicenseret - ofte med skiftende kaldesignaler, når et
»blev for varmt« - nogle påberåbende sig »æterens
frihed«, andre, at de ikke kunne/ville lære at morse.
For at hjælpe disse sidste med at erhverve licens,
lykkedes det i august 1932 at få indført licens på
grundlag af 40 bogstaver pr. minut. Dette skete nogle
måneder, inden 2Q på grund af sit arbejde måtte fra
træde som formand.
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Til trods for denne lettere adgang til at få licens,
fortsatte mange som »Unlis«, et forhold, der let lod
sig kontrollere i QSL-centralen, og som var til skade
for E.D.R., og foreningen måtte i 1933 beslutte at
standse ekspeditionen af QSL-kort til og fra ulicenserede medlemmer og dermed »klart vise Myndighe
derne, at vi kun ønsker at staa på Lovens Grund«.
Dog havde dette skridt ikke den tilstræbte virk
ning; men den vel nok mest bevægede generalfor
samling i E.D.R.’s historie - især om problemerne
med de ulicenserede sendere - endte med, at 2Q
blev foreslået »som Formand for at faa Ro«. »For at
hjælpe E.D.R. overden kritiske Situation gik han om
sider med til at ville modtage Valg og blev valgt en
stemmigt«, og i OZ7F’s referat hedder det: »..takket
være 2Q’s Optræden som Redningsmand«. Samme
dag vedtoges det, at der skulle sendes Advarsler til
alle ulicenserede Amatører, hvorefter de fik 2 Maaneders Frist til at søge Licens ellers demontere Sende
ren«.
Det blev 2Q, som måtte administrere denne frem
gangsmåde, som heldigvis blev mødt i overvejende
grad med forståelse. Men som ansat i P og T måtte
han engang møde i retten og afgive en teknisk erklæ
ring i en sag mod en ulicenseret amatør, og i denne
tvetydige rolle ville han ikke risikere at skulle op
træde mere, så ved den efterfølgende generalfor
samling ønskede han ikke genvalg.

I2Q’s »Tanker ved Jubilæet« i 1937 fremgår det alli
gevel, at der stadig findes et ikke ringe antal kronisk
ulicenserede sendere, samt at ikke helt få danske
senderamatører ingen tekniske kundskaber har, og
han fremfører tanken om at overveje indførelsen af
en lille teknisk prøve.
Få år efter er han da også primus motor ved udar
bejdelsen af »Lærebog i Radioteknik I og II«, der ud
kommer som bilag til »OZ«, og han yder hermed - så
vidt jeg er informeret - vederlagsfrit en meget
væsentlig indsats for danske radioamatører, idet der
aldrig før har været publiceret en sådan lærebog her
hjemme, der kunne benyttes ved selvstudium. Ifølge
forfatterne: »noget tør, som alle Lærebøger maa
blive«; men med sine næsten 600 sider et værk, som
E.D.R. kunne være stolt af.
Endnu en af »de gamle« er silent key. Tak James,
du har altid været E.D.R. en god mand, og især når
vi havde særlig behov for det!
I taknemmelig erindring.
OZ8T, Børge
Kaldehave den 12. oktober 1988
Kilder: Rigsarkivet og »OZ«
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EDR’s Field Day 1988
Ja, så er jeg så vidt, at alle 35 indsendte FD-logs er nøje gennem
gået og rettet, nogle op - andre ned. Det har været et interessant ar
bejde at studere det indsendte materiale, dog har jeg med bekla
gelse måttet konstatere, at der i år var 9 logs, der havde mere end
5 dubletter. Nogle har endda brugt computer for at forebygge dub
letter; men det er som bekendt ikke computerens fejl, at den ikke
har fundet alle dubletterne, da den nødvendigvis må have at vide,
at et call med eller uden /P er den samme station, og at der skal
være mindst eet tal i ethvert call, ellers er der især problemer med
calls indeholdende et nul, da man somme tider taster et nul, og
somme tider et stort O eller 0. Nå, men det bliver sikkert rettet inden
næste års FD. Når man tæller QSO’er, er det kørte QSO’er minus
dubletter og invalide calls. Det gør heller ikke noget, at man lige slår
efter i afdelingsmappen, så det er de rigtige points, der bliver givet;
thi der er nogen, der har brugt for lave pointtal.
Der er også i år indkommet en del gode checklogs, der har kon
kurreret om diplomet for årets bedste FD-checklog.
Når I studerer årets resultatlister, vil I finde, at jeg har udvidet dem
med en enkelt rubrik, som jeg håber, I kan bruge, når I skal plalægge slaget for FD 1989. Jeg modtager gerne kommentarer, posi
tive såvel som negative, til den nye liste. Jeg er også interesseret i
jeres tilkendegivelser ang. regelsættet for FD, da I måske ligger
inde med de vise sten for et helt ufejlbarligt regelsæt, som kan bru
ges fremover uden ændringer. Skynd jer at skrive til mig, så I kan
have indflydelse på reglerne for FD 1889.
Tak for en god field day og på genhør i 1989.
Vy 73 de OZ1ACB, Allis
Fra AX4BJT, John har jeg modtaget følgende beretning om FD 88
Jeg deltog på min egen måde, idet jeg prøvede at opnå Field Day
Diplomet. Jeg havde sat mig et mål, og det var at »worke« 25 FD-stn.
(danske) på 20 meter. FD startede kl. 0100 lokal tid (et ukristeligt
tidspunkt at komme op på!). Konditionerne var gode, og på 2 timer
var de første 13 stn »hjemme1, derefter fadede forholdene ud. Ret
ningen var »shortpass«. Senere kl 2100Z var der et sporadisk hul,
hvor 2 stn mere kom i hus. Det bedste tidsrum var nu fra kl.
0300-0800Z, hvor åbningen var via »longpass1, hvor de resterende
10 stationer blev worked. Også 15 meter blev prøvet, hvor 3 stn blev
worked.
Alt i alt havde jeg en fornøjelig tid bag »miken« underforhold, som
var over, hvad man kunne forvente.
Vy 73 AX4BJT/VK4BJT, John
Field Day 1988 - resultatliste
80 meter
Total
1. OZ9EDR 6.285.436 OZ5LKO 109.155
2. OZ6FRS 2.518.224 OZ6FRS 60.630
3. OZ8ERA 1.554.681 OZ9EDR 58.032
4. OZ5VEJ 1.208.466 OZ4HAM 52.858
5. OZ1SDB 1.193.751 OZ2NYB 50.198
6. OZ2NYB 1.093.903 OZ8EDR 44.631
7. OZ5LKO 1.068.912 OZ5ESB 44.032
980.766 OZ1SDB 38.624
8. OZ3FYN
9. OZ1EDR
884.139 OZ5VEJ
37.772
10. OZ7HDR 840.768 OZ3FYN 34.590
11. OZ3EVA
755.425 OZ1EDR 31.062
12. OZ7SAC
656.727 OZ7HAS 25.389
629.832 OZ5EDR 23.700
13. OZ7HAS
617.852 OZ2EDR 23.040
14. OZ5EDR

40 meter
OZ9EDR 234.393
OZ7SAC 101.504
OZ6FRS 91.001
OZ8ERA 71.757
OZ2NYB 69.876
OZ5LKO 67.880
OZ1SDB 66.852
OZ5EDR 57.408
OZ2FYN 50.912
OZ7HAS 50.554
OZ4HAM 42.365
OZ5ESB 39.800
OZ3EVA 34.360
OZ5VEJ 29.754

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

OZ8EDR
OZ7MOR
OZ5BIR
OZ8SOR
OZ6EDR
OZ2AGR
OZ2EDR
OZ5ESB
OZ4HAM
OZ4VBG
OZ1ALS
OZ1LFA
OZ6HR
OZ7TOM
OZ6ARC
OZ5THY
OZ7RD
OZ7AMG
OZ9HEL
OZ5VAR
OZ7FYN

578.432
523.340
435.480
412.728
362.470
359.239
322.392
242.236
235.939
224.730
201.480
168.953
135.388
109.612
99.000
52.532
52.140
47.322
45.193
15.275
3.424

OZ3EVA 22.854 OZ2AGR
OZ6ARC 21.743 OZ6ARC
OZ7SAC 20.300 OZ1EDR
OZ7HDR 19.800 OZ2EDR
OZ7TOM 19.627 OZ4VBG
OZ8ERA 17.841 OZ6EDR
OZ7MOR 17.646 OZ7HDR
OZ1LFA 15.576 OZ5BIR
OZ2AGR 12.892 OZ1 LFA
OZ5BIR
12.600 OZ8EDR
OZ7AMG 11.088 OZ7MOR
OZ4VBG
8.970 OZ6HR
OZ6EDR
8.640 OZ1ALS
OZ6HR
8.470 OZ5THY
OZ1ALS
8.052 OZ7RD
OZ8SOR
8.008 OZ8SOR
OZ9HEL
7.249 OZ7TOM
OZ5THY
3.500 OZ9HEL
1.324 OZ7FYN
OZ5VAR
OZ7RD
492
OZ7FYN
412

28.458
27,949
27.456
24.648
22.814
19.992
16,180
10.815
10.584
10,304
7.414
6.992
6.600
4.956
4.092
4.008
700
288
60

Field Day 1988 - Resultatliste
20 meter
15 meter
10 meter
766.700 OZ9EDR 377.400 OZ9EDR 53.636
1. OZ9EDR
2. OZ6FRS
312.584 OZ6FRS 92.568 OZ1SDB 25.438
3. OZ8ERA
241.410 OZ1SDB 69.479 OZ6FRS 23.560
4. OZ5VEJ
237.522 OZ8ERA 56.846 OZ3EVA 19.400
5. OZ7HDR
116.204 OZ1EDR 47.334 OZ7HDR 16.606
6. OZ1EDR
88.441 OZ5BIR
46.640 OZ5EDR 13.082
81.480 OZ7MOR 35.297 OZ2NYB 11.514
7. OZ3FYN
8. OZ2NYB
68.608 OZ3FYN 34.545 OZ8ERA
9.408
9. OZ8SOR
55.678 OZ3EVA 32.148 OZ8EDR
9.312
10. OZ7MOR
52.380 OZ8SOR 31.488 OZ3FYN
8.606
11. OZ8EDR
50.427 OZ2NYB 26.415 OZ5VEJ
6.648
12. OZ3EVA
40.456 OZ5LKO 20.930 OZ2AGR
6.150
13. OZ1SDB
37.584 OZ7HAS 20.930 OZ1EDR
5.543
14. OZ6EDR
20.856 OZ5KLO
37.026 OZ5VEJ
5.448
36.504 OZ7HDR 20.160 OZ6EDR
15. OZ5KLO
3.885
16. OZ7HAS
33.264 OZ1ALS 16.815 OZ7MOR
3.281
17. OZ7SAC
32.175 OZ7SAC 13.905 OZ8SOR
3.080
18. OZ5EDR
29.896 OZ2AGR 11.264 OZ5BIR
2.835
19. OZ5BIR
27.993 OZ8EDR 10.776 OZ7HAS
2.700
21.164 OZ5EDR
20. OZ1ALS
8.700 OZ4VBG
1.960
21. OZ6HR
18.135 OZ4VBG
7.370 OZ2EDR
1.260
22. OZ2EDR
6.266 OZ7SAC
1.200
16.302 OZ6EDR
4.374 OZ1LFA
732
23. OZ2AGR
14.040 OZ1LFA
24. OZ7TOM
2.397 OZ5THY
648
12.716 OZ2EDR
9.372 OZ7RD
25. OZ7AMG
1.776 OZ7FYN
210
8.944 OZ7TOM
540 OZ6HR
170
26. OZ9HEL
27. OZ5VAR
5.880 OZ6HR
528 OZ7RD
168
6 OZ5ESB
3
28. OZ4VBG
5.497 OZ7FYN
29. OZ7RD
3
5.320 OZ5ESB
30. OZ1LFA
4.900
31. OZ5ESB
4.608
32. OZ5THY
2.826
33. OZ4HAM
1.610
34. OZ7FYN
15
Diplom for bedste checklog, lytteramatør: ONL 4003, Egbert Hertsen.
Diplom for bedste checklog, senderamatør: AX4BJT, John Østergaard.
Tak for en god field day 1988 og vel mødt igen i 1989.

Field Day 1988 - Resultatliste 2
80-CW
OZ1ALS
OZ1EDR
OZ1LFA
OZ1SDB
OZ2AGR

117-26-13598
26-11-1727
57-17-5015
29-13-1976
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80-SSB
125-12-8052
78-5-2395
106-11-6061
201-15-13680
78-9-3906

40-CW
99-26-8450
44-19-3724
152-37-22829
61-20-6380

40-SSB
104-12-6600
90-6-3198
36-8-1568
121-17-10557
92-14-7252

20-CW

20-SSB

228-34-34850
50-19-2622
69-28-7392
40-21-4095

149-26-21164
92-25-11850
9-9-333
87-26-11232
40-15-2925
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21-3-567
OZ2EDR
83-26-10530
OZ2NYB
23-12-1500
OZ3EVA
57-16-4688
OZ3FYN
57-17-4318
OZ4HAM
OZ4VBG
29-11-2222
OZ5BIR
74-15-5610
OZ5EDR
65-16-4880
OZ5ESB
183-34-23630
OZ5LKO
12-2-190
OZ5THY
OZ5VAR
41-8-1808
OZ5VEJ
OZ6ARC
10-1-82
OZ6EDR
101-22-9746
OZ6FRS
5-1-50
OZ6HR
OZ7AMG
8-1-80
OZ7FYN
14-2-266
OZ7HAS
22-7-1022
OZ7HDR
OZ7MOR
OZ7RD
20-9-1170
OZ7SAC
OZ7TOM
21-4-584
OZ8EDR
34-7-1603
OZ8ERA
OZ8SOR
78-20-7600
OZ9EDR
15-47496
OZ9HEL
QSO’s - multipliers - band score.

211-17-16371
187-12-10992
177-14-10556
173-14-12040
270-21-23877
118-13-8970
127-9-3852
102-10-5740
233-16-17136
292-23-28060
62-5-2025
47-4-1324
262-20-22460
285-17-21743
132-11-7018
205-21-20307
157-9-7173
200-11-11088
4-3-69
262-19-20444
183-11-10494
229-17-17646
114-12-492
154-11-97350
216-19-19627
363-23-34661
160-12-8520
143-11-8008
233-19-21052
95-7-3745

15-CW
..
OZ1ALS
OZ1EDR
172-30-25710
43-12-2520
OZ1LFA
121-37-22977
OZ1SDB
24-10-1550
OZ2AGR
1-1-3
OZ2EDR
OZ2NYB
58-22-5742
OZ3EVA
35-15-2760
OZ3FYN
86-27-11124
OZ4HAM
OZ4VBG
55-15-2775
OZ5BIR
69-24-8208
OZ5EDR
OZ5ESB
OZ5LKO
57-17-4590
OZ5THY
OZ5VAR
11-6-252
OZ5VEJ
OZ6ARC
OZ6EDR
35-18-3042
OZ6FRS
182-29-25926
OZ6HR
OZ7AMG
OZ7FYN
OZ7HAS
86-22-9416
71-19-5757
OZ7HDR
OZ7MOR
OZ7RD
OZ7SAC
15-8-616
OZ7TOM
OZ8EDR
OZ8ERA
19-8-624
OZ8SOR
201-32-31488
49-23-6486
OZ9EDR
OZ9HEL
QSO’s - multipliers - band score.

15-SSB
153-19-16815
31-16-2752
7-6-198
94-24-12432
56-22-4334
31-16-2208
64-23-7498
107-32-16000
64-20-6460

-

74-22-7370
142-38-26410
1-1-6
3-1-3
58-18-5904

7-5-175
187-39-28587
48-16-2400
87-26-10244
83-20-7400
19-9-342
187-43-33583
23-12-1368
51-17-4386
14-5-490
32-14-2226
11-7-350
112-25-12800

6-1-60
93-25-9950
33-11-1771
11-5-365
119-34-17000

142-32-17600
118-29-18589
9-6-288

236-19-18848
95-15-8415
217-24-17016
155-17-13440
171-17-13175
221-22-22814
108-12-5724
65-5-2075
180-28-24668
325-23-33097
58-7-2205

29-12-1116
147-34-18122
132-31-15345
74-26-8710

167-15-13005
328-19-27949
147-17-13311
240-28-33740
122-16-6992

98-33-14520

144-21-14721
113-9-5832
114-11-7414
50-6-1794
231-27-31428
24-4-700
140-14-10304
151-19-16283
57-12-4008
521-50-116300

10-CW

10-SSB

39-17-2771
10-6-216
40-24-4128
12-9-603
5-3-45
65-24-3048
19-13-1001
30-11-1056

13-6-468
9-6-150
85-22-8382
40-16-2864
22-11-825
38-14-2464
110-27-11016
54-15-3525

-

..

-

-

5-4-68

52-10-1960
31-11-1870
21-9-945
3-1-3
54-24-5448
15-5-275

120-27-15939

19-11-913

50-13-2522

17-8-576
130-29-20358
16-6-528

12-7-245
66-18-5454

38-14-2100
60-22-6292
8-5-170

2-1-6
34-13-2210
36-21-4221
178-47-35297
30-12-1776
83-19-8322
11-10-540
90-24-10776
223-35-43540

3-1-30

4-4-48
56-18-2700
50-18-4446
52-17-3281
12-6-168
35-10-1200

820-52-247000

4-4-76
76-22-6974

48-20-3800

2-1-20
18-8-680
37-16-2208
44-16-3104

89-23-8464
50-20-5020
6-4-48
164-37-30266

35-16-2160
149-25-16125
47-21-3297
20-10-910

69-27-8775
109-30-16170
52-21-5943
203-34-34782
41-14-1610
54-23-5497
100-27-13932
33-12-1956
58-18-4608
120-31-16895
11-8-528
83-21-5880
424-60-126840

131-18-12348
266-33-12348
233-39-39975
3-3-57

141-37-24013
583-49-148176
143-31-18135
87-22-9372
8-4-0
106-32-16864
120-39-23907
243-45-52380
68-19-5320
92-25-12050
96-34-12716
263-39-50427
537-60-144540
537-60-144540
1188-61-405162
66-23-7475

Total
531-69-201.480
959-191-884.139
340-107-168.953
1027-247-1193.751
472-149-359.239
632-114-322.392
1033-239-1093.903
920-205-755.425
983-206-980.766
622-89-235.939
519-90-224.730
650-152-435.480
777-166-617.852
565-92-242.236
1187-208-1068.912
197-46-52.532
130-25-15.275
1224-207-1208.466
613-36-99.000
565-134-362.470
1851-276-2518.224
451-68-135.388
287-33-47.322
36-16-3.424
843-168-629.832
879-192-840.768
816-137-523.340
285-60-52.140
809-163-656.727
347-67-109.612
970-128-578.432
1465-219-1554.681
728-116-412.728
3448-346-6285.436
188-43-45.193

Opr.
5
10
2
9
6
10
12
8
18
3
10
12
10
10
8
2
3
13
7
7
11
7
7
3
6
9
9
5
11
5
11
18
6
20
5

22-14-1078
172-33-26004

1-1-3
48-16-2656
203-37-33892

60-20-4660

Allis Andersen OZ1ACB
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Tid (UTC)

timer

Contest Kalender
Mode
Contest

4
4
10-11
26
26
26
26
31
31

NOV
NOV
NOV
NOV
NOV
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC

1300-1600
1800-0700
1000-2400
0700-2000
0000-2400
2200-1600
1800-1800
1600-1600
0845-0945
1000-1100
0000-2400
0830-0930
0945-1045
1515-1615
1630-1730
1300-1400
1415-1515

3*)
13
48
13
48
42
24
24**)
1
1
48
1
1
1
1
1
1

CW/SSB
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
CW
CW
CW
SSB
CW/SSB
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW

Maritime activitet
Østrigsk 160 m
VK Oceania QRP
Maritime activity
CQ WW DX CW contest
ARRL 160 m CW
TOP 80 m activity
Spansk DX CW
EDR aktivitet
EDR aktivitet
ARRL 10 m
EDR juletest 1 SSB
EDR juletest 1 CW
EDR juletest 2 SSB
EDR juletest 2 CW
EDR nytårs-træf OZ
EDR nytårs-træf OZ

1/88
1/88
11/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88

14
14
15
15

1989
JAN
JAN
JAN
JAN

1300-1500
1530-1730
0530-0730
0800-1000

2
2
2
2

SSB
CW
CW
SSB

NARU SSB 1. afdeling
NRAU CW1. afdeling
NRAU CW 2. afdeling
NRAUSSB 2. afdeling

12/88
12/88
12/88
12/88

1988
Dato
19
19-20
19-20
20
26-27
2-4
3-4

OZ
11/88
10/88
11/88
10(88
11/88
11/88

*) Dette er en VHF test (2 meter), samme reglere som for HF test
**) Nøjagtig dato kendes ikke, informationer ikke modtaget.

19 & 20 november CW/SSB Maritime Activity
MARAC indbyder til denne Contest, hvor medlemmer af MARAC,
MF, INORC og RNARS deltager. For ikke-medlemmer gælder det
om at opnå så mange kontakter som muligt med medlemmer af de
fire foreninger, på som mange bånd som muligt.
Tidspunkt: 19. november kl. 1300-1600 UTC VHF (2 meter)
20. november kl. 0700-2000 UTC HF
Bånd: 80, 40, 20, 15 og 10 meter (ingen andre HF bånd må benyt
tes).
Formål: At opnå flest mulige kontakter med medlemmer af de
nævnte foreninger.
Deltagere: Alle kan deltage, alle er velkomne. SWL’s, medlemmer
og ikke-medlemmer.
Klasser og mode: A) HF all band mixed mode. B) HF all band CW
mode. C) HF all band SSB mode. *) D) VHF 2 meter. *) E) SWL VHF
2
meter.
F)
SWL
HF
all
band
mixed
mode.
*) Bewnærk VHF-testen er kun den 19. november 1300-1600 UTC.
Opkald: Ikke opgivet - men man vil ikke gå galt i byen ved at benytte
CQ MARAC.
QSO-kode: RS(T) og QSO-nummer startende med nr. 001, med
lemmerne af de nævnte foreninger sender foruden RS(T) også de
res medlemsnummerf.eks. således:
MARAC-medlemmer: 599001 MA 100
RNARS-medlemmer: 599001 RN3228
MF-medlemmer: 599001 MF500
INORC medlemmer: 599001 IN250
QSO-point: QSO med ikke-medlemmer tæ lle r.................. 2 point
QSO med medlemmer tæ lle r
5 point
For kontakter med PI4MRC, DL0MF, DK0MG og G3BZU gives 10
point.
Multiplier: Som multiplier tæller alle medlemmer af MARAC, MF,
RNARS og INORC på hvert bånd (max. 6 incl. 2 meter).
Samme station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd for point og
multiplier på enten CW eller SSB.
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Total Score: QSO-point (alle bånd) x multiplier (alle bånd).
Log instruktion: Særskilt log for hvert bånd ønskes, samt en over
sigt der viser pointberegningen. Loggen skal forsynes med kaldesignal, der viser pointberegningen. Loggen skal forsynes med kaldesignal, navn og adresse. Derudover ønskes underskrift og et
»fair-play statement« f.eks. således:
»I declare on my honour that I have participated in the Maritime Ac
tivity Contest 1988 observing the rules of the contest, and that the
station has been operated in accordance with the regulations for
amateur radio in my country«.
Loggen skal være poststemplet inden den 15. december 1988 og
sendes til:
MARAC Contest Manager, MARAC Activity Contest 1988, Post Of
fice Box 2025, 1780 BB den Helder, The Netherlands
Kort fortalt om MARAC, MF, RNARS og INORC. MARAC står for
»Maritime Radio Amateur Club«, foreningen er hollandsk og de fle
ste medlemmer hjemmehørende i Holland. MF står for: »Marine
Funker«, foreningen har hovedkvarter i Tyskland, men har en del
udenlandske medlemmer. INORC er italiensk og står for: »italian
Navy (Old Rhythmers) Club«. Den største af foreningerne er
RNARS »Royal Naval Amateur Radio Society«, med hovedkvarter
i England. RNARS medlemmer er spredt over hele verden, ca. 500
ud af de omkring 2500 RNARS medlemmer er oversøiske.
Fælles for medlemmerne i de maritime klubber er, at de har eller
har haft tilknytning til de maritime tjenester.
26-27 november »CQ« WW DX Contest CW
For nærmere information, se OZ oktober.
Sidste poststempeldato for CW-Log er 15. januar 1989. Mærk ven
ligst kuverten »CW«.
2-4 December CW ARRL 160 m
For de, der føler, at 160 meter er sagen, er der mulighed for kontakt
med amerikanske og canadiske stationer i ARRL 160 m contest i
ovennævnte periode.
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Formålet er netop at kontakte flest mulige amerikanske og cana
diske radioamatører.
Tidspunkt: 2. december 2200 UTC - 4. december 1600 UTC.
Bånd: 160 meter
Mode: CW
Klasser: Enkelt operatør og multi operatør (kun en sender).
QSO-kode: De amerikanske og canadiske stationer sender RST og
ARRL-sektion. Alle andre sender kun RST.
QSO-point: Hver QSO giver 2 point.
Multipliere: Hver ny ARRL-sektion samt VE8/VY1 (max 74).
Total score: QSO-point x multiplier
Log sendes senest den 6. januar 1989 til:
ARRL Communications Department, »160 m contest«, 225 Main
Street, Newington, CT 06 111, USA.
3-4 December CW TOP m Activity
Denne contest afholdes altid den første hele weekend i december
måned.
Tidspunkt: 3. december 1800 UTC - 4. december 1800 UTC.
Tidsbegrænsning: Enkelt operatør skal holdes 7 timers pause, for
delt på 1 eller 2 perioder. Pauserne skal tydeligt fremgår af loggen.
Frekvenser: 3.500 - 3.585 MHz.
Bemærk: De laveste 12 kHz må kun benyttes til DX forbindelser.
Dette område vil blive kontrolleret og alle QSO’er med samme kon
tinent i forbindelse med top 80 m activity contest vil blive fjernet fra
loggen.
Mode: CW.
Klasser: A) Enkelt operatør
B) Multi-operatør
C) QRP, enkelt operatør, max. 5W input
Opkald: CQ TAC eller CQ QMF
Bemærk: Undgå at kalde CQ test, vis du er med i testen og benyt
det rigtige opkald CQ TAC eller CQ QMF.
QSO-kode: RST og serienummer startende med 001, TOPmedlemmer sender samtidig deres medlemsnumre.
QSO-point:
QSO med eget land
1 point
QSO med eget kontinent................................................... 2 point
QSO med andet kontinent.................................................. 6point
QSO med TOP medlem giver 2 bonus point. En QSO mellem to
TOP-medlemmer giver 3 bonus point.
Total score: Det samlede antal QSO-point gange antallet af kontak
tede prefix. Prefix som for WPX-award. Bemærk at OZ1, OZ2, OZ3,
SM1 o.s.v. er prefix. Det handler altså om at samle point og prefix.
Diplom til vinderne. Resultatliste sendes via bureau eller direkte,
hvis 1 IRC vedlægges loggen.
Loggen sendes senest den 31. januar 1989 til:
Bertil Arting, SM3VE
Bergsvegen 26
S-823 00 Kilafgors
Sverige
Kort fortalt om TOP. TOP er en international klub for CWinteresserede grundlagt i England i 1946. Klubben har stadig sit ho
vedkvarter i England, og formålet er bl.a. at opmuntre til CW, spe
cielt på TOP BANDS. Klubben har mange medlemmer spredt rundt
omkring i verden. TOP’s motto er QMF, hvilket betyder »Where fists
make friends«. QMF’s egentlige betydning er »Jeg lytter efter dit op
kald på min frekvens«.
Ønsker du at blive medlem, kontakt et TOP-medlem og fortæl
ham om det.
10-11 December CW/SSB ARRL 10 m
Tidspunkt: 10 december 0000 UTC -11 december 2359 UTC.
Tidsbegrænsning: Der må kun deltages 36 timer af de i alt 48 timer,
d.v.s. operatørerne skal holde 12 timers pause.
Bånd: kun 10 meter.
Mode: CW og SSB.
Der kan deltages i følgende klasser (kategorier):
1) Enkelt operatør mixed mode (CW og SSB)
2) Enkelt operatør CW
3) Enkelt operatør SSB
4) Multi operatør mixed mode (CW og SSB)
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Bemærk: som multi-operatør kan der kun deltages i mixed mode.
QSO-kode: RS(T) og serienummer startende med 001. Amerikan
ske og canadiske stationer sender RS(T) samt stat eller provins.
Stationer, der deltager som /MM (Maritime Mobile) eller /AM (Aeronautics Mobile) sender RS(T) og ITU region (1,2 eller 3). Amerikan
ske stationer med Novice- eller Technician licens sender /N eller /T
efter kaldesignalet og disse stationer findes i området
28.100-28.200 MHz.
QSO-point: SSB QSO
2 point
CW Q S O ........................................................... 4 point
QSO med /N og /T stationer............................ 8 point
Hver station må kontaktes 1 gang på SSB og CW.
Multiplier: USA stater, canadiske provinser, DXCC-land (undtagen
USA og Canada) og såfremt det drejer sig om /MM og /AM de 3 ITU
regioner.
Total score: Summen af QSO-point gange summen af multipliers.
Log sendes senest 30 dage efter testen til:
ARRL Communications Department, »10 M Contest«
225 Main Street, Newington, CT 06111, USA.
Bemærk: Detr skal medsendes checklister for dobbelt-QSO’er,
hvis loggen indeholder over 500 QSO’er.
NRAU contest 1989
Indbydelse til de nordiske lande er afsendt den 24. oktober 1988 og
testreglerne findes i OZ december 1988.
Undskyld OX3KD
Jeg glemte dine resultater i forbindelse med ARRL 10 M 1987.
OX3KD, Continental Leader, ARRL, 10 m CW 1987. Score 22.176,
QSO 167, Multiplier 33. Tillykke Dan.

Resultater Israel 40th Anniversary Contest 1988
Mode
Prefix
Call
Zones
QSO
24
OZ8BZ
SSB
13
85
OZ5JT
SSB
20
10
23
OZ1ACB SSB
15
9
20
OZ1BIZ CW/SSB
5
7
24
7
7
OZ1EUO CW
13
7
OZ6PI
SSB
5
9
4
4
OZ1FNX SSB
6

Score
10.200
2.300
1.500
1.440
910
540
240

Resultater REF reseau des emetteurs francais CW/SSB 1988
Call
Mode
QSO
Point Multiplier Bemærk.
OZ5EDR CW
27
638
29
CW
OZ9BX
75
3825
51 Check log
CW
OZ3Q
Check log
OZ6PI
SSB
34
952
28
Resultater CQ WW CW Contest 1987
Danmark
QSO
Score
Call
Bånd
2132
2.133.460
OZ1LO *) Alle
620
299.640
Alle
OZ5KU
428
285.065
OZ8AE
Alle
266.490
286
OZ1FAO Alle
286
173.328
OZ2E
Alle
455
97.745
OZ1JVN Alle
209
OZ5WQ Alle
63.440
41.128
213
OZ7NB
Alle
7.644
85
OZ2NU
Alle
55
2.860
OZ3LR
Alle
1175
OZ7HT *) 14
306.360
296
14
45.658
OZ7YL
192
25.048
14
OZ1BIZ
255
22.528
OZ1CBW*V
40
1.815
OZ5DX
1
39
1.650
7
OZ6PI
85.042
432
OZ1FTE *)3.5
468
23.263
3.5
OZ1HZI

Zoner
126
66
103
78
78
47
41
31
18
21
34
22
20
17
7
5
24
7

Lande
364
161
252
198
198
126
81
66
34
31
88
52
42
47
26
17
77
35
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Færøerne
0Y2J *) Alle
0Y3H
Alle
0Y2H
21

1.102.528
2.379
595

1898
27
25

91
18
7

Grønland
OX3KD **) Alle
161.838
*) Diplomvindere
**) Vinder Zone 40, enkelt operatør.

276
21
10

42

Check logs: OY1CT, OZ1ABA, OZ1BUR, OZ1CAR, OZ1DPW,
OZ1DXX, OZ1EUO, OZ1FGS, OZ1GHS, OZ1JLX, OZ1JNR, OZ2JI,
OZ3Q, OZ4RS, OZ5PA, OZ5UR, OZ7BW, OZ7JU, OZ7L, 0Z70P,
OZ8JD.
Jeg beklager
meget, idet jeg til min rædsel opdager, at resultaterne fra CQ WW
Phone 1987 er smuttet forbi spalten. Fortvivl ikke - det er nok, jeg
gør det. De kommer.
God contest - vi har jo båndplanerne, så det skal nok gå.
Vy de 73 OZ1IGT, Eigil

HF-aktivitetstesten

Multi
32
32
31
28
27
24
23
14
6

Point
2880
2816
2542
1904
1620
1200
1058
504
72

CW-klub
1 OZ5ESB
2 OZ3FYN
3 OZ5BIR

42
41
39

32
31
31

2688
2542
2418

FONE
OZ7GI
OZ3MC
OZ1GX
OZ8DK
OZ8IE
OZ4NA
OZ1CWP
8 OZ4FA
9 OZ8SA
10 OZ1IVQ
11 OZ1BIG
12 OZ4UR
13 OZ1AHK
14 OZ3ZW
15 OZ1HNY

86
87
79
78
73
59
61
53
46
48
39
44
40
33
32

39
38
36
35
34
36
31
32
31
29
32
27
28
28
24

6708
6612
5688
5460
4964
4248
3782
3392
2852
2784
2496
2376
2240
1848
1536

FONE-klub
OZ3FYN
OZ1ALS
OZ5ESB
OZ1SDB
OZ5BIR
6 OZ6ARC
7 OZ8EDR
8 OZ5EDR

82
80
83
78
80
70
46
38

40
40
37
38
37
35
33
31

6560
6400
6142
5928
5920
4900
3036
2356
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SWL-CW
DR-2044

31

11

924

558

Det var resultatet for denne gang. Velkommen igen til et par
»gamle« Calls. OZ4FA Hans skriver, at han har fået sine antenner
op igen, og han skriver videre, at et er skuffende, at aktiviteten er
faldende, det er efterhånden en tam afære at deltage. Der er ellers
god brug for amatører, der er lidt testmindede. Ved den nyligt over
ståede Field-day var det det største problem at skaffe folk, der
kunne håndtere en nøgle og mikrofon under testforhold. Tester er
hadet af mange, men skaber aktivitet, spænding ogadspredelse
hos langt flere, og det er et oplagt område, hvor man kan få fat i de
unge nye amatører. Jeg håber, I finder på noget, så der kan blive
lidt mere go i den. Når jeg deltager i testen, er det ikke for at vinde
noget som helst, men for at være med til at skabe aktivitet og så
selvfølgelig fordi det er sjovt.
Vy 73 OZ4FA Hans
Tak for dit indlæg Hans. Det er altid rart, når nogen gider komme
med et indlæg. Hvordan man skal gribe det an med at gøre testen
bedre eller mere tiltrækkende ved jeg ikke. Jeg kan kun opfordre til
forslag. Men en ting er helt sikkert, så enkle regler som overhove
det muligt. Der mener jeg, at dem vi har lige nu er gode. Men lad
mig det høre, så kigger jeg på det, men først skal det kunne give
flere deltagere.
Vy de OZ1BJT Poul

v/OZIBJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
Hermed resultater for Oktober
CW
QSO
Call
OZ4FA
45
OZ1DPW
44
41
OZ7GI
34
OZ3MC
OZ4CG
30
6 OZ9MM
25
7 OZ8E
23
8 OZ3ZW
18
9 OZ1AHK
6

SWL-Fone
DR-2044

Kortbølgestation OZ7HL
Henry Larsen, OZ7HL, var en af vore meget flittige amatører i tre
diverne. Efter flere eksperimenter byggede han i 1938 denne sta
tion. Senderpanelet bestod foroven af styretrin, PA fordobler og ud
gangstrin med et PC 1/50 rør. I de to nederste sektioner var kraft
anlægget og den store ensretter (2 x 1200 volt) placeret.
OZ1HJV, Erik
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Diplomet søges med GCR-liste. Award-manageren forbeholder
sig ret til evt. at rekvirere 3-5 qsl-kort til kontrol.
Diplomet koster 12 $ eller 20 IRC’s, og ansøgningen sendes til
DJ5CQ Rudi Muller, alter Main 23, D-8601 Ebing/Bamberg, WestGermany.

TFCAD (The Fifth Continent Australian Dish)
OZ1BNZ, Gunhild, har som den første i Danmark modtaget dette di
plom, der udgives som en meget smuk porcelænsplatte. Platten er
skænket af VK9LM, og skal medvirke til fremmelse af venskabet
mellem Australien og resten af verden. Diplomet udstedes til alle licenserede radioamatører efter følgende regler.
Alle modulationsarter og bånd gælder (incl. WARC-bånd og
VHF-Oscar). Hver station tæller kun een gang. Alle kontakter efter
1. januar 1980 tæller. Diplomet udgives i tre klasser:
mixed
UHF/VHF
III Standard
50 point
10 point
II sølv
75 point
20 point
I guld
100 point
30 point
Alle distrikter skal være repræsenteret (i stedet for VK8 vil en VK9
kontakt blive godkendt), og disse tæller kun een gang.
Hovedstæderne i hver distrikt tæller separat og fordobler poin
tene for distriktet.
VK1 Canberra
= 4
VK1 District CANB = 2
VK2 Sydney
= 2
VK2 District NSW = 1
VK3 Melbourne
= 2
VK3 District VIC
= 1
VK4 Brisbane
= 2
VK4 District QUE
= 1
VK5 Adelaide
= 2
VK5 District S.A.
= 1
VK6 Perth
= 4
VK6 District W.A.
= 2
VK7 Hobart
= 4
VK7 District TAS
= 2
VK8 Darwin
= 6
VK8 District N.T.
= 3
Hvis hovedstæderne er kørt flere gange, er det i orden at tælle
dem med to gange. (F.eks. Sydney 2 x 04 point). Men kontakterne
må have fundet sted enten på to forskellige bånd eller to forskellige
modulationsarter.
Alle øer tæller som Joker med følgende point. Hver ø må medtæl
les to gange (f.eks. VK9N 2 x 1 0 point). Men kontakterne må have
fundet sted på enten to forskellige bånd eller to forskellige modula
tionsarter.
VK9N Norfolk
5
VK9X Christmas
6
VK9Y Cocos Keeling 7
VK9Z Wil. & Mel.
8
VK9L Lord Howe
9
VKØH-M Antarctis
10
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Information
Mange amatører har ringet og spurgt, hvad der menes med en
GCR-liste. GCR »General Certification Ru le« betyder, at ansøge
ren ikke behøver at søge diplomet gennem EDR, men selv kan ud
fylde og indsende ansøgningen, når man har de QSL-kort, der kræ
ves til det pågældende diplom. QSL-kortene skal være til stede,
enten man søger selv eller gennem EDR. Søger man selv, skal an
søgningen bekræftes af 2 licenserede amatører, der med deres un
derskrift bekræfter, at de er bekendt med reglerne for det pågæl
dende diplom, og at QSL-kortene er tilstede. Såfremt der søges
gennem EDR, skal QSL-kortene medsendes til godkendelse.
Nogle diplomer kan søges uden at QSL-kortene er tilstede, her
kan man nøjes med logafskrift. For andre diplomer kræves QSLkortene medsendt til godkendelse. For mange af disse er EDR’s
diplommanager godkendt til at kontrollere kortene, disse kommer
således ikke ud af landet. Der findes nogle få diplomer, bl.a.
DXCC, 5 bånds WAZ, DLD, hvor jeg ikke kan godkende kortene,
disse skal indsendestil det pågældende diploms udsteder. Hvis du
er i tvivl, så ring til mig, der er ingen grund til at sende kortene ud
af landet, hvis det kan undgås.
I alle tre tilfælde, skal udfyldes en ansøgningsliste, herpå skal
QSO’erne opføres i alfabetisk rækkefølge, hvis ikke andet udtryk
keligt fremgår af betingelserne for det pågældende diplom.

Field Day Diplom
For at øge interessen for EDR’s Field Day for afdelingsstationer
udgiver EDR dette »Field Day Diplom«. Diploment kunne første
gang erhverves efter Field Day 1987.
Klasse A. 15 FD points på samme bånd samme år.
Klasse B. 30 FD points samme år, mindst 4 HF-bånd skal være
repræsenteret.
Der gives 1 FD point for hvert bånd (CW eller SSB) for hver kon
takt med dansk Field Day station.
Prisen for diplomet er 5 IRC’s eller kr. 20,00 og kan søges med
logudskrift hos Allis Andersen OZ1ACB, kagsåvej 34,2730 Herlev.
The YL 1988 Awardet
Reglerne for dette award stod i OZ marts 1988. På grund af at
mange ikke har fået reglerne i tide, er der tillagt tidsrummet hvor
diplomet skal køres to måneder + en finaledag.
Januar og februar 1989 medregnes, og her skal køres enten 8 el
ler 11 YL’er pr. måned. 28. februar 1989 er finaledag. Enhver kon
takt med en YL på denne dato tæller 2 point Goker).
OZ NOVEMBER 1988

I ansøgningen kan bruges ialt 6 joker-stationer fra 29. februar
1988 stationer. 6 joker-stationer er nok til at erstatte en tabt måned,
løvrigt er de øvrige regler uændret.
Catch 22 Award
Ansøgerne må have haft kontakt med andre amatør-stationer be
liggende på den 22. breddegrad nord.
Kontakt med en station fra Hong Kong er obligatorisk.
Diplomet kan fås i 3 klasser:
Klasse 3 - Kontakt med mindst 15 lande
Klasse 2 - Kontakt med mindst 20 lande
Klasse 1 - Kontakt med alle 25 lande
Landeliste:
1. VS6 Hong Kong 10. A4X Oman
19. TZ Mali
2. XX9 Macau
11. A6X U.A.E.
20. 5T5 Mauritania
3. BY Kina
12. HZ Saudi Arabien 21. CN Marokko
4. BV Taiwan
13. ST Sudan
22. C6 Bahamas
5. XV Vietnam
14. SU Ægypten
23. CO Cuba
6. XW Laos
15. 5A Libyen
24. XE Mexico
7. XZ Burma
16. TT8 Chad
25. KH6 Hawaii
8. S2 Bangladesh 17. 5UT Nigeria
9. VU2 Indien
18. 7X Algeriet
Diplomet koster $ 7 eller tilsvarende. Stickers til oprykning til et
andet diplom koster $ 1.
Endorsement for speciel mode eller bånd. Kontakter efter 1. ja
nuar 1980 tæller.
Firecracker Award
Der kræves kontakt med 6 forskellige VS6 stationer.
Diplomet koster $ 2 eller 10 IRC’s.
Kontakter efter 1. januar 1964 tæller.
Alle tre ovennævnte diplomer søges med logafskrift hos:
Awards-Manager, Harts, P.O. Box 541, Hong Kong.
Alle diplomer vil blive fremsendt pr. luftpost.

TTI Award
Reglerne for dette diplom er ændret således:
Diplomet kan søges af licenserede amatører og SWL’s.
Kontakter efter 29. sept. 1953 gælder. Ingen begrænsninger i
mode eller bånd.
Klasse 1: QSO med 7 af de 8 forskellige callområder i Costa Rica.
Klasse 2: QSO med 6 forskellige callområder.
Klasse 3: QSO med 5 forskellige callområder.
Stationer med speciel-prefixer som TI1 eller TE1 eller andre, vil
tæller fra det område, hvorfra de opererer. Samme regler gælder
for klubstationer, der bruger prefixerne TIØ eller TEØ.
De 8 forskellige callområder i Costa Rica bruger følgende prefixer.
TE-prefixet bruges sædvanligvis som contest prefix på HF.
TI2 eller TE2 = San Jose
TI3 eller TE3 = Cartage
TI4 eller TE4 = Heredia
TI5 eller TE5 = Alajuela
TI6 eller TE6 = Limon
TI8 eller TE8 = Guanacaste
TI9 eller TE9 = Isle de Coco
Et manglende callområde kan erstattes med en joker, TIØRC el
ler andet specielt call brugt af Radio Club Costa Ricas officielle sta
tion. Send logudskrift attesteret af EDR’s award-manager eller af
to licenserede amatører sammen med 10 IRC’s eller US$ 5 (eller
tilsvarende) til Bengt Halldén, Award Manager of RCCR, San Joaquin de Flores 3007, Costa Rica.
Nine Dragons Award
Ansøgerne må have haft kontakt med to stationer i hver af følgende
9 zoner: 18,19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30. Kontakt med zone 24
skal være med en VS6.
Diplomet koster $ 3 eller 25 IRC’s.
Kontakter efter 1. januar 1979 tæller.

Ideel julegave til radioamatøren
- men man kan også selv bestille

Efterfølgeren for den berømte

Johnson-Viking Matchbox

NYE VIKING MB-V-A
Antenne-Matchbox til meget høje krav.
Indgang: 50 ohm, udgang 40-2000 ohm. Effekt 3 kW kontinuerlig (ikke kun
PEP), 1 , 8 - 3 0 MHz gennemgående, automatisk SWR-meter (ingen juste
ring), Watt-meter 300/3000 W med automatisk omskifter, balun for symme
triske antenner, omskifter for 4 antenner.
DKR 5810
MB-IV-A1 uden antenneomskifter og b alu n ............................ DKR.
MB-IV-A2 uden antenneomskifter, men med balun............... DKR.

1

4710,5005,-

NYE HF-Effekt-Monitor
Automatisk SWR- og Watt-meter. Ægte PEP-display, justerbar »hang-time« for
display-værdi, ny »lock-out funktion« til beskyttelse af sender ved fejltilpasning, 1 30 MHz, effekt op til 5 kW, sensorer til forskellige effektområder (30/300 W,
300/3000 W, 50/500 W, 500/5000 W)
ä

DKR, 2259*50-

Priserne indeholder ikke moms. Denne (22%) betales ved indklareringen hos toldvæsenet.
DJ3UW (Audi) taler dansk. Spørg efter udførlige brochurer.

Telefon: 49-531 610352, Telefax: 49-531 611142
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Senefelderstrasse 16
D-3300 Braunschweig
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Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 02 40 42 70

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

En læser efterlyser i OZ oktober noget om 10 m FM, en mode der
med øget solaktivitet nok skal blive meget populær. Selvom man er
spalteredaktør er det svært at komme rundt om alle de emner, der
egentlig hører med til spalten, ofte fordi man ikke selv er aktiv inden
for det pågældende felt. Jeg vil gerne afse plads til kortere artikler,
f.eks. 1/2 -1 spalte, som ikke er fyldig nok til en »rigtig« artikel. Det
kan også være rapport om aktivitet inden for et specielt område.
Jeg har selv et par forslag til emner, jeg gerne så behandlet, men
ikke selv har så stor erfaring i:
1. 10 meter FM DX
2. 160 meter DX
3. Computerhjælp til DX
4. Specielle udbredelsesforhold
5. WARC bånd
6. ?? og meget mere DX

Fra 14/11-20/11 afholdes National Day, hvor Oman stationer vil
bruge call/ND. Fra hovedkvarterets klubstation vil man benytte
A4XND.
FG Guadelope
W7EJ m.fl. vil køre CQWW CW test herfra som FG5DX.

Illllllliillllillll
MnniMHiUHNHiHjSHHijSiHifrøijiKiHninMIji!!;::;:!:;
Illliillllillllli

T3IJS
iliiiii

Fat pennen hvis du har noget på hjertet.
Som de fleste nok har bemærket, er der rigtigt kommet livi 10 me
ter. Der har dagligt været forhold til USA og Japan, endda også
longpath og flere stationer fra Stillehavet er også kørt. Det har glæ
det mig at lytte over båndet og høre flere OZ stationer i livlig aktivi
tet; mon ikke den øgede solaktivitet har samme indflydelse på radi
oamatører som forårssolen har på naturen?

1111111111
FO FRansk Polynesien
K8JRK Jim vil være aktiv fra Bora Bora indtil sidst i november. Call
vil som tidligere være FOØSSJ.
HS Thailand
HSØA og HSØB er meget aktive i de fleste weekender, men der er
nu håb om stor aktivitet: næsten 15.000 potentielle amatører har
været oppe til novoice-licens test!
Kh3 Johnston Isl.
WY5L/KH3 går QRT sidst på måneden. KB5ENR/KH3 har været
aktiv på 15 m SSB.

A4 Oman
Den 23. december vil Oman skifte kaldesignaler, således at disse
kommer i overensstemmelse med international radio regulativ. Call
vil blive givet i følgende blokke:
A41AA-A41ZZ
Lokale Omani ARS
1.
A42AA - A42ZZ
Reserveret
2.
A43AA - A43ZZ
Special event ARS
3.
A45AA - A45ZZ
Gæstelicenser
4.
A47AA - A47ZZ
Klub ARS
5.

KH7 Kure isl.
KH6JEB/KH7 forventer at blive aktiv sidst i november - først i de
cember.
JT MongoliaRAØAD vil være aktiv to år som RAØAD/JT5. Han vil
især være aktiv på de lave bånd.
JX Jan Mayen
JX1UG er stationeret her indtil april 89. Han vil være aktiv på alle
bånd. QSL via LA5NM.

Måned: December 1988
Solplettal: 125

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.
Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco
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km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

1
13,5
11,7
12,7
14,7
10,7
13,2
1,6
13,5
14,9

3
12,3
11,0
11,7
13,0
10,2
14,3
12,4
13,8
14,6

5
14,3
16,3
16,4
13,3
9,3
10,9
10,2
11,5
11,6

7
22,8
28,3
28,8
26,1
20,0
17,9
9,5
9,4
10,6

tid/frekvens:
11
13
9
13,7
26,3
19,0
26,8
26,3
27,9
38,5 39,6
34,9
31,9
30,3 31,9
32,7 32,9
31,4
30,4 37,2
35,0
12,7
17,3 30,9
19,1
27,1
33,4
14,0
13,8
10,8

15
12,6
24,9
26,1
30,2
28,7
33,9
35,1
31,8
17,8

17
13,1
15,7
17,1
24,8
21,4
27,6
26,5
24,7
23,0

19
11,8
12,4
13,5
19,4
14,9
19,3
17,1
16,4
15,6

21
11,1
12,8
13,3
18,0
11,3
14,6
12,5
12,9
13,2

23
14,5
13,6
14,3
14,9
10,5
13,2
11,3
12,3
13,4
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XF4 Revilla Gidedo
XE1BEF og XE1IAK håber at blive aktive som XF4C fra 15-22 de
cember på alle bånd og modes. XFICsom er meget aktiv er ikke på
Rivilla Gigedo, men på en lille ø i Caribien.
XV Vietnam
Nu er der også rygter om en operation af flere HA stationer med call
3W8DX på SSB og 3W8CW på CW. Ja, måske er det allerede over
stået når dette læses.
1AØKMSMOM
Der var en kort operation
20-22 december.

oktober, næste aktivitet er planlagt til

5U Niger
5UV386 var DJ6SI Baldur. QSL direkte til DJ6SI.

OZ9EDR, Fieldday 1988. HB9CV40m. yagiog6el. QUEDEE10 m.
yagi.

QSL info
D68JL via AK1E
FH5EG via F6EZV
FOØKP via OH2BAZ
J28CW via FC1EPO
JA1QGG Box 469, Saipan, North Marianas.
KB5ENR/KH3 via KA5WOO
P29HS Hiroshi Suzuki, Rabaul Volcanological Observatory, Box
386, RAbaul, East New Britain. PNG.
T50DX via I2JSB
VK9LS via JA1LKH
VP8BTY via G3KEC
YJ8NJS via N4EVS
ZYØTT via PP2BNQ David Campos Salles, Box 5016, 74000 Goiania, GO, Brazil.
ZYØTX via PP2BNQ
3B9FR via F6FNU
Båndrapporter (call tid(utc) 20/9-20/10 1988)
10m: AL7FG, 0835, AL7FQ0846.TI2CC 1827, VS6BT0938, KH6IJ
0736, KH6VP 0746, ZYØTT 1231, 9Q5DX 1251, V47NXX 1833,
H44MB 0934, HSØA 1051, BY1QH 1012, 4U43UN 1451, VK9NS
1019, 3B9FR 1446, YS1TG 1655 (CW), KH6IJ 1810 (CW), HKØBKX
1515 (CW), P29PL 1025 (CW), FR5ES 1530 (CW), KHØ/JA1QGG
1131, BY5RT 0840, BY8AC 1002,
15 m: FOØKP 0735 (CW), FOØKP 0746, KB5ENR/KH3 0657, ZY
ØTX 1537, P29HS 0953 (CW), FW1HK (SM7PKK) 0900 (CW),
D68JL 1820 (CW), 3D20M 0820 (CW), 3D2YL 0900 (CW), 3B8FU
1740,
20 m: FOØKP 0914, 3D2VV 0945 (CW), T32BE 0635 (CW), FO
ØKP 1305 (CW), VK9ND 0648, V21AO 0751, ZYØTT 2341
40m: XE1J 0541, HJØNZY 0627, W7TVF0555 (NEV) 9M2AX 2350
(CW), K6RN(ID) 0515 (CW), W60V (ID) 0510 (CW), KTCU (UTAH)
0505 (CW), VS6VT 2200 (CW), FOØKP 0630,
God DX, Vy 73 de Morten

© TOKYO HY-P0WER
HT -180
SSB • CW
HF - TRANSCEIVER
80 m kompakt-station for hjemmebrug, sommer
hus, mobil, field-day m.m.m.
HT -180 er en ny SSB og CW transceiver med utrolig mange anvendelsesmuligheder. HT 180 haren superstabil digital-VFO, stor digitaludlæsning med 100 Hz opløsning. Indbygget Smeter, RIT, LOCK, Powermeter, højttaler. Udgang for nøgle og udvendig højttaler. HT -180 le
veres med mikrofon, dansk og engelsk manual, strømkabel.

Pris incl. moms og tilbehør ialt kr. 3.250,00.
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Lønstrup
9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08 96 01 88
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Redaktion: 0Z8SL, Svend Erik Lindberg,
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

'VHF - UHF - SHF,
»Radio Communication« aug. 88 bringer en oversigt over, hvad
en ekspedition kaldet »The Square Bashers Expedition Group« til
Gibraltar i de første 14 dage af juni i år kørte på 50, 70 og 144 MHz.
Ekspeditionen benyttede kaldesignalet ZB2IQ. På 2 meter lykke
des det ved hjælp af diverse Es-åbninger at køre stationer i G, YO,
YU, OE, HG, Y, OK, DL, HB9, ON, F, I og SP. Tilsyneladende har
man ikke haft held med at køre stationer på vore breddegrader.
Skammeligt nok, - Gibraltar er så vidt jeg ved aldrig blevet kørt fra
OZ på 144 MHz.
På 50 MHz var nogle af højdepunkterne to QSO’er med OA (Peru)
samt en række forbindelser med W1, W4, VE og ikke mindst
FP/K3AB. Desuden hørte man en LU-station.

Båndrapporter
Hvad gør den arme spalteredaktør; når han er i stofnød omkring
dead-line? Ja, - han kan f.eks. gribe ned i dyngen af gamle fotos for
at finde et billede afsig selv (der er jo desværre ikke mange VHFamatører, der tænker på VHF-spaiten, når de fyrer løs med kame
raet). Fotografiet, der er taget omkring 1970, viser OZ8SL ved 2 me
ter stationen, der består af hjemmebygget sender for AM, FM, CW
og SSB. Modtageren er en hjembygget converter foran en gammel
KB-modtager type BC-224. Stationen er stort set den samme i dag,
på nær BC-224’eren, der er erstattet af en Sommerkamp FR-100B.
Var der nogen, der sagde museum?

Det er utroligt småt med båndrapporter denne gang. Enten har der
ikke været noget at køre eller også er aktiviteten meget lav. Begge
dele er sikkert forkert, men jegskal ikke kunne sige det, da jeg selv
er meget lidt igang på 2 meter i øjeblikket. Forleden under en aurora
(18.10) hørte jeg dog flere OZ’ere på CW, så helt uddødt er 2 meter
båndet i det mindste ikke.

DAVUS
Davus’ nyhedsbrev nr. 5 er udkommet, og det indeholder denne
gang bl.a. artikler om sidebåndsstøj i transceivere, tæmning af
GaAs preamp. for 144 MHz, en antenne for 432 MHz med optimeret
gain, power-regulering på IC-211 m.m.
Davus’ bestyrelse består i dag af OZ1BGZ, OZ1CFO, OZ1DOQ,
OZ1FTU, OZ1GEH, OZ1KZP og OZ6ZR.
Søges
Assisterende VHF-UHF Contestmanager
På grund af udvidelse med 2 nye klasser i aktivitetste
sterne søger vi en med computer til varetagelse af de regio
nale og subregionale tester i marts, maj, juni, juli, septem
ber og oktober samt locatortoplisten i januar og juli.
Henvendelse:
OZ1FMB Georg, tlf. 05 33 16 54
eller
OZ7IS Ivan, tlf. 02 52 33 14
Vy 73 VHF-udvalget

Fra andre VHF-spalter
I det norske »Amatør Radio« nr. 10/88 rapporteres om en Es-åbning
på 144 MHz mellem Norge og de Kanariske Øer. Åbningen fandt
sted 31. juli 88. Såvel LA80J som LA1YCA kørte EA8BEX. Afstan
dene ved de to QSO’er var henholdsvis 3803 og 3786 km. Den offi
cielle Region I Es-rekord på 2 meter er på 3865 km, så vore norske
venner var tæt på.
I samme tidsskrift nr. 7-8/88 omtales en første 2-vejs-QSO mel
lem LA og PA på 10 GHz den 16.5.88. De to QSO-deltagere var
LA6LCA og PAØEZ.
I »QST« fra august 88 meldes om en god Es-sæson i 1988. Flere
tilfælde af dobbelthop-QSO’er er rapporteret. Bl.a. en 2 meter for
bindelse i begyndelsen af juni mellem WA4CQG, Alabama og
W7YOZ nær Seattle - QRB omkring 3500 km.
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Fra den gang der var aktive VHF-amatører til. Antenneopsætning
hos OZ8SL. Fra oven og nedefter: OZ3PO, OZ5TE, OZ9FW og
OZ5UV. Årstal: 1975.
Foto OZ8SL
144 MHz Aurora
Fra OZ8RY er der kommet følgende rapport:
»I oktober var der en del aurora. De to første åbninger som sædvan
OZ NOVEMBER 1988

lig sent på eftermiddagen. Den 6. oktober nåede jeg at køre
GM4IPK i I099IW. Det må være den allersydligste »blindtarm« af
Shetlandsøerne. Endelig et nyt felt. Desuden kørtes OH1IR, gam
mel bekendt, i KP01SC og UR1RYY i K028WA. Den 9. fik jeg igen
QSO med GM4IPK. Den 10. en lidt ringere aurora med et par sven
skere og en nordmand, - alle på den sædvanlige linie: Oslo - Stock
holm. Hørte flere gange en nordmand i JP21, men jeg fik ham nu
ikke. End ikke et QRZ kunne han give mig til trøst.
Desuden har der været et par »huller«, hvor jeg har kørt OK1KPU
og Y32NL, begge i bunden af JO, og den 16. en SM3LBN i JP.
Alt ovenstående er kørt på CW.
Vy 73 de OZ8RY, Aage«
144 MHz EME
OZ4MM har i de sidste par måneder kørt følgende via EME:
28.8.: Y23RD
25.9.: UA4NT, K5WE, VE5RF, HGØHO, N7EIJ, DK2LR, AA4FQ og
LA8YW
1.10: DF7DJ og NU7Z.

Den store forskel på mode L synes at have været en af årsagerne til,
at man i tiden umiddelbart efter opsendelsen mente, at denne
transponder var fejlbehæftet.

■ IB

Satellitter
Reviderede Oscar 13 frekvenser
I »Amateur Satellite Report« fra 22. aug. 88 oplyses, at der af endnu
uopklarede årsager, har vist sig at være betydelig forskel på de i for
vejen annoncerede mode L-frekvenser, og dem transponderen i
virkeligheden har. Afvigelsen er på 21 kHz.
For mode B og J ’s vedkommende er der også mindre afvigelser.
Frekvensmålinger foretaget efter opsendelsen af Oscar 13 giver
følgende resultat, der er korrigeret for dopplerskift og antages at
have en nøjagtighed på 1 kHz:
Downlink center
Mode
Uplink center
145,890 MHz
B
435,508 MHz
435,965 MHz
J
144,448 MHz
435,860
L
1269,496 MHz

+ meget mere til både 23 cm og 13 cm

ESA’s Ariane-4 raket med bl.a. Oscar-13 ombord fotograferet få se
kunder efter starten den 15. juni i år.
Foto fra »Amateur Satellite Report«

også forforstærkere, byggesæt etc.

rr
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DESIGn

SUPER L0NGYAGI
66 element yagi
Data:
Forstærkning
Sideloopsdæmpning
F/b forhold
Åbningsvinkel (-3dB)

Robust PA - 10 W HF!!!
GaAs-fet forstærker - samlet støjtal F = 1.8 dB!!
2 x-tal oscillatorer f.eks. til MF-QSY (± 5 MHz)
Indbygget wattmeter
Indbygget dæmpningsled - styring 100 mW -10 WH
Manuel eller PTT styring
Styreudgang til antennerelæ og ext. forstærker
Meget mere - forlang udførlig data og beskrivelse.

Mekanisk længde
Tilslutning
Balun
Fødeelement
Vægt
Pris

Pris kr. 4850,Data:

service

Forstærkning
Åbningsvinkel (-3dB)
Mekanisk længde
Øvrige data som 65 elm.
Pris
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Kr. 1090,-

Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04
Også aften

OZ9FW
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Kredsløbsdata fo r Oscar-13:
AOS
UTC
az
Orbit
Dato
00:15
346
19.11
331
06:03
108
332
19.11
22:49
335
333
19.11
05:36
97
334
20.11
21:03
20.11
320
335
05:12
87
21.11
336
21.11
15:23
254
337
22.11
04:50
77
338
22.11
12:55
224
339
04:28
68
23.11
340
11:24
341
23.11
205
24.11
04:06
57
342
24.11
10:08
189
343
03:42
344
25.11
46
08:59
174
25.11
345
03:13
34
26.11
346
347
26.11
08:00
160
27.11
02:37
20
348
07:07
27.11
349
145
7
01:46
350
28.11
06:22
132
351
28.11
00:41
352
29.11
356
353
29.11
05:45
119
23:25
354
29.11
346
05:14
107
30.11
355
21:59
335
356
30.11
04:47
97
357
1.12
20:12
1.12
319
358
2.12
04:23
87
359
14:26
253
2.12
360
77
3.12
04:01
361
362
3.12
12:06
224
4.12
03:39
67
363
10:36
4.12
364
205
5.12
03:16
57
365
5.12
09:19
189
366
02:52
367
6.12
46
6.12
08:11
174
368
02:23
34
7.12
369
07:11
7.12
160
370
01:47
371
8.12
20
372
8.12
06:18
145
9.12
00:57
7
373
9.12
05:33
132
374
23:52
9.12
356
375
376
10.12
04:56
119
10.12
22:36
377
346
04:25
11.12
107
378
11.12
21:10
335
379
03:57
12.12
380
96
381
12.12
19:19
319
382
13.12
03:34
86
13.12
13:33
252
383
384
14.12
03:11
77
14.12
11:17
385
223
386
15.12
02:50
67
387
15.12
09:46
205
02:27
16.12
57
388
16.12
08:30
189
389
17.12
02:03
390
46
391
17.12
07:23
174
01:34
392
18.12
34
06:22
18.12
393
160
00:57
394
19.12
20
Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz.
* : Den følgende dag
**: Apogpum før AOS eller efter LOS
beregnet af OZ8SL
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MA
214
88
207
102
192
118
90
135
60
152
51
168
47
184
47
198
49
210
55
216
63
216
74
213
87
206
102
191
118
87
134
59
151
50
167
47
183
46
197
49
209
54
215
62
215
73
212
86
205
101
188
117
84
133
58
150
50
167
46
182
46
197
48
208

UTC
**
07:49
**
06:44
**
05:37
17:03
**
15:56
**
14:49
**
13:44
**
12:35
**
11:30
**
10:21
**
09:15
**
00:08
**
07:03
**
05:55
**
04:48
16:15
**
15:10
**
14:03
**
12:55
**
11:50
**
10:42
**
09:35
**
08:29
**
07:22
**
06:16
**
05:08
**
04:02
15:30
**
14:23
**
13:14
**

12:09
**

11:02
**

09:55
**

Apogæum
az
320
116
295
102
290
89
276
65
263
53
249
50
233
38
215
17
195
6
173
351
151
337
133
322
116
295
102
287
89
276
65
263
59
249
45
233
39
216
24
195
4
173
350
152
340
133
323
116
293
102
287
88
277
64
264
60
249
44
234
33
216
25
195
3

el
12
22
19
14
30
5
2
33
11
24
20
17
28
11
34
6
39
4
39
4
36
7
30
12
23
19
14
30
5
2
33
11
25
20
17
28
11
35
7
39
4
40
4
37
7
31
12
23
19
14
30
6
2
33
11
25
20
17
29
11
35
7
39
4

UTC
01:49
13:05
00:48*
11:55
23:44
10:45
22:38
09:35
21:32
08:26
20:24
07:16
19:16
06:07
18:07
04:59
16:57
03:55
15:48
02:05
14:38
02:00
13:28
01:02*
12:18
00:01*
11:08
22:57
09:58
21:51
08:48
20:44
07:38
19:37
06:29
18:28
05:20
17:20
04:12
16:10
03:08
15:01
02:09
13:51
01:13*
12:41
00:15*
11:31
23:13
10:21
22:10
09:11
21:04
08:01
19:57
06:51
18:50
05:42
17:41
04:32
16:32
03:25
15:23
02:20

LOS
az
271
51
240
43
213
35
189
28
168
22
148
15
130
8
113
360
98
348
84
330
71
303
61
272
51
241
43
214
35
190
28
168
22
149
15
131
8
114
360
98
348
84
330
72
303
61
272
51
241
43
214
35
190
28
169
22
149
15
131
8
114
359
98
348

MA
249
245
251
244
252
243
253
242
253
240
252
239
252
238
251
238
250
239
249
242
247
246
246
249
245
251
244
252
243
252
241
252
240
252
239
252
238
251
238
250
239
249
242
247
246
246
249
245
251
244
252
243
252
241
252
240
252
239
251
238
251
238
250
239
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Farvel til RS-5 og RS-7
Ifølge »Amateur Satellite Report« er de russiske satellitter RS-5 og
RS-7 ophørt med at fungere, som følge af at deres batterier er
»døde«. Hermed er de to sidste af de 6 satellitter, RS-3 til RS-8, der
blev opsendt samlet med en raket den 17. december 1981, gået
QRT.
Ifølge samme kilde er russerne ifærd med at bygge et nyt satellit
system RS-12/13, der antages at blive næsten identisk med det ek
sisterende system RS-10/11. Opsendelsen af RS-12/13 angives at
skulle finde sted i sommeren 1989. Herudover er man også i færd
med at udvikle RS-14, som efter planen skal medføre mode B, mode
J og muligvis andre transpondere. Opsendelse vil måske finde sted
om ca. 3 år.

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2 -144 MHz multi
Call
QTH
OZ1DOQ/P
J064
OZ1ALS
J044
OZ1KLB
J055
OZ1GDI
J065
OZ9HEL
J066
OZ7RD
J056
OZ7TOM
J046
OZ2AGR
J065
OZ7HVI
J065
OZ7FYN
J055
OZ3EDR
JQ46

QSO
178
146
80
61
39
25
19
33
26
19
5

Loc
44
44
23
24
14
14
13
13
12
8
2

Point
61442
46049
24709
14040
6921
5577
5177
5040
4497
3717
802

Referenceomløb, RS-10/11 og JO-12
RS-10/11
JO-12
Oml. nr.
UTC
grd
Oml. nr.
Dato
UTC
1:34
7058
048
19.11
10323
0:05
7071
031
0:19
20.11
10336
1:08
7085
040
0:50
21.11
10348
0:16
7099
1:20
22.11
050
10361
1:20
7112
0:05
033
23.11
10373
0:27
042
0:36
24.11
7126
10386
1:31
1:06
7140
051
25.11
10398
0:39
7154
061
10411
1:36
26.11
1:42
7167
044
0:21
27.11
10423
0:50
7181
0:52
053
28.11
10436
1:54
062
7195
1:22
29.11
10448
1:01
0:07
7208
045
30.11
10460
0:09
7222
0:38
055
1.12
10473
1:13
7236
064
2.12
1:08
10485
0:21
7250
073
3.12
1:38
10498
1:24
0:24
056
4.12
7263
10510
0:32
7277
0:54
066
5.12
10523
1:35
1:24
075
6.12
7291
10535
0:43
7304
0:10
058
7.12
10548
1:47
067
7318
0:40
8.12
10560
0:55
077
7332
1:10
9.12
10572
0:02
1:41
086
7346
10.12
10585
1:06
7359
069
0:26
11.12
10597
0:14
078
7373
12.12
0:56
10610
1:17
7387
088
1:26
13.12
10622
0:25
071
7400
0:12
14.12
10635
1:29
7414
080
0:42
15.12
10647
0:36
7428
089
16.12
1:12
10660
1:40
7442
099
17.12
1:43
10672
0:48
082
7455
18.12
0:28
10685
1:51
RS-10/11: Oml.tid: 105.022698 min., incr.: 26.381461 W.
Beacon: 29,357/145,857 og 29,407/145,907 MHz.
JO-12: Oml.tid: 115,653073 min., incr.: 29,239297 W.
Beacon: 435,975/435,910 MHz.

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

3 - 432 MHz single
Call
QTH
OZ1CFO
J056
OZ1JPT
J064
OZ7IS
J065
OZ1KLU
J046
OZZ7TA
J065
OZ9SW
J046
OZ6HY
J045

QSO
23
27
23
18
13
6
7

Loc
14
12
14
9
6
4
3

Point
6556
5988
5919
4550
1721
1603
1401

Klasse
Nr.
1
2
3
4

4 - 432 MHz multi
Call
QTH
J044
OZ1ALS
OZ9EDR
J065
OZ7HVI
J065
OZ1KTE
J065

QSO
63
16
15
13

Loc
21
7
6
5

Point
16196
2646
1491
1118

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5 - Microbølge single
Call
QTH
OZ1HDA
J047
OZ1IPU
J057
OZ1GMP
J056
OZ1ABE
J065
OZ1GEH
J065
OZ8TU
J065
OZ1KLU
J046
OZ1ICG
J065
OZ7IS
J065
OZ1GER
J065
OZ1CFO
J056
OZ6HY
J045

QSO
23-8-6-0
23-2-1-0
25-0-0-0
23-5-0-0
30-0-0-0
21-0-0-0
16-0-0-0
17-0-0-0
17-4-0-0
15-0-0-0
10-0-0-0
2-0-0-0

Loc
10
9
11
11
11
11
7
8
8
8
7
2

Point
9022
5130
4981
4922
4397
3818
3472
2512
2504
2373
2325
571

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr.
Call
QTH
1
OZ1KTE
J065

QSO
17-4-0-0

Loc
6

Point
2020

/
/

grd
195
215
206
226
217
237
228
248
239
259
250
240
261
251
272
262
282
273
293
284
275
295
286
306
297
317
308
328
319
339

Toplisten!
Den sidste liste blev bragt i OZ februar 1987, så det er vel på høje
tid, at vi får set hvad de forskellige har lavet siden da.
I opfordres hermed til at sende opdatering til listen senest den
10. december 1988 således, at jeg kan nå at få offentliggjort en
ajourført topliste inden jeg overgiver denne til en anden (tidsnød).

Contestrapporter
V /O Z1FM B , G e o rg Landbo, Fasanvej 7, 7190 B illund

Aktivitetstesten
Oktober-testen gav følgende resultat:
Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

1 -144 MHz single
Call
QTH
OZ1GEH/P
J055
OZ1KLU
J046
OZ1FHU
J055
OZ1KVM
J044
OZ8PG
J066
OZ1JXH
J047
OZ8RY
J065
OZ1JVX
J046
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QSO
121
83
72
72
45
55
45
17

Loc
37
32
27
20
19
20
20
9

Point
32651
26093
19748
15177
14653
14622
10586
4548

VTS
Stor var glæden, da den nye Vejen til Sendetilladelse udkom, så
kunne vi endelig få den fremsendt til mange utålmodige kunder,
som jo også havde ventet længe.
Ligeså stor var skuffelsen over de mange mennesker, der ikke
havde gidet at afbestille den bog eller de bøger, de ikke ville have al
ligevel, især i betragtning af hvad det koster til frankering til ingen
glæde for nogen, men til udgift og fordyrelse for forlaget.
Dagny
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RÆVEjægeren,

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

Resultat, Sjæl landsmesterskab 1988
Navn Call
By

Ræve

Tid

Plac.

Peter OZ4QX Herlev
7 139,6
1
Frantz OZ8FG Helsingør
7 142,1
2
Ole
OZ80M Helsingør
7 152,2
3
Ivar
OZ4UR Kokkedal
7
167,8
4
Kim
OZ8TU Espergærde
7 178,9
5
MogensOZIELY Helsingør
3 176,2
6
Årets Sjællandsmesterskab i rævejagt blev afholdt den 9. oktober i
Rude Skov. Jagten foregik til fods, og der var udlagt 7 ræve. Korte
ste distance i luftlinie fra første til sidste ræv androg godt 5 km; men
flere af jægerne måtte ud på en væsentlig længere tur.
Desværre var vejret ikke med os, hvilket nok holdt nogle væk. Tak
til jer, der mødte op, og tillykke til præmietagerne.
OZ9VA, Arne

Internationalt nyt
Nordisk mesterskab i radiopejleorientering er blevet afholdt i Norge
den 20. - 21. august 1988. Stedet var Skumsjøen nær Gjøvik. Der
blev afholdt to jagter, een på 80 m og een på2m, begge til fods, med
30 hhv. 14 deltagere. Nordisk mester i begge klasser blev Christer
Erikson fra Sverige.
Der var ingen deltagere fra OZ-land, og så vidt jeg kan se af resul
tatlisten heller ikke fra Finland.
Men næste år skal NM afholdes i Sverige, hvilket måske vil gøre
dansk deltagelse mere nærliggende?
VM 1988 har været afholdt i Schweiz den 7. -10. september. Bul
letiner herfra er dog endnu ikke modtaget.
OZ9VA, Arne

RTTY

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

DX-lnfo
KX6HE benytter også kaldesignalet N2PC/KX6. Han er QRV på alle
HF-bånd, bl.a. med RTTY og ANTOR. QSL via K2CL: Ch. H. Lloyd,
105 Crown Hill Toad RD 2, Freehold, NJ 07728 U.S.A.
Y88POL bliver om kort tid QRV fra Antarktis. Bl.a. med RTTY og
QSL til Y2 bureauet, Postboks 30, DDR Berling 1050.
3A2EE og 3A2LF vil stadig kunne findes i alle større contester
med kaldesignalerne 3A8E og 3JA8F. De er begge QRV på RTTY.
SARTG nytårscontester 1989
Som sædvanlig indbyder SARTG hermed til 2 forskellige nytårste
ster på RTTY.
HF-testen
Bånd: 3,5 og 7 MHz. Kun 2-vejs RTTY QSO.
Koder: RST, QSO nummer. Navn og »Godt nytår« på eget sprog.
Point: 1 point for hver QSO på hvertbånd. Samme station må kun
kontaktes 1 gang pr. bånd.
Multipliers: Hvert land efter Prefi-listen og prefixnumrene 0-9 i de
nordiske lande giver 1 multiplier.
Samlet score: Summen af QSO-point multipliceret med antal mul
tipliers.
Klasser: A) Single operator
B) Multi operator
C) SWL’s

VHF-testen
Bånd: 2 meter. QSO via repeate r/satel lit godkendes ikke.
Koder: RST, QSO nummer, navn og »godt nytår« på eget sprog samt
QTH locator.
Diplom: Til de 5 bedste.
Point: Alle 2-vejs RTTY QSO giver point efter denne tabel:
0-50 km:
1point
50-100 km:
3point
100-150 km:
5point
150-200 km:
7point
Logs: Skal indeholde samme oplysninger som for HF testen.
SARTG contest manager: Bo Ohlsson, SM4CMG,
Skulsta 1258,
S-710 41 Fellingsbro,
Sverige.

Logs fra multi-operators skal indeholde kaldesignaler og navne på
samlige operators.
Diplom: Til de 5 bedste i hver klasse og til vinderen i hvert land.
Logs: Logs skal være modtaget senest 31. januar 1989 og skal inde
holde: Navn, kaldesignal, bånd, dato og tid i UTC, sendt og modta
get rapport, point og multipliers. Anvend separat logblad for hvert
bånd og vedlæg en liste med oplysninger om klasse, kaldesignal,
navn og adresse. Kommentarer modtages med tak.

Generalagent for
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Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent
S ta ts a u t e jd m g l - M D E

Byrlund
02
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OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

International forwarding
Megen trafik over oceanerne ser ud som om det er packettrafik,
men foregår i realiteten ved hjælp af disketteforsendelse på samme
måde som en del forwarding mellem den ene og den anden kyst af
USA foregår ved disketteforsendelse.
Satelitterne er endnu ikke udbygget så meget, at de kan bruges
til forwarding af bulletiner. Bl.a. er RAM-kapaciteten i satelitterne
ikke tilstrækkeligt til at kunne indeholde et tilstrækkeligt stort mate
riale.
Udveksling af disketter er således hverken nationalt eller interna
tionalt noget særsyn, når forbindelserne mellem BBS’erne af den
ene eller anden årsag ikke kan anvendes eller simpelthen ikke eksi
sterer.
Oprindeligt var det tanken at UOSAT-C skulle være en amatørpacket-radio store-and-forward Communications transponder. Det
synes som om UOSAT-C nu bliver opdelt i to satelitter nemlig
UOSAT-D og UOSÄT-E.
Særligt UOSAT-D vil være interessant for packet-interesserede,
idet den forventes at skulle indeholde det såkaldte »Packet Com
munications Experiment (PCE)«.
PCE er en packetradionode med 4Mb RAM-areal og er således
en videreudvikling af det arbejde der blev gjort med UOSAT-2.
Amatører med tilstrækkeligt udstyr vil alle kunne have adgang til
PCE gennem AX25-protokollen.
Der vil blive anvendt 9600 bits/s FSK uplinks og downlinks.
Apparaturet bliver kompatibelt med K9NG-TAPR modemet og et
nyt G3RUH modem.
Uplink kommer på2 m. og downlink i 70 cm. båndet. Man forven
ter, at communicationslinken skulle bivie god nok til, at selv be
skedne ikke-styrede antenner skunne kune give forbindelse. Man
vil også eksperimentere med en high-power-downlink mode for at
få kontakt med meget små jordstationer.
Rudak
Det tyske Rudak packet-radio eksperiment som er med i OSCAR
13, lider beklageligvis af temperaturproblemer som man fortiden
forsøger at løse.
Det er en fantastisk indsats de internationale satelitgrupper øver
til gavn for eksperimenterende amatører, og vi må håbe at de tyske
amatører får styr på problemerne i OSCAR 13.
Rudak systemet har været stillet op i Muenchen på et vandtårn
og har arbejdet upåklageligt i et par år, inden et identisk system, der
ligeledes var i orden, blev installeret i satelitten der bragte OSCAR
13 i omløb.
4800 Bit/s modem til TAPR-TNC’er
Hammilton Area Packet Network (HAPN) som er kendt af mange
PC-ejere har udviklet et 4800-baud modem til brug for TAOR’s
TNC’er. Det foreligger i et daughter board der kan stikkes i TNC’ernes connector til externe modems. Det kan installeres inden i
TNC’en og fylder ikke mere end ca. 12 x 10 cm.
Tilsatsen opererer direkte på diskriminator og modulator på en
almindelig VHF eller UHF transceiver, og det påstås, at der ikke an
vendes en større båndbredde end med den almindelige 1200
bauds transmission. Omskiftning mellem HAPN-T og det alminde
lige 1200 baud modem sker ved en multiplexer.
Kontakt HAPN på adressen Box 4466, Station D, Hammilton, On
tario, L8V 4S7, Canada, hvis du er interesseret. En printplade med
diagram og instruktion koster USD 15 og et kit koster USD 45 (man
vil have USD 8 for oversøisk fragt).
Bøger
Kantronic har udgivet adskillige bøger om packetradio og om andre
amatør-radio-emner. Hver bog koster USD 2,50 med tillæg af porto,
og blandt titlerne kan jeg nævne RS-232 and packet. Advanced
Packet Operation, Packet Commands, The Packet Glossary of
Terms og Quick Start Packet.
OZ NOVEMBER 1988
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ARRL’s bog om Packet
Stan Horzepa (WA1 LOU) her, som jeg tidligere har omtalt det, på
ARRL’s forlag udgivet »Your Gateway To Packetradio«.
Bogen er givetvis den bedste bog om packet der for øjeblikket er
på markedet og dækker såvel den historiske udvikling som beskri
ver de fremtidsvisioner enhver seriøs packetradioamatør må gøre
sig om udviklingen.
At hovedvægten i bogen naturligvis lægges på »sagen« som den
ser ud i dag er naturligt, og man bliver ikke skuffet, hvis man søger
læsestof, om et eller flere emner i forbindelse med packetradio,
mailboxe etc.
En del af forskellene mellem WA7MBL-systemet og WORLI sy
stemet kan udledes af nogel af commandobeskrivelserne, men
som enhver packetbruger ved, løber tiden hurtigt, når det drejer sig
om packet, og selv om bogen udkom i 1988 er commandogennemgang for begge systemer desværre baseret på versioner der alle
rede har været fornyet et par gange.
Anbefaling
Den seriøst arbejdende packetamatør der ikke er helt ødelagt ved
tanken om at skulle læse engelsk vil kunne få glæde af denne let
læste og velskrevne bog.
Det engelske dder er anvendt i bogen forekommer ikke alt for
kompliceret/vanskeligt, hvorfor også amatører med kun forholds
vist beskedne engelskkundskaber vil kunne få glæde af bogen.
Bogen kan købes hos Radioamatørernes Forlag ApS. Se annon
cen andetsteds i bladet.
Den »anden« Packetbog
Det er altid lidt lettere at komme »efter« og om dette måtte være
grunden til, at Horzepa’s bog er væsentligt bedre end Jim Grubbs
(K9EI) bog om packet (Get connected to packet radio) er måske hel
ler ikke så væsentligt, men allerede det at Jim Grubbs bog er godt
et år ældre end Horzepa’s bog er tilstrækkeligt til at Horzepa’s bog
er den der bør anbefales.
Jim Grubbs bog kan naturligvis også købes hos Radioamatører
nes Forlag ApS, men man får ikke så meget valuta for pengene i
Grubbs bog som i Horzepa’s bog.
Horzepa omtaler en hel del af de TNC’ere der kan købes på mar
kedet og er mere præcis og omfattende end Grubb.
BBS-tiibehør
Det er tilsyneladende grøde i viljen til at udvikle software til at gøre
tilværelsen lidt lettere for de amatører der har lyst til at anvende
BBS’ernes databaser i forbindelse med deres aktiviteter som radio
amatører.
OZ6QI’s system er etableret flere steder, og jeg er bekendt med,
at der flere steder i landet er grupper i færd med at videreudvikle på
grundlag af tilsvarende intentioner, således at både sysop på
BBS’en og brugeren bliver hjulpet.
Ikke alle Sysops anvender BBS’ernes databasesystem-mulighed i samme udstrækning som andre, og det har ved foredrag i af
delinger og ved samtaler med packetamatører vist sig at være en
lidt vel kompliceret sag for nogle at udnytte BBS’ernes databasesy
stemer fuldt ud uden en grundig indføring i systemet. Den metode
bl.a. WA7MBL anviser er for en stor dels vedkommende baseret på
et minimalt kendskab til C P/M og DOS styresystemerne, og der er
ikke megen lighed med det system der anvendes i for eksempel
Commodores C64.
Det er dejligt at der ved de enkelte BBS’er nu dukker grupper af
amatører op der vil medvirke til at forbedre deres kammeraters mu
lighed for lettere at udnytte alle faciliteterne i BBS-systemerne.
73 de OZ3RC og OZ5BBS/Bro
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Redaktør: 0Z9KE, Carl Emkjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,
Tlf. 01 56 45 74.
SSTV demonstration
Siden sidst har OZ9AU, Allan, m. »stab« afholdt 2 velbesøgte de
monstrationsaftener i EDR-afdelingerne i henholdsvis Haslev den
24. sept. og i Frederikssund den 12. okt. Begge steder var der inte
resserede med mange spørgsmål. Det var gode og hyggelige afte
ner, så vi forventer SSTV aktivitet fra medlemmer, der i nærmeste
fremtid. Sådanne aftener er en god mulighed for interesserede til at
kigge nærmere på SSTV, men forøvrigt kan interesserede hen
vende sig til EDR’s Hvidovre afdeling, hvor man efter aftale demon
strerer SSTV. Hvidovre afdelingen kan desuden, som tidligere
nævnt her i spalten, levere print, byggebeskrivelse m.m. til Allan’s
SSTV converter, SCÆ 86.

SSTV*7V,
er stærkt engagerettil anden side. Vortekniker hører man daglig på
båndene, og ikke mindst er han kendt blandt SSTV amatører som
konstruktør af Nordens første farve SSTV converter, og senere kom
han med den nemme og billige konstruktion, SSTV scanconverteren, SCÆ 86, der nu bygges både i Danmark og i udlandet.
Billedet er hentet hjem på 80 m af redaktøren. (Sorry, den mørke
stribe, det er red., der har klokket i det med eksponeringstiden).

Månedens post
Vi har fået henvendelse fra flere »seere og lyttere«, der spørger til
den nye danske SSTV converter, SC/E 86, som konstruktøren,
OZ9AU, har lovet en artikel om i OZ. Vi kan i skrivende stund oplyse,
at manuskriptet er færdigt fra konstruktørens side. Det er sendt til
OZ, der nu skal kigge på det, så nu er »sorteper« givet videre til OZ.
Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på HR’s »Redaktio
nelt« i OZ nr. 4/88, hvori HR oplyser, at »gennemløbstiden« i OZ med
opsætning, tegninger, korrektur m.m., nødvendigvis må tage lidt
tid.
Endvidere har vi fået flere henvendelser fra »seere og lyttere«,
der spørger til vore planlagte tester.
Til de utålmodige kan vi meddele, at alt nu er klart. Læs videre nyt om testerne længere nede i spalten.

Spaltens tekniker OZ9AU og fotograf OZ1AIM. Taget via SSTV på 2
m. af OZ9KE.

Håndtegnet amatørbillede fra JOTA’en. Taget på 20 m.
JOTA SSTV
I weekend’en den 15. og 16. oktober 1988 afholdt JOTA (Jamboree
On The Air), med spejderdrenge fra hele verden, sin årlige contest.
Der var virkelig gang i sagerne. Der var dårlig plads til alle statio
nerne på vore smalle bånd. Luften var »tyk af QSO’er«, både med
SSTV og fone. Der blev kørt med al slags grej, men de små spej
derdrenge var lidt generte over at blive sendt via SSTV over hele
verden, så det blev mest til »skilte« med tekst eller anden skrift på
skærmen. Der var sådan en trængsel på båndene, at Danmarks
SSTV aktivitetstime søndag fra kl. 1500 til 1600 måtte opgives. Der
var simpelthen ikke plads, men da JOTA kun kører en gang om året,
trak vi os gerne. Så havde vi til genglæld fornøjelsen med at kigge
på alle de flotte billeder og ellers lytte til QSO’erne, selv om enkelte
talte om »den frygtelige støj«, som SSTV laver, (hi hi). Billedet er
hentet på 20 m.
Månedens portræt
er denne gang et dobbeltportræt af spaltens tekniker, OZ9AU, Al
lan, og spaltens fotograf, OZ1AIM, Hugo. Fotografen ser vi des
værre ikke så meget til på båndene i øjeblikket, da han midlertidig
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Nyt - Dansk aktivitetstest > Nyt
For at øge SSTV aktiviteten kan vi nu byde velkommen til den første
Danske SSTV aktivitetstest, der kører den anden søndag i hver må
ned i hele 1989 fra kl. 0000 DNT og til kl. 2400 DNT. Point: 1 point
for hver QSO. Alle bånd må benyttes.
Præmier: 1. præmie. Et fotografiapparat (pocketcamera, skæn
ket af OZ5PB, Per).
2. præmie. En byggebeskrivelse og print til SSTV converteren SCÆ 86. Skænket af Hvidovre afd. og
OZ9AU, Allan.
3., 4. og 5. præmie. Flotte SSTV diplomer.
Logs sendes til SSTV spaltens redaktør og skal værepoststemplet inden udgangen af den pågældende måned.
Logs skal indeholde: call, tid og bånd. På bagsiden af logbladene
må gerne oplyses om: condx., rig, SSTV udstyr m.m.
Udover fornævnte danske aktivitetstest, kommer vores WorldWide SSTV test den 6. og 7. maj 1989. Nærmere om denne i en se
nere spalte.
Båndrapport
En kort båndrapport. Vi lider af pladsmangel, men mener en side
med SSTV hver måned må være nok og passende.
Der har i den forløbne tid, på de rigtige tidspunkter, været eks
tremt gode forhold, faktisk på alle bånd. Alle kontinenter er hørt og
kontaktet. F.eks. har 10 m med W, LU, JA, ZS, C3, PY og AX i åbnin
gerne været som lokal QSO’er. Alle med flotte billeder.
Af »lækkerbidskner« kan iøvrigt nævnes: W5ZR, Bert, der iøvrigt
er redaktør i det amerikanske International Visuel Communication
Association. Endv. AX3BK, Peter i Melbourne, der kører med Robot
1200, og så har vi en YL, C30LFN, der var i Andorra med en en
gelsk ekspedition. KIDMU, Lyle fra Bostons omegn, er en ældre,
pensioneret og meget aktiv SSTV amatør. Kørt blev også JA1HLL,
Yoshi Yagi fra Tokio (Mon det er en efterkommer af Yagi antennens
opfinder, hi?).
Vy 73 de OZ5BU, OZ9AU og OZ9KE
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Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen,
Ellevang 143. 710o Vejle.

Ny SWL redaktør
Hej allesammen, jeg hedder Bent, bor i Vejle, har kaldesignalet
OZ1DDN. Jeg skal forsøge at leve op til titlen som redaktør af SWL
spalten her i OZ. Jeg ved, det bliver svært, især efter det store ar
bejde, som Eigil og senest Søren har udført. Men jeg vil selvfølgelig
gøre mit bedste, forsøge at omtale de mange emner, som vor kære
hobby omfatter. En SWL er Short Wave Listener på dansk en KBL,
er altså en Kort Bølge Lytter, og dem er der jo flere tusinde af her i
lille Danmark. Det er de ca. 5000 radioamatører, som har licens til
HF, som jo trods alt ikke bruger alt tiden på at kommunikere, men
bruger vel den største tid på at lytte, det kan være efter en sjælden
DX station, de eller den manglende stat til WAS, et nyt land til DXCC,
en QSO partner til en CW forbindelse, ja der at er mange ting at lytte
efter. Så er der ca. 5000 radioamatører med D licens, som vel også
er en del pålyttende på HF båndene, for at snuse lidt til hvad der
sker der og for at indlære lidt QSO teknik, CW træning og gir lidt ek
stra lyst til at få CW prøven overstået. Det er jo også SWL er. Derud
over alle vore OZ-DR amatører, som virkelig må spidse ørerne for at
få det rigtige call i loggen. Her kan man jo ikke få kaldesignalet gen
taget, hvis man ikke er helt sikker, men helt sikkert er der virkelig
mange radioamatører over hele verden, der værdsætter en fyldig
rapport via et SWL QSL kort, og som også kvitterer herfor med sit
QSL kort. Der er endda en del lande, hvor det er krævet, at man in
den man kan erhverve en licens, kan fremvise et vis antal QSL kort
som kvittering for afsendt SWL kort.
SWL spalten vil være åben for alle, som vil sende et indlæg, som
kunne have interesse for alle vi andre, bare fat pennen og skriv. Jeg
har endnu ikke modtaget materiale fra Søren vedr. diplomer, m.m.,
men det er nok på plads, når dette OZ er på gaden.
OZ1SWL
Når alle formaliteter er i orden ved P&T, viljeg også lufte dette kalde
signal, og håber bestemt at få lidt rapporter om også jeg bliver hørt.
QSL kort er selvfølgelig 100%. Stationen er en Yaesu FT 707. An
tennen er en Fritzel GPA 50 5 bånds ground plane i god højde.
N1EXG
Thomas er startet op i januar i år, og er meget interesseret i SWL
rapporter er QRV med en Kenwood TS 440 S ca. 100 W. og en dipol
antenne. Så lyt på 28.400 + - QRM kl. 00.00 GMT hver søndag frem
til 1. marts 1989, hvorefter han er deren time tidligere. QSL via bu
reau eller direkte til:
N1EXG Thomas Sherry
11 Wedgewood Road
East Longmeadow
MA 01028-12441 U.S.A.
YO 4 AVR/m m
Se det var en rigtig »DX« er for mig, især hvis jeg havde haft en
beam antenne mod syd. Det havde nok været lige til rekordbogen.
Ok jeg må forklare, »hvordan det gik til«. En onsdag aften kørte jeg
en UV’er på CW. Da jeg sluttede, kom Y04AVR ind og kaldte mig
nogle gange. Selvom det ikke var min frekvens svarede jeg allige
vel. Vi udvekslede rapporter, navn, QTH, osv., da jeg så sendte en
vejrrapport fra Vejle, sendte han bare hi hi og bad mig QSY til en
phone frekvens. Det viste sig, at Y04AVR/mm sad i radiorummet på
det gode skib Ti rnave ni »i Vejle havn« ca. 2 km nord for min QTH.
Jeg blev inviteret ombord på skibet (et meget stort skib efter størrel
sen på Vejle havn over 200 meter langt). Jeg blev vist op i radiorum
met, vistnok på fjerde sal. Det var i hvert fald oppe i højde med hav
nekranerne. Efter at have fået fremvist skibets kæmperadioer, fik
jeg også set Y04AVR Marcel’s hjemmebyggede station. Fint og flot
lavet og til alle HF båndene, effekten 25 W til en nedspolet GP an
tenne. Netop Marcel er interesseret i rapporter, idet han med skibet
kommer langt omkring og vil gerne finde ud af de bedste tider og
positioner. Så kære SWL lyt 14.288 week-end ca. 14.00 GMT, hvor
også jeg vil forsøge at få en QSO. Marcel er også QRV ca. 14.050
OZ NOVEMBER 1988

CW, mange dage i ugens løb, hvor han lytter efter XYL hjemme fra
Rumænien. QSL via bureau eller til SWL redaktøren.
QSL
Har du et spændende QSL kort, så send det til mig, og jeg vil vise
det her i spalten, så vidt pladsen tillader det. Kortet vil selvfølgelig
blive returneret til dig.
Ved gennemgang af mit QSL kartotek for SWL kort, kan jeg se, at
ca. 50% har jeg modtaget fra Rusland, men der er dog en del euro
pæiske lande incl. Danmark, der er ret aktive på lytterfronten, og
har sendt et kort til mig. Også uden for Europa kommer der iblandt
et par SWL kort, bl.a. fra HL1-8054 som er vist her.
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Tak Søren OZ1GKW for det store arbejde, du har udført. Tak for
skriveriet her i spalten, blot synd du ikke kunne fortsætte, jeg skal
gøre mit bedste, men det bliver nok svært.
Så alle SWL’er, radioamatører, radiointeresserede frem med pen
og blok og send et par ord, om emner, lyttertips m.m.
Hardu forresten opdaget, at 10 m båndet er på vej op. I den sidste
tid har der været fantastiske signaler fra bl.a. JA, W, PY m.m. Husk
at se i DX spalten, hvor Morten kommer med mange gode DX tips.
Dette var alt for denne gang, vi mødes igen næste måned her i
spalten.
Vy 73 OZ1DDN, Bent
Husk nu i god tid at planlægge julefrokosten, så det ikke kolliderer
med jule testen.

Vejle R.C. Elektronik ApS - katalog 1988/89
Også i år har OZ fået tilsendt et eksemplar af Vejle R.C. Elektronik’s
nye løsdele katalog.
Bortset fra en farveændring på forsiden er stil og opbygning nøj
agtig som sidste år - altså en meget omfattende oversigt med priser
over de komponenter og løsdele, Vejle R.C. Elektronik kan tilbyde
sine kunder.
Hvor store prisforskelle mellem 87/88 og 88/89 kataloget, der er
tale om, har undertegnede dog ikke forsøgt at beregne, men for
ikke at blive overrasket vil vi anbefale, hvis man ikke allerede auto
matisk har fået tilsendt kataloget, at man griber telefonen og rekvi
rerer et eksemplar af det nye.
Desuden er det jo også altid rart at have et sådant katalog ved
hånden, når man sidder og overvejer en ny konstruktion - ikke
alene af hensyn til priserne - men også for at få et indblik i hvilke
komponenter på markedet, der er rimelig let tilgængelige.
trebh...
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CW hjørnet^

Redaktion: OZ80, Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

CW på kassettebånd
Der kan nu leveres kopier af kassettebånd med grupper af frem 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.
Send mig blot en eller to kassetter med frankeret svarkuvert og
dine ønsker med hensyn til indhold og hastighed, så kommer kas
setterne tilbage med det ønskede indhold.
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 mellem
rum og nedsat hastighed ind imellem.
SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag

0900
1900
2130
0900
1500
1600
1730
1000
1030
1800

l.t.
UTC
l.t.
l.t.
l.t.
l.t.
l.t.
l.t.
l.t.
l.t.

3555 kHz rc og tfc
3555 kHz EUCW net rc og tfc
3555 kHz hi speed ragchew
3555 kHz rc og tfc
3560 kHz QRP ragchew net
3560 kHz ragchew net
3560 kHz slow speed træf
3560 kHz slow speed træf
7029 kHz SCAG net
3525 kHz SCAG nord net

ved SMØIX
ved SM7GWF
ved DL1GBZ
ved SMØIX
ved SM7KJH
ved OZ5RM
ingen NCS
ved SM6LUX
ved SM7KJH
ved SM30SM

QSO’er er en betydelig belastning for en begynder, der måske har
svært ved at trække sig ud af en QSO, der er ved at blive for anstren
gende.
BUG NET
OZ1CAR beretter om et nyt net specielt for amatører, der bruger
»bug«, d.v.s. vibroplexnøgle. De fleste deltagere er tyskere; men
man kan altså også møde danske deltagere f.eks. OZ1CAR. Denne
bug user group mødes hver lørdag kl. 1930 UTC på 3530 kHz.
OZ8Ö

Panoramabillede fra sommerlejren 1938
På det 50 årige gamle foto (OZ september side 538/39) er påskrif
ten efterhånden blevet lidt falmet, så aflæsning har desværre væ
ret vanskelig. Jeg er blevet gjort opmærksom på følgende fejl i un
derteksten: OZ7BR var ikke til stede, og billedet forestiller OZ7BP.
I underteksten finder vi OZ70L-OW, som skal være OZ7GL-OW, og
endelig har vi OZ7HL, som deltog i lejren, men ikke kom med på bil
ledet. Fotoet er OZ9HL.
OZ1HJV, Erik

esssm u m i
På fig. 1 i OZIHQV’s artikel i OZ, oktober 1988 side 562 skal X og Y
koordinaterne ombyttes.
OZ1HQV

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).

Julegave idé

EUCW Fraternizing CW party
Glem ikke denne contest, der finder sted 19. og 20. november. Reg
lerene stod på denne plads i forrige OZ.
Morsekursus
Nordvästre Skånes Radioamatører, NSRA, har igen startet et morsekursus over relæet SK7REE på kanal R2 hver søndag kl. 19 lokal
tid. Der bliver træningstekst med dels 40, dels 60 og dels 80 tegn pr.
minut.
QRA?
Officielt betyder QRA: »Hvad er navnet på Deres station?«. Da jeg
begyndte som radioamatør, brugte vi QRA omtrent, som vi i dag
bruger QTH, navnet på den by, hvor stationen ligger. Dette er nok
forklaringen på den nu forældede betegnelse QRA-lokator. Nogle
amatører har indført QRA som betegnelse for amatørens familie,
det bruges vist især i Tyskland, hvor QRL også bruges som beteg
nelse for amatørernes arbejde eller arbejdssted. Det er ikke noget,
som jeg vil anbefale, det nævnes blot, fordi det kan være praktisk at
kunne forstå disse forkortelser, når man møder dem. Selv har jeg af
og til brugt QRA for at spørge: »Hvem der?«, når jeg i nogen tid har
lyttet til en QSO, hvor ingen af parterne nævner deres kaldesignal;
men ellers ser jeg ingen grund til at bruge QRA blandt amatører.
QRS
I CQ-DL nr. 4/88 fortæller Gunther STruck, DL4DAT, om sine ople
velser som ny radioamatør på CW-båndene. Han kan godt forstå, at
mange amatører kaster telegrafnøglen langt bort, når de den ene
gang efter den anden oplever, at de får QSO med uforstående med
amatører, der sender alt for hurtigt og stiller en masse spørgsmål,
som det er alt for svært for en begynder at svare på. Husk stadig at
tilpasse farten efter modparten, og hvis du mærker, at han er usik
ker, så undgå at trække QSO’en ud; tænk på, at de første CW-
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Morse dekoder med LC-Display
er en modtager til at modtage morse med, hvis du gerne vil se
eller vise andre, hvad det er du hører og skriver, eller for at se
du skriver rigtig under indøvning af morse.
Den medfølgende mikrofon føres hen foran højttaleren og der
kommer klar tekst ud på Display’en.

Tekniske data:
• Alfanumerisk LC-display, 1linie med 16 karakterer.
• Dekoder morse ved næsten alle hastigheder.
• Justerbar centertone og maksimal tone angivelse.
• Spændingsforsyning:
2x7-8VAC/150mA eller 9-12VDC/100mA.
• Størrelse: 105x70x28 mm.
Byggesæt K un kr. 675,- ved forudbetaling sendes portofrit.

Børge Jakobsen

OZ2ZJ

Skoleparken 17.6705 Esbjerg 0 -05 14 16 79 mellem 17-19
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R e da ktio n: O Z 1H JV , Erik G ørlyk,
O p n æ sg å rd 69, 297 0 Hørsholm .
T lf. 02 - 86 78 54.
/

Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS
OZ2NU, Børge Petersen, Aalborg

OZ2NU ved sit up to date grej.
Denne måneds old timer er kendt og respekteret af mange.
Hans arbejde for amatørsagen, det internationale samarbejde
og for selve E.D.R. og OZ har gennem årene været stort og
fremragende.
Amatører, som kender Børge kan nikke genkendende til
ovenstående linier, overbevist om, at det ikke er en udtalelse fra
hans egen mund - det er han som bekendt alt for beskeden til.
Hvordan det hele begyndte, fortæller Børge nu om:
»Kimen blev sået en vinteraften i 1929 nede i Nakskov, hvor
der bl.a. på pensionatet spiste en ældre typograf ved navn Pe
dersen. Han spurgte mig en aften, om jeg ikke havde lyst til at
gå med ham hjem, han havde noget, som sikkert ville have min
interesse.
Jeg sagde tak og fulgte med til Perlestikkergade 14, hvor han
førte mig ind i et værelse, der var opfyldt bl.a. af en hel del appa
ratur, som var hidtil ukendt for mig. Jeg skal undlade at prøve at
beskrive det, men kun tilføje, at han derefter drejede på en
knap på en kasse, der hængte på væggen og råbte: »Hallo, er
du der, Helmer?«. »Ja«, lød svaret ud af en højttaler: »Her er
OZ7F«. Samtalen fortsatte, men jeg erindrer intet om indholdet.
Det er nu snart 60 år siden og samme OZ7F, Helmer Fogedgaard på Langeland var flerårig redaktør af OZ. Jeg skylder at
afslutte dette første møde med »Amatør Radio« med at anføre,
at kaldesignalet for min vært var OZ7P«.
Børge fortæller derefter, at op gennem de brydsomme 30’ere
havde han flere gøremål, men kom så ud for et analogt tilfælde
- som ovenfor omtalt - og endte på et hold, der omkring 1936-37
giktil undervisning i telegrafi på Hovedpostbygningen i Køben
havn og fik efter aflagt prøve tildelt kaldesignal OZ2NU. På
samme hold deltog også velkendte Arne Bergstrøm, OZ5AB. I
1938 blev Børge medlem af E.D.R. som nr. 1517, og i disse dage
kan et 50 års jubilæum fejres.
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11939 flyttede OZ2NU til Aalborg, og han blev straks aktiv på
foreningsplan, idet han var medstifter af Aalborg afdeling, som
han iøvrigt i flere perioder var formand for. Børge blev i 1950
indvalgt i E.D.R.’s hovedbestyrelse og i årene 1970-72 var han
landsforeningens formand.
Det er umuligt på dette sted at nævne samtlige felter, som
OZ2NU har kastet sig over i forbindelse med vor forening, men
enkelte skal her nævnes. I 21 år var han trafic manager under
spalten Trafic Departement og i lang tid stod han som diplom
manager og contestmanager, samtidig med at han en over
gang tog sig af E.D.R.’s QSL central. Børge har altid haft god
indsigt i internationale spørgsmål vedr. amatørradio og har i
den forbindelse deltaget som E.D.R.’s repræsentant ved talrige
møder indenfor N.R.A.U. og I.A.R.U. overalt i Europa. Her skal
også nævnes, at OZ2NU i sin tid var med til at stifte E.D.R.’s
hjælpefond og i 1956 var medarrangør af Skandinavisk ind
samling til landflygtige ungarske amatører. Flere am atørstæv
ner i Aalborg og Frederikshavn står Børge bagved. Det samme
gælder sommerlejren ved Madum Sø i 1957. Til sidst skal næv
nes OZ2NU’s store arbejde med som ene mand at køre nyhed
sudsendelser på HF. Det startede først med CW og kørte se
nere i mange år med SSB på 80 meter. Som tak for Børges
fantastiske indsats for E.D.R. har både landsforeningen og lo
kalforeningen i Aalborg udnævnt ham til æresmedlem.
Med alle de aktiviteter OZ2NU har været optaget af, kan det
forbavse mange, at der har været tid til at være kortbølgeama
tør. Det har der heldigvis, og indtil for få uger siden har statio
nen OZ2NU udført 86.457 QSO’er på HF foruden de mange
QSO’er på 2 meter. Det tekniske grej består i dag af: HF: TS 520
SE-Remote VFO:VFO 520 S - Digital Display: DG-5 Antenne:
GPA 50 og Drake MN4 Matching Network (gave fra EDR). Key
OZ7BO Squeeze key. PR: TR 7804 (modif.). Modem TNC 3105.
Antenne: 5 el. beam (Type 5HF). Comp. C 64-Disk. 1541. Prin
ter OP II. Fungerer som »Bankdirektør« for NPRG’s SARTG
Programbank.
Som nævnt har Børge, OZ2NU været medlem af E.D.R. i 50
år, og han vil her benytte lejligheden til at sige tak for nogle ind
holdsrige og berigende år, hvor der har været anledning til at
komme i berøring med masser af mennesker, som han føler har
været inspirerende for ham.
»Tak, allesammen!«, siger Børge.

OZ2NU’s jubilæumsstation i 1938.
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Rapport fra HB-mødet
8. oktober 1988
Hele den »gamle« garde samt de tre nyvalgte HB-medlemmer var
samlet til møde i Odense dagen før RM. Det var lykkedes at frem
trylle en referent OZ2ACG, Bodil, der blev budt velkommen. Derpå
blev båndoptageren startet, og mødet indledt.
Vanen tro startede man med at godkende referatet fra sidste HBmøde samt dagsordenen, der også vanen tro fik tilføjet et par punk
ter. OZ8CY valgtes til mødeleder og tog hul på den iøvrigt ikke sær
ligt omfattende dagsorden.
Beretninger
Formanden »kom let over« sin beretning, idet han blot henviste til
den skriftlige beretning udsendt til RM, hvilket undertegnede også
vil gøre.
Forretningsudvalget havde senest holdt møde dagen i forvejen.
Fra beretningen herfra kan nævnes, at et par ansøgninger om 10
meter repeaters var sendt til udtalelse i HF-udvalget. Fra SSTVspalteredaktøren havde man modtaget et forslag til SSTV-test. FU
fandt, at forslaget var et godt initiativ og havde sendt forslaget til ori
entering i digitaludvalget. Ligeledes kan nævnes, at FU har tænkt
sig at udsende en folder »Velkommen« sammen med medlemscer
tifikat og emblem til nye medlemmer. Folderen skal oplyse om for
eningen og dens mange tilbud. Sekretæren OZ1HMY klagede i sin
beretning over manglende indberetning fra 2-3 afdelinger, og
havde ellers ikke andre kommentarer, end at der herskede alminde
lig travlhed. Det samme gjaldt kontoret.
Fra antenneudvalget fortalte OZ3ZB om de sager, der var blevet
arbejdet med. Edmund fremhævede, at han endnu ikke havde op
levet en negativ udgang på et antennespørgsmål. Flot arbejde i ud
valget!

HB i arbejde.
Budgettet
Fra budgetudvalget var udsendt en saldobalance. Formanden
OZ1DHQ var ikke helt tilfreds med denne, idet der manglede bud
gettal. Imidlertid kunne han oplyse, at budgetterne så ud til at
holde, måske undtagen, at der ikke kom helt så mange nye med
lemmer som beregnet. I det store og hele var der styr på økono
mien.
Under dette punkt blev revisionsrapporten gennemlæst og, efter
at enkelte ting var afklaret, taget til efterretning. Revisorerne var til
fredse med forvaltningen af foreningens midler. Handicapudvalget
nævnte i sin beretning, at man havde modtaget et tilbud fra en syns
handicappet amatør om at skrive et indlæg i afdelingsmappen, om
hvordan det er at være synshandicappet amatør. HB vedtog at tage
imod tilbuddet på den måde, at der kunne afsættes max. 2 A4 sider
i mappen hertil.
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Arbejdsgruppen
Under beretningen fra lokalafdelingsudvalget spurgte OZ1FDU,
hvornår udvalget udvider sit arbejdsområde til andet end afdelings
mappen. OZ1DHQ svarede, at man bør afvente resultatet af ar
bejdsgruppens arbejde. Denne gruppe er nedsat for at komme
med oplæg til bedre medlemspleje, hvervning af nye medlemmer
mm. I sin beretning fra samme arbejdsgruppe måtte OZ1DYI be
klage, at der på grund af manglende tid ikke var sket nok, og at han
af samme årsag desværre så sig nødsaget til at trække sig ud af
gruppen. Efter en del snak lykkedes det at overtale Aksel til at over
tage formandsskabet i gruppen, og OZ1BBN Ragna indtrådte i ste
det for Sven OZ1DYI.

Så er der frokost.

Forslag til behandling
Første punkt under denne del var et forslag fra OZ1HMY om at man
atter i år udsender en kalender sammen med OZ december, hvis el
lers budgettet kan bære det. Efter en debat herom besluttede HB,
at man gerne så danne aktivitet fortsat.
Kalenderen må max. koste 20.000 kr., og det er en betingelse for
udgivelsen, at der tegnes annoncer for halvdelen af dette beløb.
Det blev som tidligere år overdraget til OZ5GF at lave kalenderen.
I de senere år har det været fast praksis, at udvalgsformænd
skulle være HB-medlemmer. OZ1HMY havde, med henvisning til at
foreningen nu igen var i den situation, at nogle HB-medlemmer, der
har gjort et stort arbejde i udvalgene holdt op, foreslået, at man
overvejede om denne praksis nu også var hensigtsmæssig. Dette
gav anledning til en længere debat. HB traf ikke nogen egentlig be
slutning herom, men man ville ved den senere konstituering se,
hvorledes »blandingen gik op«.
Et andet punkt var en gennemgang af sagerne til RM og en forbe
redelse hertil.
Et ønske om kredsflytning fra nogle medlemmer i Vejen blev
sendt til videre foranstaltning hos sekretæren, og endelig tog HB
en huslejestigning på museet til efterretning.
Der var denne gang ingen skriftlige beretninger fra kredsene,
men der blev givet en mundtlig orientering, hvorefter funktionærer,
afgående HB-medlemmer og andre forlod mødet for at overlade det
til den nye HB alene at konstituere sig. Resultatet af denne konstitu
ering skulle gerne fremgå af dette OZ side 623 og bringes derfor
ikke her, men det kan da oplyses, at det blev gjort så grundigt, at den
efterfølgende spisning måtte udsættes en times tid.
Dette var mine ord fra dette HB-møde. Et komplet referat kan som
sædvanligt rekvireres fra kontoret, når det er færdigt og godkendt.
HR
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Vare
HF-Antenner/tråd & Beams
G em Quad 10-15-20 m ..................
G PA-30 lodret 10-15-20 m ...........
G PA-404 lodret 4 -b å n d s ..............
G PA-50 lodret 5 -b å n d s..................
W 3-20 00 5-bånds trådant............
80/40 m eter trådantenne.............
FD -3 trådantenne 3 -b å n d s ...........
FD -4 trådantenne 4 -b å n d s ...........
FD -4 sup er 2 K W a n te n n e ............
MFB-13 3-bånds d ipol...................
M FB-23 3-bånds 2 elm . beam ....
MFB13-23 udb ygnings k it............
FB-13 3-bånds d ip o l......................
FB-23 3-bånds 2 elm. b e a m .......
FB-33 3-bånds 3 elm. b e a m .......
FB-53 3-bånds 5 elm. b e a m .......
FB-54 4-bånds 5 elm. b e a m ........
FB13-23 udb ygnings kit................
FB23-33 udbygnings k it ...............
FB33-53 udb ygnings k i t ...............
FB-D X260 2 elm . 6 bånds b e a m .
FB-DX360 3 elm. 6 bånds beam .
FB-DX460 4 elm. 6 bånds beam .
FB-DX660 6 elm. 6 bånds beam .
FB-DX306 3 elm . 6 bånds beam .
FB-DX406 4 elm. 6 bånds beam .
FB-D X506 5 elm. 6 bånds beam .
FB-211 m onoband 2 b å n d s .........
FB212 m onoband 2 b å n d s...........
FB13/FB-DX260 kit................
FB23/FB-DX360 kit........................
FB33/FB-DX460 kit.........................

inkl. moms
..3695
.. 995
..1975
..1885
.. 975
.. 475
.. 525
.. 475
.. 350
.1900
..2955
..1825
..1690
..3085
.4500
..6500
.6725
.1525
.1450
.2615
.3200
.4559
.5600
..7400
.4720
5700
.7860
.5100
.2690
2050
.1950,
.1850,-

Åbningstider:
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00

Vare

inkl. moms

FB13/DX306 k i t ............................................ 3675,FB23/DX406 k it ............................................ 3150,FB33/DX506 k it............................................4475,-

Baluns/Baluns/Baluns
1:1 2,4 K W A M A B a lu n .............................. 415,1:2 2.4 K W A M A B a lu n.............................. 595,1:4 2.4 K W A M A B a lu n.............................. 395,1:6 2.4 K W A M A B a lu n.............................. 595,1:12 2.4 K W A M A Balun............................. 595,1:1 0.5 K W SER-70 Balun........................... 315,1:2 0.5 K W SER-70 B a lu n .......................... 315,1:4 0.5 K W SER-70 B a lu n .......................... 315,1:6 0.5 K W SER-70 B a lu n .......................... 315,1:10 0.5 K W S E R -B a lu n .............................. 315,CHA-5 Com et lodret ant.............................. 2385,-

Amidon ringkerner
T300-2 ...........................................................
T22 5A-2.........................................................
T 2 0 0 -2 ...........................................................
T200-26 ........................................................
T184-2 ...........................................................
T184.3............................................................
T157-2 ...........................................................
T130-0/2/6....................................................
T13 0-26.........................................................
T106-0/1/2/3/6 .............................................
T1 0 6 -2 6.........................................................
T94-2/3/6/12.................................................
T94-26 ...........................................................
T80-0/2/3/6/10/12........................................
T 8 0 -2 6 ...........................................................

70,75,58,-

30,50,*
95,38,32,20,-

27,16,18,15,14,-

Vare

inkl. moms

T68-0/2/3/10/12/15....................................... 12,8,T 6 8 -2 6 ...........................................................
T 50-0/1/2/6/10/12/15..................................
9,T 5 0 -2 6 ...........................................................
6,T37-1 /2/3/6/10/12.........................................
7,T30-2/6/12....................................................
6,»
T25-0/2/6/10/12/15............
5,T16-2/6..........................................................
4,T12-0/2/6/12/72/75.....................................
3,FT23-43/61/63/75........................................
7,»
FT37-43/61/63/72/75 ..................................
8,FT50-43/61/63/75/77..................................
11,11,»
FT50B-61/67.................................................
FT82-43/61/63/72/75..................................
19,FT87 A-F.......................................................... 22,FT1 1 4 -F.......................................................... 25,FT114-61/63/75............................................ 25,FT1 9 3 -F.......................................................... 100,FT240-72........................................................ 116,FB43-101/201/801/2401 .............................
3,»
FB43-5111/6301 ...........................................
3,FB64-801/901...............................................
4,4,FB73-101/201/801 ........................................
FB73-2401 ....................................................
Bf
FB75-101.......................................................
Bf
FB77-6301.....................................................
7,»
BLN61-302 »G risetryne«.............................
8,Balunrør for P A -trin ..................................... 15,Balun kit m /beskrivelse.............................. 65,88mFI C h o k e s-to ro id e r.............................. 20,PC-2213-77 P o tc o re .................................... 30,RF-experim entai kit..................................... 20,-

12,-

I D ) CO) GC3* I F 3 J L n ^ C O
OZ1CJY John • Violvej 11 • 3330 Gørløse ■ 02 27 88 80

LU

RA D IOA M AT 0 RERN
F 0 R LA G
A PS

S

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
kr.
81 ,00
kr.
59 ,00
kr. 151 ,00
NYT NYT NYT
De nye Call-bøger og den nye ARRL Handbook 1989 er bestilt og ventes på Forlaget sidst i
november. Vi tager gerne imod forudbestillinger.
Radioam atørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00.
Forsendelse og efterkrav i Danm ark kr. 25,00 pr. ordre.
Priser er incl. m om s - Ret til p risæ ndringer forbeholdes.
Ved forudbetaling skal tillæ gges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 5,00 pr. ordre.
B estilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
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RM-mødet 1988
Så er RM-mødet 1988 slut, og her er undertegnedes beretning om
begivenhederne. Indledningsvis kan jeg konstatere, at det blev et
roligt RM. Et RM hvor, det er min formening, at man fik tid til at se
fremad, og ikke kun behandlede love og paragraffer. Det lover godt
for foreningen, hvis den linie kan fortsætte, men til sagen.
Formanden indledte med en velkomst, hvorefter man mindedes
de af foreningens medlemmer, der var døde siden sidste RM.
Til dirigent valgtes OZ1EQH og som stemmetællere OZ6I og
OZ8BG. Efter de sædvanlige indledende manøvrer med at konsta
tere, hvem der var mødt op m.m., gik man i gang med:
Formandens beretning
Denne var udsendt på forhånd og omtalte bl.a., at antallet af radioa
matører i Danmark i det forløbne år har været faldende. Bl.a. af den
grund var foreningens medlemstal faldet med ca. 200. Formanden
bemærkede, at det ikke var antallet af udmeldelser, der var alarme
rende, men antallet af nye licenser og dermed nye medlemmer, der
var faldet stærkt.
HB havde efter brainstormingen i januar nedsat en arbejds
gruppe, hvis hovedopgave er at forbedre medlemsplejen.
Endvidere nævnte Per i sin beretning, at kontoret nu synes at fun
gere som ønsket.

Dirigenten OZ1EQH, der dagen igennem holdt godt styr på møde
deltagerne.

Formanden aflægger beretning.

Regnskabsresultatet var ikke tilfredsstillende, men skyldtes dels
den ekstra ansatte på kontoret, dels jubilæet og at man ikke lod kon
tingentet stige for 87/88.
Den nye kontoplan har sammen med brugen af vort eget EDBbogholderi bevirket, at HB nu har mulighed for meget hurtigere end
tidligere at opdage budgetoverskridelser.
Indeværende års budget viser intet underskud sluttede Pers be
retning.
Efter at enkelte havde fået uddybet spørgsmål om medlemtallet,
og det var blevet oplyst, at der var afholdt 44 foredrag sidste år, blev
beretningen enstemmigt godkendt.
Regnskabet
Desværre manglede alle minusserne i OZ’s gengivelse af regnska
bet, og da der derfor kunne være visse misforståelser var regnska
bet med minusser omdelt. Som allerede omtalt under formandens
beretning, udviste regnskabet et underskud. Helt nøjagtigt 286.772
kr.
Der blev spurgt, hvor annonceindtægterne for OZ stod opført, og
det blev oplyst, at de hørte ind under ApSét. Foreningen købte OZ
af ApSét for kostprisen, og efter yderligere et par bemærkninger,
blev regnskabet godkendt med 43 for og 0 imod.
Aktivitetsplan, budget og kontingentfastsættelse
Under dette punkt blev redegjort for PR-virksomheden. Planen er
først og fremmest at skaffe nye medlemmer og fremme medlems-
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plejen. Aktiviteterne bør koncentreres herom, idet foreningen
næppe har kræfter til at sprede sin indsats for meget. Kontakten til
spejderne gennem JOTA ønskes udbygget med f.eks. rævejagt.
Packet er også et område, der kunne fange unge mennesker. Det
blev oplyst, at den nedsatte arbejdsgruppe også har en indfaldsvin
kel til ungdommen gennem ungdomskoler.
Budgettet blev gennemgået af OZ3RC, Bro, der konstaterede, at
der stort set var afsat det, som de forskellige udvalg herunder OZ
havde bedt om. For at få budgettet til at hænge sammen var en kon
tingentstigning nødvendig.
Af kommentarerne til budgettet kan nævnes, at OZ1AKI var be
tænkelig ved om medlemstallet nu også ville være så stort, at kon
tingentindbetalingerne ville indbringe det beløb, der fremgik af
budgettet. OZ1ECG mente med henvisning til dette problem, at der
manglede en kvart million i indtægter.
Debatten sluttede med at man vedtog en kontingentstigning til
395 kr. årligt, og at budgettet godkendtes med 44 stemmer for.
Nu var tiden kommet for en spisepause, og mødet blev suspen
deret, medens Odd-Fellowlogens personale sørgede for servering
af middagen.
Sager til behandling
Da mødet blev genoptaget, gik man i gang med punktet »sager til
behandling«.
OZ1HMY redegjorde for første forslag, der var affødt af et brev fra
EDR-Nuuk afdeling. For at markere et grønlandsk tilhørsforhold,
bl.a. overfor myndigheder m.v. ønskede man at benytte navnet: Ex
perimenterende Grønlandske Radioamatører X afdeling, underaf
deling af EDR. Dette indebar en ændring af vedtægterne, og forsla
get opnåede netop det nødvendige 2/3 flertal, der kræves for at
ændre vedtægterne.
En kredsflytning af postnummer 6440 til kreds 8 blev vedtaget
uden debat, ligesom et forslag om at stryge § 24 i vedtægterne, der
omhandlede udsendelse af prefixliste og liste over DR-amatører,
blev vedtaget, at det var blevet understreget, at man naturligvis fort
sat vil udsende disse lister, når der er behov herfor.
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Næste forslag var strukturudvalgets kontingentforslag, der så
dan set var en opstramning og systematisering af den nuværende
ordning. Efter en debat om, hvorvidt dette forslag hang sammen
med strukturudvalgets andre forslag, der senere skulle til behand
ling, og en konstatering af at der inden sammenhæng var, blev
dette forslag vedtaget... Det var:

ApS’et
Revisoren gennemgik regnskabet, og OZ3RC omtalte nogle pro
blemer med registreringen af slekabet, der ikke var i orden.
OZ1EMW, der har beskæftiget sig med disse ting, havde i øvrigt
nedlagt sit mandat i selskabets bestyrelse. De omtalte forhold ville
nu blive bragt i orden.
OZ1DHQ redegjorde for aktiviteterne og planer om pejle kort, log
bøger m.v.
Det blev oplyst at OZ7IS var indtrådt i ApS’ets bestyrelse som
HB-valgt medlem.
Til RM-valgte medlemmer foreslog og valgte man OZ5GF,
OZ8CY og OZ9JB. Suppleant blev OZ1IZB og OZ5RB, og den kri
tiske revisor blev OZ3RC.
Forskellige valg
Tilbage til dagsordenen var valg af EDR’s revisorer. Her genvalgtes
OZ3RC og OZ1IZB, men OZ1EZG som suppleant. Den faguddan
nede revisor »Fogh og Mølgård A/S« genvalgtes ligeledes. Til mu
seumsudvalget blev OZ1HJV valgt.
Næste års mødested blev fastsat til samme sted: »Odd Fellow Lo
gen i Odense«.

RM middag.

Pokalen
Under stemmeoptællingen blev EDR’s vandrepokal overrakt
OZ1HJV som tak for ve Iudført arbejde.
Strukturændring?
Så var turen kommet til forslaget til strukturændringer. Måske mø
dets væsenligste del. I hvert tilfælde nok det emne, der havde opta
get medlemmerne mest på de forskellige formøder inden RM. In
den debatten gik i gang, kom OZ2VE på talerstolen og anmodede
påvegneaf RM’erne i kreds 9 strukturudvalget om at trække forsla
get tilbage, og at RM derefter betragtede det som et debatoplæg.
Dette var strukturudvalget ikke indstillet på, og i stedet gennem
gik strukturudvalget forslaget, og kom herunder med enkelte rettel
ser til det oprindelige forslag. Flere var på talerstolen for at kom
mentere forslagene, og man efterlyste bl.a. HB’s stilling.
HB-medlemmerne OZ3ZB, OZ8CY og OZ1DGP meddelte, at de
ikke kunne gå ind for forslaget. OZ1FDU så mange positivi ting i
strukturudvalgets forslag, men ville alligevel ikke gå ind for de fore
liggende forslag. Formanden OZ1DHQ ønskede ikke drastiske æn
dringer, der kostede medlemmer og penge.
Til slut kom forslaget til ny struktur sat til afstemning. Resultatet
blev 7 ja, 42 nej og tre blanke stemmer.
Forslaget var dermed faldet.
Derefter blev et forslag - stillet under debatten af OZ8XW - om en
hensigtserklæring, der pålægger HB at arbejde frem mod en struk
tur, der giver lokalafdelingerne en mere central placering i forenin
gen, sat til afstemning.
Dette forslag blev vedtaget med 40 ja, 11 nej og en blank stemme.
Til slut under dette punkt blev behandlet to indsendte forslag, der
ved en fejl ikke var kommet med i OZ.
Det ene forslag fra OZ1JQW, der ville pålægge OZ kun at bringe
»afdelingshovederne«, hvis der var indsendt stof. En gang årligt
kunne man så bringe en liste over alle afdelinger.
Dette forslag blev med et stort flertal afvist.
Det andet var fra kreds 5, hvor man på opstillingsmødet havde
udtrykt ønske om en omstrukturering af ræve og repeaterudvalget,
således at disse fik reference til HB og RM, samt oprettelse af et
båndplanudvalg og en analyse af digitaludvalgets arbejdsområde.
Fra HB gav man udtryk for, at vi i øjeblikket har et HF- og VHFudvalg, der tager sig af bl.a. båndplaner, der skulle løse nogle af de
af kreds 5 rejste problemer.
Forslaget fra kreds 5 blev afvist med stort stemmeflertal.
OZ NOVEMBER 1988

Afslutning
Hermed var man nået gennem dagsordenen, og dirrigenten kunne
give ordet til formanden, der sluttede med at ønske alle en god tur
hjem og udbragte et leve for EDR.
RM 88 var slut.
Dette var min udlægning af »slagets gang« 9. oktober 88. Et officielt
referat kan rekvireres fra kontoret, når det er færdigt og godkendt.
HR.

Farvel. Efter lang og tro tjeneste er de tre afgående HB ’ere her fan
get umiddelbart efter deres sidste HB-møde. Fra venstre OZ5GF,
OZ5RB og OZ8CY. Kan man se et lettelsens skær over deres ansig
ter?
Alle tre fik forøvrigt tildelt foreningens blå nål som tak for deres
store indsats.
HR
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Ved du at EDR har en masse gode foredragstilbud?
Reglerne kan du læse om nedenfor - og foredragsholderne og
deres emner kan du læse om i afdelingsmappen - afsnit 8.2. Du kan
også ringe til OZ8CY - der er foredragsmanager - på tlf. 06 29 3611,
hvis der er noget du er i tvivl om.
Vy 73 de OZ1CRY, Eilen-Sofie
EDR’s foredragsregler
Hver lokalafdeling af EDR kan få to foredrag betalt af EDR pr. regn
skabsår.
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.
EDR betaler
400,00 kr. til foredragsholderen.
Foredragsholderens udgifter (se side 2).
Afdelingerne skal
- Indrykke foredraget i OZ i så god tid, at det er meddelt før foredra
gets afholdelse.
- Anmelde foredraget til EDR på en foredragsrekvisition. Anmel
delse skal ske før foredragets afholdelse og i så god tid, at papirer
kan udsendes til foredragsholderen.
- Give alle fri adgang til foredraget også selvom de fremmødte ikke
er medlem af lokalafdelingen eller af EDR.
Afdelingerne bør
- Søge at få så mange tilhørere som muligt, f.eks. ved at invitere na
boafdelinger, andre radioklubber, ungdomsklubber m.m. til at
komme.
- Sørge for, at lokaler er velegnet til foredraget og at de aftalte AVmidler er tilstede og virker.

Fatstø iærdag i måneden kl *0.00 DNT
Frekvens: 3TO kHz £ OHM*
Adresse: Heetkabvænge 4, 5460 Birkerod.

Udstyret var et modem (AEA PK88), som Norad har stillet til rå
dighed for afprøvning.
HR
Repeaterlicensindehavermøde den 20. november 1988
Mødet holdes i Odense og amatører, der har en gyldig repeatersendetilladelse, vil modtage skriftlig mødeindkaldelse.
Indkaldelserne vil blive udsendt efter den adresse, teleinspektionen har registreret licensindehaverne under, så eventuelle adres
seændringer skal meddeles snarest.
Såfremt man ikke har modtaget direkte indbydelse og mener sig
berettiget til deltagelse, bedes man straks kontakte OZ5XN telefon
01 24 23 08 (weekend 03 49 19 91).
Mødestedet er ikke endelig fastlagt i dag den 9. oktober 88.
Tak til EDR’s antenneudvalg!
Hvis antenneudvalget ikke havde gjort os opmærksom på proble
met lokalplaner, kunne det få katastrofale følger.
Se blot her, sidste afsnit har vi fået tilføjet i indsigelsesfristen ved
hjælp af EDR’s standardformularer fra afdelingsmappen.
5.3 Opsætning af udendørs antenner, herunder parabolanten
ner, må ikke finde sted. Dog kan der opsættes en fælles antenne
mast for modtagning af radio og TV.
Byrådet kan isærlige tilfælde give tilladelse til opsætning af indi
viduelle antenner for radioamatører eller lignende.
P.S. Der er endnu ikke taget et spadestik i området.
Hvis EDR ikke havde skredet ind, var der ikke nogen private an
tenner til 43 almennyttige og 10 ungdomsboliger.
Har I løst dette problem i din kreds?
Vy 73 de OZ8IE Svend Erik

Afdelingerne kan
- Rette henvendelse til Teknisk udvalg, hvis man i Liste over fore
dragsholdere (afsnit 8.2.) ikke kan finde et foredrag om det emne
man ønsker.
Alle kan holde foredrag i en afdeling af EDR, det er ingen betin
gelse, at man er opført på listen over foredragsholdere. Listen ud
gives kun til hjælp for afdelingerne til at finde emner og personer.
Til EDR sommerlejr samt større EDR arrangementer kan der
gives foredrag efter nærmere aftale med forretningsføreren.
Foredragsholdere i EDR får udbetalt følgende:
1. For foredraget 400,00 kr.
2. Rt. 1,99 kr. pr. kørt kilometer samt evt. færgebillet - ellers DSB, 2.
klasse.
Til Bornholm altid fly fra Kastrup.
Ved rejse mellem landsdelene kan der i specielle tilfælde og kun
efter foredragsmanagerens godkendelse gives SAS billet.
3. Rimelige udgifter til fortæring godtgøres mod indsendelse af bi
lag.
NB: EDR dækker ikke udgifter til overnatning, tabt arbejdsfortje
neste o. lign. Hvis man er i tvivl, skal man kontakte foredragsmana
geren forud for foredragets afholdelse.
Hvis der ikke foreligger dokumentation for rejseudgifter, f.eks. bil
letter, vil beløbet være at betragte som skattepligtigt, men kan fra
trækkes på selvangivelsen efter normale regler.
Amatørradio RM
Årets RM blev for alvor holdt i amatørradioens tegn, idet der for før
ste gang i historien varen aktiv amatørstation opstillet ved RM. Det
var OZ3RC, der havde opstillet en packet station i forlokalet til selve
mødelokalet.
Mange benyttede lejligheden til at se, hvad packet er for noget,
og en enkelt hilsen kom udefra til RM. Det var OZ1KAH, der sendte
en hilsen til sine RM’ere.
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CT1600
Smart lille 2 m.
håndapparat i et
lækkert design,
og med en 1 kl.
sende/modtage
effekt.
Fr.: 144-146 VHF
S. effekt: 0,5-3 W.
Sel.:7,5KHz 5 6dB
Spacing:±600KHz
Toneopk. 1750 Hz
- -

kr.1600,"
Åbent: Man. - Torsdag 15,30 - 22,00
Fredag 1 4 ,00 -2 2 ,00
Lørdag 10,00 -16 ,0 0
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Lyngevej 4, 2640 Hedehusene
Tlf.: 02 16 47 30
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Amatørnyt via Søborg-repeateren fra 0Z5EDR.
(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.
Det er en glæde at se, at vor gode lokalesituation og rolige udvikling
i takt med teknikkens udvikling får stadig flere radiomatører til at
finde vej til Amager afdelingen. Radioamatører, som vi så år til
bage, kommer nu igen om torsdagen for at få en hyggesnak eller for
at sætte sig ind i den nye teknik. Men også nye unge mennesker
med mod på at lære noget nyt og spændende dukker op. Denne
kombination af nye og ældre medlemmer i klubben giver netop en
optimal kombination, hvor alle kan lære noget af at bruge en tors
dag aften i Amager afdelingen. Derfor er alle, både unge og ældre
såvel som nye og gamle medlemmer meget velkomne i vor velfun
gerende afdeling.
Program
1. dec.: OZ1FQ vil vise sin computer og sit printudlægningsprog
ram frem. Den tid, hvor man sad med en speedmarker og tegnede
på et stykke råt printplade er forbi. Nu benyttes en computer med et
printudlægningsprogram. Frank vil demonstrere hvorledes dette
går for sig. Kom og se den nyeste teknik fungere i praksis.
2. dec.: Denne fredag holder vi juleafslutning. Vel er det lidt tidligt,
men til gengæld løber ingen ind i problemer med firmajulefrokoster,
som kan trække ud i døgnvis, og lignende af samme art. Alle skulle
have mulighed for at komme, så tag både XYL og de harmoniske
med, der vil af vor exorbitante og jublende julenisse OZ1JFW med
eventuel hjælper, OZ1HJH, blive sørget for underholdning af alle al
dersklasser. Vi mødes kl. 18.30 med vasketøj (stor madkurv) og
drikkevarer til eget forbrug udover øl og vand. Jeg skulle hilse fra
fjummerwhisky og hans jammerlige højhed og sige, at de håber på
at kunne gennemføre arrangementet for bare grin. Velkommen til
hele familien.
22. dec.: Vil tilønsker hverandre en glædelig jul og så ses vi i 1989.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

HVIDOVRE - OZ7HVI
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 01 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.
Der var mange deltagere i de to besøg hhv hos Teleinspektionen på
Islands Brygge og på Hove senderen - to meget udbytterige arran
gementer. Vi kan kun anbefale andre afdelinger at arrangere tilsva
rende besøg.
Program
15. nov.: Medlemsaften.
22. nov.: Værkstedsaften.
29. nov.: OZ7IS, Ivan fortæller om VHF - UHF båndplanerne.
6. dec.: Klubaften - Aktivitetstest på VHF.
13. dec.: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver.
Onsdage: Computer-aften.
Torsdage: SSTV-aften.

Vy 73 de OZ5ÖI, Esther

KØBENHAVN - QZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. NV., tlf. 01 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Siden sidst
Det højaktuelle besøg på Hove senderen blev en stor succes takket
være de to omvisere OZ9RL, Henri og OZ1CBW, Peter, der trods
stor travlhed ville ofre tid på os. Tak!
Undervisningen i afdelingens lokaler er nu i gang på 2 D-licens
hold og to CW-hold.
Program
21.11.: Klubaften.
28.11.: Teknisk marked. Har du ting og sager, du vil have med, kan
du få bordplads ved henvendelse til OZ1FMU.
5.12.: Klubaften.
Søndag d. 11.12.: Grand’e Ekspedition. Igen i år kører vi ud og hen
ter årets juletræ, hvorefter vi spiser den medbragte mad et hygge
ligt sted, inden vi kører hjem.
12.12.: Juleafslutning i afdelingen. Som sædvanlig hygger vi os
med gløgg og æbleskiver.
OZ1BGP, Volmer

GLADSAXE- OZ2AGR
Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3, 2730 Herlev.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
2800 Lyngby, tlf. 02 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

HOVEDSTADSOMRÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen,
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde,
tlf. 02 94 75 98.
OZ NOVEMBER 1988
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Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.

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.
Program
En tilføjelse til det allerede udsendte program:
22. nov.: Klubaften - byggeaften.
29. nov.: Klubaften - byggeaften.
6. dec.: Klubaften - byggeaften.
17. dec.: Juleafslutning. Mød med XYL, YL og harmoniske, vi skal
se hvor mange der kan være i de nye lokaler.
3. jan. 89: Klubaften.
10. jan. 89: K'ubaften.
17. jan. 89: Klubaften.
Vy 73 de OZ50T, Olaf

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
17. nov.: Alm. klubaften.
24. nov.: Foredrag: udbredelsesforhold.
1. dec.: Alm. klubaften.
8. dec.: Auktion.
15. dec.: Juleafslutning med XYL’er.
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OZ1HJV, Erik

FREDERIKSSUND - QZ6FRS

HILLERØD - OZ1EDR

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.

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.

Der er juleafslutning den 7. december kl. 19.30. Mød op med dit
gode humør og smag på de lune frikadeller og den nylavede lever
postej. Derudover vil der være hyggeligt samvær og lækkert »oste
bord«. Øl eller andet drikkelse efter behag. Resten af december
måned helligerer vi os juletravlheden og familien OM’er/XYL’er/
harmoniske.
Tilmelding til juleafslutningen senest den 30 november til et
medlem af bestyrelsen. Prisen vil som sædvanligt være »måne
dens billigste«.
Vy 73 de OZ1CRY, Eilen-Sofie

HELSINGE - OZ9HEL

CW-kursus
Hillerød afdelingen har fået flere forespørgsler om afhol
delse af kursus i CW. For at lodde interessen vil vi gerne
have forhånds tilkendegivelser og hvem der er interesse
ret.
Kurset vil blive afholdt tirsdage i forbindelse med de al
mindelige møde-aftener i afdelingen. Starten forventes at
blive første tirsdag i 89 altså den 3. januar.
Sidste frist for denne »tilmelding« er 10 december og
skal enten foregå hos formanden Mogens (OZ1DKC) eller
til sekretæren John (OZ1JNR).

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

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.

670

OZ NOVEMBER 1988

Koved bestyreisesmedte m:

Kreds 3

ÖZ1DGR Axel Jacobsen,
Brovangen 46,3700 Rønne,
tff.QSSBQSOT'.

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.

ØSTBORNHQLM - QZ4HAM
Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.

Kreds 4

u re a s

16. nov.: Demonstration af RTTY på C64 ved OZ8IE og OZ1DGR
23. nov.: Computeraften.
26/27. nov.: CQWW CW contest. Maneger OZ1FYW.
30. nov.: Auktion med mange gode ting.
7. dec.: Familieaften, med gløgg og æbleskiver.
14. dec.: Teknisk kursus/foredrag ved OZ2JZ og/eller OZ8TV.
Teknisk foredrag startede den 12. oktober ved at OZ8TV tog hul på
problematiken omkring forstyrelser og allerede her blev det klart at
der alene i dette emne var stof til flere aftener. Der er dog også
mange andre emner at tage op. OZ2JZ havde set på det tidligere
opgaver til A-licens og nævnte blandt de stillede opgaver flere som
kunne give stof til en aften.
Vy 73 de OZ1GQR, Bjarne

Sig du så annoncen
i OZ

Kreds 4

itt 0252 3314

HASLEV - QZ7HAS

LOLLAND - OZ1LOL

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

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.

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.

3

Vi mødes i afdelingen i ugerne med lige numre. Torsdage kl. 19.30.
Kommende mødedage:
17. nov., 1. dec. og 15. dec.
Teknisk kursus er under opstart med klassesæt fra OZ9FZ.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger

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

KØGE - QZ7HAM
Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.
OZ NOVEMBER 1988

LOLLAND-FALSTER - QZ1LFA
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 sidste møde i 1988 bliver afholdt mandag den 21. nov
ember kl. 19.30 på »Ritz«, Torvet, Nykøbing. Nu håber vi, at »OZ« er
kommet til tiden, så denne annoncering kan læses inden mødet.
Aftenens foredragsholder er OZ5RB, Hans Bonnesen, der vil for
tælle og vise lysbilleder om »Den forsvundne sender fra Madum
sø« senderen der blev væk!
Der bliver forhåbentlig også lejlighed til at drøfte forårets aktivite
ter; er der nogen af medlemmerne der går og eksperimenterer med
diverse opstillinger kunne det jo være, at andre også kunne have in
teresse heri.
OZ5DX
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NÆSTVED - 0Z8NST
Mødelokale: Fod by gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.

Telegrafitræning
Der har vist sig en stor interesse for at fortsætte sidste sæson’s suc
ces med HIGH’er SPEED CW-træning, så derfor er vi startet op
igen. Så tag din nøgle med på klubaftenerne og vær med. Der kan
også check’es ind på 28,190 MHz for en Rag Chew.
Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

SORØ - OZ8SQR

Program for EDR-Næstved Afd. til og med 13.12-1988
8. nov.: Byggeprojekt »PA-trin til 2m« - (OZ1EPF m.fl.)
15. nov.: Alm. klubaften.
22. nov.: Byggeprojekt fortsat.
29. nov.: Alm. klubaften.
6. dec.: Byggeprojekt fortsat.
13. dec.: Juleafslutning.
Bestyrelsen

Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1EDC, Heinrich Kock, So røvej 93,
4200 Slagelse, tlf. 03 60 71 15.

ODSHERRED - OZ1QHR

Der afholdes ordinær generalforsamling i afdelingens lokaler på
Banevej 30 torsdag d. 12. januar 1989 kl. 19.30. Dagsorden i følge
lovene.
73 de OZ3FC, Finn

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

SYDSJÆLLAND-MØN - QZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

ROSKILDE - QZ9EDR

Program
17. nov.: Vi inviterer andre klubber til at besøge os. Kom og få en
snak med dem du kun kender fra radioen.
1. dec.: Planlægning af det nye program for 1. halvår 1989. Mød
venligst op med netop dit forslag.
15. dec.: Juleafslutning med gløgg.
Vy 73 OZ1FOW

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.

VESTSJÆLLAND - QZ2SLA

Program:
17. nov.: GENERALFORSAMLING.
24. nov.: Auktion.
1. dec.: 70 cm. Aktivitetstest.
8. dec.: Klubaften.
15. dec.: Juleafslutning. Husk familien.
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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.

ØZ32B, EstntøriJ WMh&t Pétöfsön,

Ø
fcsnebjergrøj&5230Oåmm
fff, 091$ 47

Der er amatørnyt hver tirsdag kl. 21.00 på Vissenbjerg R-4.
Stof som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1IZB, Bjørn, på tlf.
09 12 57 65, senest samme dag kl. 20.00.
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Julefrokost
Den årlige julefrokost for medlemmer og familie afholdes i år i klub
ben d. 2. dec. kl. 19.00. Sodavand, øl og kaffe kan købes, mens man
selv skal medbringe maden og eventuelle skarpe. OZ1LDG, Eskil

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

NYBORG - OZ2NYB

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.

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.

Program for november
Man. d. 21. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 28. kl. 19.30: OZ1BGQ, Per holder foredrag om frekvens
krystaller.

OZ3TQ har startet et kursus for aspiranter til D-licensen. 5 elever
har meldt sig og undervisningen foregår hver torsdag kl. 18.30.
Klubaften d. 1. dec. er reserveret for et medlem, der vil under
holde med et eller andet emne - nærmere programfastsættelse
foreligger i øjeblikket ikke.

Program for december
Søn. d.4. kl. 9.45: EDR 80m-aktivitetscontest (køres fra klublokalet)
Man. d. 5. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Tirs. d. 6. kl. 19.00: EDR VHF-aktivitetscontest.
Tors. d. 8. kl. 19.00: EDR UHF-aktivitetscontest.
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Lør. d. 10. kl. 14.00: Juletræsfest for afdelingens »unge« medlem
mer.
Lør. d. 10. kl. 18.00: do. for »voksne« medlemmer.
Man. d. 12. kl. 19.30: Sidste afdelingsaften inden jul.
Man. d. 17.:Juleferie! (evt. drop-in aften).
Man. d. 26.: EDR 80m-julecontest.
Tirs. d. 27.: EDR 40m-julecontest.
Program for januar
Man. d. 2. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Aftenskolen
D-licenskursus tirsdage kl. 19.00 v/OZIEZG, Lars Sune.
Telegrafikursus onsdage kl. 19.00 v/OZIFWY, Dres.
Siden sidst
Den 19. september fortalte OZ4MM os om hvordan han havde om
bygget sin EME antenne i Birkum. Der var ikke fremmødt ret mange
tilhørere, så foredraget fik karakter af en slags studiekreds. Det
egentlige foredrag om optimering af Yagi-antenner har vi til gode til
en anden gang.
Den 15. og 16. oktober hjalp afdelingen Spejdergruppen »2.
Odense - Frie Fugle« - OZ2FFO - med at deltage i årets JOTA (jam
boree on the air). Det blev en god og hyggelig weekend for de 30-40
spejdere og 20 radioamatører der lagde vejen forbi spejderhytten
på Lisemindevej. Forud for JOTA blev der arbejdet intenst med at få
fremstillet grej til HF-rævejagt. Da det fremstilledes grej desværre
ikke duede har både spejdere og vi noget til gode, så der arbejdes
videre med projektet.
Den 17. oktober holdt OZ3RC et foredrag om sit arbejde med
Packet-radio, OZ5BBS-databasen, og om hvordan betableringen
at et netværk af NET-ROM baserede digipeatere skrider frem. Vi fik
også at vide hvad det vil sige at være maneger for den fra Tyskland
kommende forwarding til de danske mailboxe på Packet-radio.
Projekter
Siden sidst er det private projekt med at bygge HQ-1 antenner ble
vet en realitet. OZ1BKY som står for projektet, meddeler at han har
14 betalende tilmeldte til projektet, som påbegyndes nu i novem
ber. Der forlyder at der også er et byggeprojekt at en strømforsyning
under opsejling engang til foråret.
Juletræsfest
... lidt vel tidligt måske, men afdelingen holder juleferie inden de
cember udgaven af OZ udkommer.
Lørdag d. 10. december kl. 14.00 afholder festudvalget juletræs
fest for afdelingens helt unge medlemmer og harmoniske. Tilmel
ding til OZ1LYF eller OZ1AMF senest d. 5. december. Beløbet på
10,- kr. pr. deltager er til en godtepose. Om aftenen er der fest for af
delingens øvrige medlemmer med følge. Festen begynder kl. 18.00
med fællesspisning af den medbragte mad, og bagefter kan man få
sig en svingom indtil den lyse morgen.
PS
I næste nr. af OZ følger indkaldelsen til den ordinære generalfor
samling i januar. Hvis du har forslag til behandling på GF, så send
dem allerede nu til formanden (OZ1EZG), så de kan blive udsendt
i det næste afdelingsblad.
Vy 73 de OZ1ETP & OZ1EZG, Lars & Lars

SVENDBORG - QZ7FYN
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.
OZ NOVEMBER 1988

Program for EDR-Svendborg
Ons. d. 16. nov. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 17. nov.: D-licenskursus.
Ons. d. 23. nov. kl. 19.00: Klubaften, film.
Tors. d. 24. nov.: D-licenskursus.
Ons. d. 30. nov. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 1. dec.: D-licenskursus.
Tirs. d. 6. dec.: VHF Aktivitetstest.
Ons. d. 7. dec. kl. 19.00: Klubaften med film.
Tors. d. 8. dec.: D-licenskursus.
Ons. d. 14. dec. kl. 19.00: Juleklippeklistrefamiliekomsammenklubaften.
Tors. d. 15. dec.: D-licenskursus.
Ons. d. 21. dec. kl. 19.00: Juletræsfamiliebingoafslutningkomsammenaften.
Tors. d. 22. dec.: D-licenskursus.
Ons. d. 28. dec.: Ingen klubaften.
Tors. d. 29. dec.: D-licenskursus aflyst.
Siden sidst
Udover den ugentlige diskusionsaften er der ikke sket meget, dog
skal det nævnes at OZ1BIW, Peter har fået en rimelig tilmelding til
kurset der sigter mod at kursisterne består den tekniske prøve næ
ste år.
Så har 5 medlemmer af klubben hjulpet spejderne med at af
holde den årlige JOTA. Fra klubben deltog: OZ1HFO, Jan - OZ1IYH,
Arne - OZ1KRI, Orla - OZ1LXT, Michael og OZ2ABZ, Klaus.
OZ1KRI, Orla kom fra sine studier i Sønderborg for at være med
hvilket naturligvis var en glæde, og OZ2ABZ deltog egentlig som
spejder men...
OZ1KAD havde udlånt sit HF udstyr (og 2m) og deltog selv fra
søndag morgen.
Yderligere havde endnu en af de arrangerende spejdere licens
OZ1LXV, Rene. Dvs. i alt var der 7 licenserede til at klare trafikken.
JOTA startede for dem der kunne allerede fredag eftermiddag
med transport og begyndende opstilling af den store antenne og
udstyrspark.
Klubben medbragte den ekstra FD4 (i gult) og en 16 elm. vandret
2m. Derudover havde OZ1LLG stillet sin 3 elm. beam til låns, og
OZ1BIW kom med 2 stk. 8 elm. til 2m lodret og en 5/8 GP til Packet.
Klokken 0030 lørdag morgen var vi færdige med opsætning af
antennerne og kunne begynde på resten.
Lørdag kom de første af i alt 44 deltagere og næsten alle var mødt
til åbningen kl. 1000 DNT.
De deltagende spejdere skulle først have et kursus i radioer før
de blev sluppet fri. Derefter kunne de bygge et byggesæt, for de
nyes vedkommende en AM radio. Og der var også frit valg mellem
de min. 5 radioer. Der blev kørt ca. det normale antal QSO’er på2m,
men på HF fik vi meget mere end sædvanligt, det samme kan man
ikke sige om Packet da der ikke var mange andre JOTA’er at nå, pro
blemet er også at en Packet QSO tager lang tid når der skrives efter
SØGE og DYKKE metoden.
Alt i alt en glimrende JOTA, der var vidst flere der godt kunne
bruge 24 timers sammenhængende søvn søndag aften.
Ang. CW-kursus så er der ikke taget skridt til at gøre mere. Tilsy
neladende er der heller ikke tilslutning til denne »måske« aktivitet.
For dem der kører Packet skal det lige nævnes at denne og føl
gende info’er kan hentes fra OZ5BBS (W OZ-FYN/OZ7FYN) fra kort
før sidste indsendelse dato for afdelingsstof, så den info er friskere.
Der gøres opmærksom på at afdelingens repeater har fået nyt gi
ronummer, da det gamle har vist sig ikke at tilhøre foreningen, men
en privatperson, der ikke er medlem at foreningen.
På bestyrelsens vegne 73 de OZ1LXT

VESTFYN - OZ7ASQ
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11,
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74
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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.
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4. dec. kl. 9.45: 80m aktivitetstest.
6. dec. kl. 20.00: Aktivitetstest VHF.
8. dec. kl. 19.30: Juleafslutning.
1989
5. jan. kl. 19.30: Alm. møde. Første møde i det nye år.

EDR’s
OZ

Tenerife-rejse

EA

1989
— EN VARM IMPULS I VINTERENS KULDE —
NEJ, NEJ, NEJ vi er ikke rejst endnu!
Så står DU og savner ideen til årets julegave, ja så er den
her:

- En julegave til hele familien EDR’s tenerife rejse 1989!
Du vil se familiens ansigter stråle om kap med juletræets
glans, når de finder deres deltagerbevis under træet.
Alle vi andre deltagere glæder os til at være sammen
med jer, så tag snarest kontakt med rejseudvalget. Arran
gementet er i øvrigt beskrevet i august OZ, side 487!
73 og en glædelig jul, med et gensyn til
en velykket Tenerife ferie 1989
ønsker rejseudvalget
OZ6IQ og 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.

Succes med vor Oldtimer-aften
Den 22. sept. afholdt vi i afdelingen den årlige Oldtimer-aften, og
det blev atter i år en mægtig succes. Der var mødt mange Oldtimere
op, og de fik sig en rigtig god gedigen gang snak. Der er heller in
gen tvivl om, at de nok skal møde op næste år, hvor vi selvfølgelig
atter vil arrangere en tilsvarende Oldtimer-aften.
Storauktion i Nordais afdelingen
Lørdag den 15. okt. oprand så dagen for den længe imødesete sto
rauktion, som vi af pladsmæssige grunde havde henlagt til HolgerJensens Maskinforretning A/S, Stevning, hvor direktøren jo hedder
OZ9QQ, Kjeld.
Det blev jo en stor succes med auktionen. Vi havde vel ca. 2 - 2,5
tons grej, og der mødte til auktionen et sted mellem 75 og 100 per
soner, og de var i alle aldre - lige fra 3 år til 75 år. Det hele blev opta
get på video, og det bliver så spændende her i vinter at se billed
erne.
Auktionen varede fra kl. 13.00 - kl. 17.00, og buddene faldt hurtigt
under auktionarius OZ9Q’s ledelse. Ja, det var i sig selv en ople
velse bare at opleve auktionen, selv om man ikke skulle have noget
købt.
Der kom folk fra Esbjerg lige til Svendborg og ellers fra hele det
sønderjydske område.
Fra Nordals afdelingen skal da også lyde en stor tak til alle vore
amatørkammerater, der troppede op ved auktionen og støttede os.
Vi tænker her ikke blot på det økonomiske, men så sandelig også på
det rent menneskelige, idet uden jeres gode humør og morsomme
indfald, var auktionen ikke blevet det, som den blev.
Tak allesammen!

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

JOTA 1988
Samtidig med at auktionen løb af stabelen i Stevning, blev der i af
delingens lokaler afholdt JOTA (Jamboree on the air), og for de nye
amatører skal det kort fortælles, at i weekenden 15.-16. okt. måtte
spejderne have lov til at snakke i vore radioer, idet de har en speciel
tilladelse fra P&T, og det kan nok være, de benyttede sig af denne
tilladelse idet spejderne (25 i alt) opnåede at få 120 QSO’er i den tid,
de var hos os, og det strakte sig over perioden lørdag kl. 9.30 -19.00
og søndag kl. 9.00 - 12.00.
De gik rigtig til den, og fik virkelig mange gode og mange mor
somme QSO’er igennem til andre spejdere. Spejderne var QRV
både påHFog VHF, og de blev næsten helt »professionelle« til at af
vikle QSO’er.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans

NORDALS - OZ1ALS

SØNDERBORG - OZ1SDB

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

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

LØGUMKLOSTER - QZ5LKO

Program:
17. nov. kl. 19.30: Foredrag af OZ9QQ, Kjeld om QSO-teknik.
24. nov. kl. 19.30: Alm. møde.
1. dec. kl. 19.30: Alm. møde.
1. dec. kl. 20.00: Aktivitetstest UHF.
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Program
22. nov. kl. 19.30: Vi skal se på de instrumenter som klubben har og
hvordan man bruger dem.
2. dec. kl. 19.00: Julemik i OZ1SDB. Jo, du ser rigtig nok afdelingen
holderjulemik på en fredag. Vi vil gerne have nogle tilmeldinger fra
jer, hvor mange i kommer, da det er tilladt at tage påhæng med. Til
OZ NOVEMBER 1988

melding senest mandag d. 28. november. Menuen vil være brød,
sild og pålæg. Dette er arrangeret i ta’ selv, der er små lune retter
undervejs og afslutnings- kaffe og kage (æbleskiver). Prisen på alt
dette eks. våde varer, er under 100 kr. pr. person. Så sæt kryds i ka
lenderen og kom og vær med vi skal nok få det hyggeligt.
6. dec. kl. 19.30: Fieldday-pokalen overrækkes til vinderen i kreds 6.
Dette vil foregå i vores lokaler på Nørrekobbel 5 bag ved forbræn
dingsanlægget.
Afdelingen holder så juleferie til tirsdag d. 17. januar, hvor vi mødes
igen.
Vy 73 OZ1KUB, Erik

TØNDER - 0Z5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 56 22.
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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
17. nov.: Filmaften (sveriges radioamatører).
24. nov.: Firmabesøg, på Glødelampe fabrik v/OZ1VW, Hans.
1. dec.: Alm. klubaften.
4. dec.: Aktivitetskontest på HF båndene.
8. dec.: Filmaften.
15. dec.: Julemic.
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

Svemi Larsan»

tf. 05 12 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
16. nov. kl. 20.00: Medlemsmøde.
23. nov. kl. 20.00: Foredrag ved Ove Peters, Teknisk afdeling, Kol
ding om operation mærkning m.m. Tyverisikring af grej.
30. nov. kl. 19.30: Aflevering af effekter til auktion.
4. dec.: Årets sidste HF-aktivitetskontest.
6. dec.: Årest ditto VHF.
7. dec. kl. 20.00: Årets sidste auktion. Er det her du skal have din
gave.
14. dec. kl. 20.00: Julehalløj for hele familien.
Siden sidst har der været kredsmøde og RM, beretning fra RM og
JOTA. Der er stadig få ledige pladser på køkken holdet - skynd DIG!
Vel mødt i OZ/ESB, Esbjerg afdelingen
stedet hvor hyggen breder sig.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - QZ6EDR
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.
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ÅBENRÅ - QZ6ARC

*¥

#%rø€IS /

HERNING - QZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Program:
23. nov.: Almindelig klubaften.
30. nov.: Julebanko.
7. dec.: Almindelig klubaften.
14. dec.: Juleafslutning med æbleskiver og gløgg.
21. dec.: Almindelig klubaften.

Siden sidst
Det kniber lidt med at få gang i vinterens kurser. Både teknisk kur
sus til D-licens og til morseprøven.
Så her en opfordring: Vil du tage D-licens eller morseprøve til for
året så mød op i afdelingen. Du kan nemt nå det endnu.
Her mod årets slutning begynder mange jo at tænke tilbage på
det år, der nu snart er forbi. - Det gælder også en sekretær og besty
relse i OZ8H.
Noget af det der er blevet lovet medlemmerne, er et »Repeater
nyt«. Der er desværre ikke kommet i gang bl.a. på grund af Herningrepeaterens »tilstand« efter at den havde stiftet bekendtskab med
et lyn. Det var og er det der nager os meget, at vi ikke har opfyldt
dette løfte.
En anden ting der bekymrer os noget er den ringe aktivitet der
kan mærkes, især på 145.625 - Herning repeateren -. Lytter man en
hel dag og aften hører man næsten aldrig nogen.
Kære venner! Er vi gået i stå i Hedens hovedstad?
Bygger/eksperimenterer vi ikke mere?
Er vi blevet os selv nok, så vi ikke behøver
at snakke med andre end en PC’er?
Nej vil nogen sige, vi roder da stadig med noget.
Ja-men, hvorfor må vi andre da ikke høre noget om det og måske
lære noget af det?
Kom i afdelingen til klubaftener. Medbring dine »fuskerier« eller
giv/hent hjælp over repeateren.
Kom nu ud af busken. Det er ikke spor hemmeligt, det vi laver. Vi
skal have gang i »sagerne« igen i Herning, men vi skal hjælpes ad
- vi behøver også din opbakning.
Øv - sikken et surt opstød vil nogen mene. Ja måske, men amatør
sagen trænger til et »løft«.
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Disse linier var nok tiltænkt en leder i bladet, men nu blev det
altså under lokalafdelingen det kom.
Tænk over det, og kom så i afdelingen og vær med.
På gensyn i OZ8H.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

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

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, G riegsvej 178, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.
Der etableres teknisk kursus i afdelingen med henblik på D-licens
og P&T-prøve i maj.
Første gang bliver mandag d. 28. nov. kl. 19.30 i klublokalerne.
Der undervises efter den nye udgave af Vejen til sendetilladelse.
Vel mødt OZ1LJL, Finn

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

MORS - OZ7MOR
Mødelokale: Grønnegade 10 B, vær. 26.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 74 44 03.
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Jensen, Videbækvej 8, Faster,
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 07 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.
Program:
22. nov.: Ombygning af 70 cm. radiotelefon.
29. nov.: Alm. klubaften.
6. dec.: Åben bestyrelsesmøde, kom og vær med.
13. dec.: Juleafslutning, tag hele familien med. Fra kl. 19.00 til ca. kl.
21.00.

Siden sidst
Endelig, vi har fået rettet vores antenner ved afd., så nu er vi klar til
nye efterårsstorme.
Vi holder juleferie fra d. 13. dec. til d. 10 jan. 1989.
Vy 73 de OZ1UP Conny
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Program
17. nov. kl. 19.30: Møde.
24. nov. kl. 20.00: Taler OZ1 AKO, Hans Jørgen Seekjær, om »forstyr
relser« i lokalet i Kirkegade 13, kid.
1. dec. kl. 19.30: Møde.
8. dec. kl. 19.30: Møde.
Vy 73 de OZ7CI, Flemming

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.

VARDE - OZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37,
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

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.
Siden sidst
Endelig blev vi færdig med OZUTY’s regulerbare strømforsyning.
Det viste sig at det var en defekt IC der var årsag til hele problema
tikken. Den dårlige IC er nu udskiftet, og det hele virker igen efter
hensigten. Vi glæder os til at se det færdige resultat indbygget i ka
binet.
Vi er nu også blevet færdig med vor antenne til 2 m/70 cm. Efter
først at have prøvet med skærmen fra et stykke coax-kabel, gik vi
over til at bruge en strimmel alu-plade på 1 mm. tykkelse. Det hele
blev bygget ind i et 19 mm. elektrikerrør, er upåvirkelig at vejr og
vind, og meden længde påca. 150 cm. meget diskret. Standbølge
forholdet var i hele 2 m. området mindre end 1:1,5. På grund af
manglende instrument, kunne vi ikke måle på 70 cm. Konstruktio
nen findes i OZ november 1987, side 632-633.
Den 13. oktober fik vi besøg af OZ8IG, Kenn Rasmussen, der
skulle demonstrere brug af oscilloskoper. Han havde bl.a. med
bragt en 2 strålet MHz s kop. Der blev gennemgået teorier omkring
katodestrålerøret, dets afbøjningsplader, timebase, indgangsim
pedans m.v. Han fortalte og viste hvordan man kan bruge et sådant
instrument til målinger af signaler, spændinger, frekvenser m.v.
Efterfølgende var der mulighed for at få afprøvet/gennemgået et
par private skoper. Der blev foretaget sammenligninger og udveks
let erfaringer.
Under kaffen var der mulighed for spørgsmål og anden erfaring
sudveksling. Aftenen sluttede med et helt andet forsøg, idet OZ8IG
havde medbragt en 60 cm. parabol, satelitmodtager samt et TV. Da
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signalet var pænt kraftigt ude på græsplænen, flyttede vi herlighe
derne indendørs, åbnede tagvinduet og så fantastiske franske bil
leder (kanal 5). Fagre nye verden, hvad kan vi ikke få for penge?
Taktil de fremmødte, og især tak til OZ8IG, Kenn, foren god, hyg
gelig og lærerig aften. Synd at ikke nogle flere kunne/havde lyst til
at overvære dette udmærkede foredrag.
Den 8. december holder vi, traditionen tro, vores juleafslutning
for hele familien. Vi vil igen i år gøre det på den hyggeligt facon med
julegløgg og æbleskiver. Nogle små juleoverraskelser til børnene
kommer sikkert også. Bestyrelsen håber at der denne aften vil
være et ekstra stort fremmøde, så vi alle kan fåen rigtig hyggelig af
ten.
Vel mødt næste torsdag.

Kreds 8

Program
17. nov.: Byggeaften.
24. nov.: Klubaften.
1. dec.: Byggcaftcn.
8. dec.: Juleafslutning med hele familien.
5. jan.: Første mødeaften i det nye år.
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.

Kreds 8

ÖZ5KM,
Undbjsr
ttf. 06 57 92 42.

Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver man
dag kl. 20.00 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 06 29 51 74.

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

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Ting høj vej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 06 33 43 85.

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

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

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

ROSENHOLM■OZ2ROS
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.
Mandage: kl. 20.00 amatørnyt på Vejle rep.
Tirsdage: CW.
Onsdage: D-licens.
Torsdage: Klubaften.
Månedens arrangement
Torsdag den 24/11 afholder vi auktion i lokalerne på Gasvej.
Juleafslutning
Torsdag den 8/12 har vi juleafslutning, tag børn og ægtefæller med.
73 de OZ1JYR, Benny
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Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JIW, Jesper Schou, Edv. Egebjergvej 59,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 64 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.
Program
20. nov.: Klubaften.
29. nov.: Foredragsaften OZ7CH, Carl Ulrich Holten vil denne aften
fortælle om hans 50 år som aktiv radioamatør.
6. dec.: Klubaften.
13. dec.: Klubaften.
Siden sidst
Det skrider rask fremad, men indretning af vores nye klublokale,
takket være OZ1JAS Kjersteins energiske indsats.
Formanden OZ1JIW, arbejder på at få sat et kursus i gang, for alle
de nye medlemmer, der gerne vil have licen.
Vy 73 de OZ9PF, Poul
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VEJLE - 0Z5VEJ

ÅRHUS - 0Z2EDR

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.

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.

Den 4/10 88 havde vi auktion i Vejle afdelingen, der var indkommen
mange forskellige ting bl.a. Forskellige måleinstrumenter, frekvens
generatorer, oscilloskop, 2 m. stationer og meget andet, som blev
solgt til små priser, der var også helt nye ting så som Larsen tuner
med mellemfrekvens og forskellige ringtransformer, som også blev
solgt til små priser.
Vi har nu fået et teknisk kursus i gang i Vejle afdelingen med
OZ8XW, Flemming som lærer. Første aften var d. 6/10 88 kl. 19.30 i
Vejle afdelingen, der var fremmødt 12 af 18 tilmeldte, men der for
ventes at komme flere. Der vil også blive et CW-kursus med
OZ1AXV, Konnysom lærer, og vil starte op tirsdag d. 8/11 88 kl. 18.30
i Vejle afdelingen. Går du og tænker på at komme på HF kan det
nåes endnu, du kan skrive dig på listen i afdelingen eller meddele
det til et af bestyrelses medlemmerne eller ringe på tlf. 05 82 87 59.
Den 11/10 88 havde vi foredrag, det skulle have været OZ1IGT,
men da han blev forhindret i at komme, var vi så heldige at få
OZ7CH til at komme og fortælle interessante ting om antenner, der
var mange spørgsmål, og de blev alle righoldigt besvaret, men det
var ikke en helt almindelig aften, thi OZ7CH havde 50 års jubilæum
som medlem af EDR. Her fik vi et referat gennem årene der var
gået, det blev til en meget interesant og hyggelig aften. Tillykke
med de 50 år, og rigtig mange tak fordi du ville komme, vi håber vi
må trække på dig en anden gang.

Program:
24. nov.: Klubaften, evt. gennemgang af D-licensprøven for dem
der har været oppe i nov.
29. nov.: D-licens kursus kl. 19.30.
1. dec.: VHF-UHF aften.
5. dec.: Bestyrelsesmøde.
6. dec.: VHF Contest.
8. dec.: Klubaften.
15. dec.: Julestue.
22. dec.: Lukket.

Program
22. nov.: Bygge og klubaften.
24. nov.: Teknisk kursus, D-licens.
29. nov.: Programlægning af foråret 1989.
1. dec.: Teknisk kursus.
6. dec.: Foredrag ved OZ1BIN.
8. dec.: Teknisk kursus.
9. dec.: Juleafslutning.
13. dec.: Alm. klubaften.
15. dec.: Teknisk kursus.

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.

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 06 67 41 56.
Medlemsmøde
Tirsdag den 29. november. Klubvært OZ3MC, Martin.
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. Julegløgg med æbleskiver +
kaffe med småkager, kr. 25.00. Klubvært Rita.
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... indlæg skal sendes til spalteredaktøren ikke direkte til trykkeriet... tak
Vy 73 red. OZ1CRY, EUen-Sofie

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN

Derefter holder vi juleferie til d. 10. jan. 89, hvor vi starter op med
alm. klubaften. Klubben er åben kl. 19.30 med start kl. 20.00.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul.
Vy 73 de OZ1JUV, Verner

Byggeaftener
Hver tirsdag.

Antenneforedrag: ved OZ1JF, Poul
Tilslutningen var ikke noget at råbe hurra for, men for dem der var
mødt op, var foredraget vel tilrettelagt og grundigt forberedt, med
en del transparant til overheadprojectoren.
Næste foredrag vil omhandle brugen af støjmålebroen og
SMITH-KORTET.
En tak til Poul.
Vy 73 de OZ5DE, Dan

Program:
15. nov.: Bestyrelsesmøde kl. 19.30.
16. nov.: Hvordan kører man test? v/OZIGMP, Jens (foredrag).
Teknisk kursus VTS.
23. nov.: Klub og byggeaften.
30. nov.: Diagram/print, hvordan? v/Lars Harmnsen m.f.
7. dec.: OZ6EJ, Erik - fabrikerer vafler. Pigerne fra støtteforeningen
laver gløgg, en rigtig hyggeaften.
14. dec.: Så er det jul igen: Vi fester som vi plejer, den sidste klubaf
ten før jul. Som sædvanlig vil der denne aften være lidt godt til ga
nen - sild/snaps o.s.v.
Der er sidste tilmelding og indbetaling d. 7. dec. 88.
11. jan.: Første klubaften efter ferien. Var der eletronik i pakkerne?
Hermed vil vi så ønske alle klubkammerater - støtteforeningen - re
daktør af klubnyt og amatørnyt - kontoret i Odense - samt amatø
rene i det ganske land en rigtig god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ2ABR, Lene

Spalteredaktøren modtager
gerne billeder og stof
til spalten

Vy 73 OZ5LD, Leo
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Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til 0Z1HN0, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tlf. 08 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN - 0Z6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby.

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.
Program
15. nov.: Klubmøde.
26. nov.: Julefrokost.
13. dec.: Juleafslutning ferie.
10. jan.: Klubmøde.

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.
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SKAGEN - QZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

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

AALBORG - QZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GGR, Bjørn Laursen, Boulevarden 37 3tv.,
9000 Aalborg.
Giro: 5 44 47 99.
Program
23. nov.: Klubaften.
30. nov.: Klubaften.
7. dec.: Klubaften.
12. dec.: Sidste rep. nyt.
14. dec.: Julestue.
Vedrørende Generalforsamling 7/9-88
Bestyrelse: Formand - OZ1GGR, Bjørn Laursen. Kasserer OZ1GJB, Robin Price. Sekretær-OZ5HP, Henning Pedersen. Best.
medlem - OZ1LLY, Gert Poulsen. Best. medlem - OZ4TU, Steffen
Winther. Suppleant - OZ1ING, Henrik Weiss.
Vedr. udlån af bøger, er udlånstiden max. 1 md.
Husk repeaternyt hver mandag kl. 19.00, via OZ3REN -145.650
(R2).
Vy 73 OZ1LLY, Gert

Grønland
JUHANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.
Så er vi startet efter sommerferien, vi holdt vores ordinære general
forsamling den 21. september hos OZ3CS, Carsten. Efter valg af di
rigent, det tog lidt tid, men OX3FG, Walther lod sig overtale aflagde
formanden OX3LX, Bo sin beretning, med lidt hjælp fra de tilstede
værende. Da vi ikke kunne finde på mere at tilføje, var det kassere
rens tur, OX3FG skiftede så kasket, og fremlagde regnskabet, det
havde vi ingen kommentarer til, herefter gik vi videre i dagsorde
nen, fastsættelse af kontigent. Det blev vedtaget, at kontingentet
skulle forblive uændret, indtil der foreligger nærmere vedrørende
klubhuset. Herefter gik vi over til valg af bestyrelse, OX3CS, Car
sten blev ny formand, OX3FG, Walther fortsatte som kasserer,
OX3DZ, Erik blev sekretær, OX3PR, Per og OX3RA, Ras blev sup
pleanter. Sidste punkt på dagsordenen (eventuelt) var det punkt
der tog længst tid, vi drøftede bl.a. vores nye klubhus. Et specielt
call i forbindelse med Hjemmestyrets 10 års fødselsdag, samt
OX3DD’s brev til RM vedr. »navneforandring« af lokalforeningerne
i Grønland (se OZ 9/88 RM-tillæg side 2).
OZ NOVEMBER 1988

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden, og vi fortsatte der
efter snakken over et krus sodavand/øl. Til slut blev der taget afsked
med OX3LX, Bo.
Sidste: vi har nu fået tilladelse til at bruge callet: 0X10. Dette kaldesignal vil blive brugt af OX3JUL, i hele 1989, i anledning af 10 året
for hjemmestyrets indførelse den 1. maj 1979.
Det var alt for denne gang.
VY 73 de OX3DZ, Erik

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen
Mødeaften: Hver weekend ved klubhuset kl. 10.00
Fmd.: Peter Raahøj, Boks 1007, 3900 Nuuk, tlf. 21172.
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

PITUFFIK - OX3THU
Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST.
Mødelokale: Barak 751, værelse 3 T.A.B.
Adr.: MOS, Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.
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Silen t Key
0Z7K
0Z7K, Poul Holst, æresmedlem af Helsingør afd. er død efter læn
gere tids sygdom.
Poul var med til at stifte vor afd. den 21. januar 1947 og sad i besty
relsen i adskillige år. Han har præget foreningen og været igang
sætter i de første svære år, hvor medlemstallet var meget lille.
Efter udtrædelse af bestyrelsen var Poul med til at fastholde afd.
på den rette kurs frem til hvad den er i dag. OZ7K var en god kam
merat, en dygtig telegrafist, var censor ved morseprøver eet.
Poul nød stor respekt og vi vil savne ham
Få har gjort så meget for så mange.
Æret være hans minde.
0Z50T, Olaf.

OZ1ATG
Det vakte sorg, da jeg erfarede, at Sven Bech Madsen OZ1ATG var
omkommet ved en ulykke til søs i en alt for tidlig alder. Sven var erfa
ren til søs, både dygtig og omhyggelig og kendt for dette og i Marinehjemmeværnet, hvor i gennem jeg lærte Sven at kende.
Sven var ligeledes kendt som den ene halvdel af OZ7SPO, der
midt i 80’erne opererede fra Sprogø, hvor Sven var i tjenstlig ær
inde.
Sven kom ofte i EDR Odense afd., hvor han som alle andre steder
lyste op med sit gode humør.
Sven, du vil blive savnet, nok ikke mindst hos din familie, for
hvem tabet må være størst.
Æret være dit minde Sven.
OZIZB/Bjørn

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.
Tusind tak
Det er ikke nogen dødsannonce, fordi jeg skriver »tusind tak«.
Nej tværtimod en stor tak til de mange, der har ringet mig op, på
grund af indslag i OZ oktober måned om repeatere på 10 m FM. Jeg
har fået så mange positive tilkendegivelser, så det er helt utroligt.
Så jeg kan se, at vi må arbejde videre på at fåen eller flere 10 m re
peatere i Danmark.
Tak skal I have alle medamatører.
OZ1BIN
Åbent brev til HB
Hermed et par spørgsmål fra OZ1BIN
Til OZ oktober 1988 udgave fremsendtejeg til OZ8XW vores hoved
redaktør, en del forskellige båndrapporter, som er kørt på 10 m FM.
Der er mange 10 m. FM amatører, der kunne nyde godt af mine in
formationer. Jeg konstaterer, at de ikke kom i OZ, hvorfor ikke?
Jeg ringede fredag aften den 21.10.88 til vores HR OZ8XW og
spurgte, hvorfor ikke mine båndrapporter var kommet med i OZ og
fik dette svar »At han ikke kunne finde ud af, hvor den skulle place
res i OZ, om den skulle i DX-nyt eller hvad, og så havde jeg altså
OZ8XW HR ikke fået den sendt videre til rette person, og for det an
det har vi jo en rubrik, der hedder DX-nyt«.
Jeg føler efterhånden, at det der hedder 10 m FM skal tysses ned,
og der må ikke komme noget i OZ, der kunne fremme interessen for
10 m FM/repeatere.
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Det skal lige siges, at min båndrapport var HR i hænde rettidigt.
Samtidig kan jeg se, at man mangler stof til OZ. I mit OZ blad står
der på side 590 »Tekniske artikler modtages gerne, Redaktionen«.
Og på side 599 står der »Husk stof til OZ«, og på side 605 står der
»Har du meldt et medlem ind i EDR for nylig?«. Jeg vil gerne høre,
om man er interesseret i, at jeg kommer med stof til OZ. Eventuelt
båndrapporter, DX-informationer, repeaterinformationer, i det hele
taget mere detaljerede informationer fra det høje område på 10 m
FM.
Fortæl mig nu ikke, at der ikke var plads i OZ, det var ikke det, der
var problemet, fortæller HR mig.
Venlig amatør hilsner OZ1BIN, Knud Erik Kofod

Dr. om. Knud Erik
Jeg har intet mod kritik, men den skal være saglig, og det er ikke
nødvendigt med åbne breve til HB eller andet pjat. Du kan få svar
her og nu, men lados lige starte med begyndelsen: Du sendte til OZ
oktober et læserbrev, der ganske rigtigt var indsendt rettidigt, idet
det ankom her dagen før sidste frist. Vedlagt var også nogle bånd
rapporter.
Nu er det sådan, at ikke alt stof nødvendigvis kan forventes bragt.
Dit læserbrev blev bragt, men undertegnede skønnede, at bånd
rapporterne ikke hørte hjemme under læsernes mening, og at det
ikke var så vigtigt stof, at det var nødvendigt at lave om på DXspalteredaktørens manuskript, for at få dine båndrapporter med.
Da du ringede den 21., spurgte du, om der ikke kunne komme en
spalte i OZ omhandlende 10 m FM. Jeg svarede dig, at det ville jeg
ikke afvise, men gerne have tid til at overveje. Der må ikke komme
for mange spalter i OZ. Stoffet kunne måske komme ind under DXspalten, og jeg ville i hvert tilfælde gerne drøfte sagen med DXspalteredaktøren.
Så spurgte du om dine båndrapporter, og om jeg ikke ville bringe
noget om 10 m FM.
Vi aftalte, at du, selvom tidsfristen faktisk var overskredet, kunne
indtelefonere nogle 10 m båndrapporter til mig søndag den 23. om
formiddagen, så skulle de nok komme med i OZ november.
Hvad finderjeg så i min postkasse lørdag aften (personligt afleve
ret): Ovenstående åbne brev til HB, men ingen båndrapporter.
En besynderlig reaktion!
Vi er mange, der mener, at det var bedre, om OZ’s spalter blev
fyldt med tekniske artikler og relevante informationer for radioama
tører - herunder 10 m FM stof- istedet.
OZ8XW, Flemming
PS. Bemærk iøvrigt, at DX-spalteredaktøren, helt uden at have talt
med undertegnede, efterlyser bl.a. stof om 10 m FM i denne må
neds spalte. Lad os vente lidt med en selvstændig spalte og se,
hvad der sker i DX-spalten.

SSTV rapport: R: Rigtig, S: Stor, T: Torsk.
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172,
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord,

mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og
medlemnuramer 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: Kenwood TS-180S HF-transceiver med orginal
AT-180, SP-180 m filter og PS 30, altersom nyt. Desuden transceiveren er forsynet med alle de nye band og m. memory en
hed. Kan prøves her hos mig. Kr. 7200,-.
0Z1DCR, Tommy, tlf. 02 15 24 36.

Sælges: HEATHKIT SB100 HF-transceiver m. org. højttalerka
binet m. indbygget powersupply kr. 1900,-. Ombygget SALORA SRP25D UHF mobilstation inkl. orig. mikrotelefon kr.
1200,-. STANDARD SC210W 2m transceiver monteret med xtal for 144.675 MHz kr. 500,-.
Søges: Manual for TS520SE.
OZ6PC, Poul, tlf. 06 24 34 82.

Sælges: HF-sender Siemens S-313 400 W kr. 4500,-. HFmodtager Siemens E-311 kr. 3500,-. HF-modtager Siemens
E-310 kr. 1200,-. HF-modtager Halicrafter S-38D kr. 300,-.
Storno CQM 763 uombygget m. 12 W PA trin kr. 800,-. Motor
Grunfos 0,37 kW fabriksny kr. 350,-. Pyrex antenneisolatorer
18 cm, pr. stk. kr. 20,-. Rør: 3 stk. Y L1070 incl. sokler kr. 300,-.
RCA 6146A kr. 50,-. YL 1371 kr. 50,-. 6L6GA pr. stk. kr. 20,-. ECC
35 pr. stk. kr. 10,-.
OZ8SO, Jens, tlf. 08 43 04 80.

Sælges: OSCAR - bliv QRV nu! 4 VHF + UHF - Flexa antenner
(FX 224 = 12,4 dBD/FX 7056 = 15,2 dBD) kr. 500,-/480,- pr.
stk.;2Sammler, SSB-electronic, til 4 VHF-/4 UHF-antenner kr.
500,-/480,-: kr. 500,-. Elevationsrotor kr. 1700,-; dobbelt ” H”
til 4 VHF og 4 UHF-antenner kr. 500,-; 16 N-stik til RG 213/U,
kr. 35,- pr. stk.; men samlet KUN kr. 6500,- hele anlæg skadefri
stormprøvet - p.g.a. QSY til salg. Diverse antenneomskifter,
antenneledninger som Flexwell (tyk) og RG 218/U med N-stik
monteret, og mange flere ting.
Klaus, OZ1ICB, tlf. 07 54 21 59.

KATALOG NR. 2
ER UDKOMMET
O ve r 3 0 0 sid e r m ed m a sse r af n yhe 
d er. P ris 50,00 kr., d er dog kan fra 
træ kke s ved første køb af va re r for
o v e r 3 00 kr. S end 5 0,00 kr. + porto
9 ,0 0 kr. pr. g iro e lle r check, e lle r vi
s e n d e r g erne pr. e fterkrav.

i 6 . Skive
Tlf. 07 52 61 77
Giro 9 35 33 21

Købes: Kenwood TL120 PA-trin skal være fejlfri.
0Z4KK, Erik, tlf. 08 23 61 93 efter kl. 17.00.

Købes: DG-5 digital display. For TS 520 S.
OZ2AL, Arne Sjørslev, Mårup Hovedgade 8, 8795 Nordby
Samsø.

Sælges: Kenwood TS711E allmode kr. 8.500,-. Kenwood
TR2600E eller Yaesu FT290R kan indgå i handel.
OZ1FZT, tlf. 06 67 53 73 efter kl. 16.00.
Sælges: Salora/Mobira SPR-25 D-DNO - 70 cm. transceiver

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: AP2000 ombygget til 70 cm. med autom. repeater
spacing.25W. PAmedorginaltcoaxrelæ. Hunts målebro type
CRB, måler C0,001 - 50 mF. R 50-5 Megohm. Lekagetest. Autransformator 220/115 2A. GI. tyske rør. Krystalfiltre 10,7 mc/s.
Storno CQL 70 cm. Rør QQE03/12. YL1080. GI. tysk felttele
fon.
0Z3MX, tlf. 08 92 01 13.
OZ NOVEMBER 1988

prof. ombygget til 433-435.5 Mhz i 100 kanaler. Komplet ma
nual og fuld dokumentation af ombygningen, 1600 Khz repeaterspacing, toneopkald m.v. med to indbygningscasetter - kr.
1700,-. Ringkernetrafoer 220/11.6 V - 45VA kr. 20,-. Skillefilter
autoradio/WT - kr. 50,-. 1 god kasse dataprint - kr. 30,-. 1 28
MHz groundplaneantenne, ny kr. 100,-. Stor æggedeler/dob
belt drejekondensator - kr. 75,-. Coaxomskifter, 3 stillinger - kr.
60,-. Phelps duplexfilter - RX 463.975 Mhz-TX 453.975 Mhz kr. 75,-. Magnetic MTD- TU 6662 (svensk) duplexfilter (for Sa
lora/Mobira) - kr. 75,-. AP duplexfilter - RX-463.975 Mhz-TX
453.975 - kr. 75,-. Lauri Kuokkanen duplexfilter/UHF - kr. 50,-.
HF/SWR-meter med separat instrument - kr. 100,-. Indkapslet
pwr-supp. 220/15 VAC - 800 Ma. - kr. 15,-. VHF-senderrør
Qy3-125 - kr. 75,-.
OZ8KN, tlf. 03 65 30 35.

Vintertilbud resten af året. Sælges: Små gedigne dobbelt
manipulatorer til indbygning. Fremstillet i forcromet messing
med pinollejer og fingervinger i teaktræ. Pris kr. 150,-.
0Z4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg,
tlf. 09 21 90 42.
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HC 2020

°

3 stk.
elektronik tænger
Kun 98,00

q

volt, ohm, Amp, batt. test
og transistor tester

Kun 258,00

I H M 3800 Digital @ 0
H “9B volt, ohm, Amp, diode test
V jH g
jU H B I

gennemgangs- og
transistor tester

■

Kun 548,00

0

Boremaskine 30.000 @
0,5 - 3 mm bor, 9 -16 volt d.c.
trinløs borepatron

jg n jj

IH

HM101

Loddetin
250 gram på rulle
Kun 48,00
Nr. 3 + 4 + 5 + 6 + 7

alle 5 tilbud for KUN 498,00

F p lr e

Kun 258,00
C § n

>

Lader

Jr

®

®

volt, ohm, mA

Varenr. 5374 -1,25 v/500 mA R6, nic. @
cadium, 10 stk. for 1 4 8 , 0 0

Kun 98,00

Varenr. 289394

TinSUger

^

Stiklader

jS a

Kun 128,00

B

med teflon spids

Kun 88,00

@

B

Alle tilbud gælder til 23. dec., eller så længe lager haves. Lukket lørdag den 24. december og lørdag
den 31. december. Mange andre tilbud, rekvirer brochure! Se også vort 1988/89 katalog.
Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb fo r under
60,- kr. tillæ g ge s 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb fo r over 400,- kr. beta
ler forud, sender vi varerne p o rto frit i Danmark (ikke
Grønland og Færøerne).

v e jie

Priserne er in cl. 22% moms. Ret til æ ndringer fo rb e h o l
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1988/89 kan rekvireres nu, indeholder p riser på
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.
Vy 73 OZ1CSN, Leon

R . C . E L E K T R O N I K ApS. | —

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332. 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
ODENSE AFD.: fre d e riksg a d e 15. t l f . 09 13 90 39
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Sælges: Kenwood antennetuner AT200. Pris kr. 1200,-. Heath-

Sælges: Kenwood TS930S med indbygget antennetuner, CW-

kit HF-amplifier. Pris kr. 2100,-. CTE10 m. amplifier 220 V. Pris
kr. 1000,-.
0Z1HUE, Bjarne Olsen, tlf. 03 78 24 81 efter kl. 17.00.

filter - ekstra HT, manualer, orig. emballage. Pris kr. 13.800,-.
Komplet Drake Line 4B. R4B-T4xB HT+PS. Manualer. Kr.
3.500,-.
0Z8WD, tlf. 02 62 26 12 efter kl. 17.00.

Lejlighed søges: Da min datter, som hospitalslaborant øn
sker at studere til kemiingeniør, søges lejlighed, evt. til eje,
hvor der også er plads til vennen, som er tømrer, og er god til
at istandsætte. Helst ikke for langt fra Ingeniørakademiet i Aal
borg.
0Z7JI, tlf. 06 83 60 64.
Sælges: Heathkit HW-100 transceiver, HP-23 strømforsyning
- manualer medfølger - mike med hjemmebygget forstærker
samt højttaler kr. 2.200,-. SWB-2 power- + SWR-meter kr.
200,-. KW (E-ZEE) Match kr. 200,-. »Gårdpumpe« kr. 200,-. Ved
samlet køb kr. 2.600,-.
OZ5GJ, tlf. 01 10 44 87 efter kl. 18.00.

Sælges: Packet-Radio modem TNC 2-DL byggesæt Version
1.1.5. Forsynes med 5 volt max. 400 mA. RS232 udgang,
300-9600 Baud, med MAX232 kreds. Modem kreds AM7911.
CPU Z80. 32 k EPROM og RAM. NC-Akku til Power back-up.
Kører 300 og 1200 Baud. Byggesættene hjemtaget fra Tysk
land.
OZ1ALI, Uffe, tlf. 04 58 48 17.

NY LEVERANDØR med fast
lavpris HF - VHF - UHF
H-100-RG58-RG8/213
Coaxkabel - Stik - Konnektorer
Krystaller - Rotorer - PA-trin
Strømforsyninger - Antenner
NiCd-batterier - Komponenter
og meget mere!
Ring og få en pris - vi er billigst!

T

Tlf. 02 - 23 55 55
e fte r kl. 16.00

QSL - KORT
M angler du QSL-kort, så kontakt os. Vi har standard
kort, men laver også kort efter din egen idé. HUSK, vi
trykker også kuverter, laver faktura-sæ t, blokke m.m.
til billige priser. Ring og hør nærmere.
I -

,

JUlGtllDUd:

Std. QSL-kort i rød/sort. 1000 stk. kr. 485,inkl. moms ved bestilling senest 3/12-88.

-TRYK

H S

Ringgade 187
6400 Sønderborg
Tlf.: 04 42 07 03

Sælges: Mitsubishi low noise GaAs FET’s powermoduler.
MGF1302 kr. 65,-. MGF1502 kr. 50,-. MGF1501 kr. 30,-. MGF
1102 kr. 40,- (dual gate FET). 20 W powermodul 1240-1300
MHz M57762 kr. 595,-. Teflon print Cu Clad 3M/Keene
Er=2.45 T=0.8 forbehandlet med negativ fotoresist, pr. kvad
ratcentimeter kr. 0,75. Færdigtætsede teflonprint til 5.7 GHz
transverter kr. 75,-. 10 GHztransverter kr. 150,-. Preamp mixerdiodertil 6 GHz BA481 kr. 10,-.
0Z1HDA, Erik - 08 88 93 01 samt OZ1FJJ, Kurt - 08 56 21 77.

Sælges: Yaesu FT480R all mode mobilstation med mobilbes
DAMATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

lag og orginalkasse, samt manual medfølger kr. 2500,-.
0Z1DG0, Hans, tlf. 09 57 11 19 (bedst efter kl. 16.00).

Sælges: FT961DM kr. 5000,-. 23 cm. transverter LT235 kr.
3000,-. 23 cm. ant. forforstærker kr. 800,-. Antenne kr. 500,-.
23 cm. PA 2x2C39 vandkølet kr. 3200,-. 70 cm. PA 500W kr.
4000,-.
0Z1D0Q, tlf. 01 11 82 53 eller 01 59 89 70.

Sælges: Grundet umulige antenneforhold på min QTH sælges
min station med tilbehør, den består af færdigkøbte moduler
af den bedste kvalitet ag prof. indbygget i 19” rack. Prisen er
ca. det halve af min indkøbspris, og det hele har ikke været
brugt i sammenlagt 25 timer. De tekniske specifikationer er
fig.: Alle amatørbånd sender og modtager 80 m. til 70 cm.
samt all. band modtager med div. spec. convertere incl.
SSTV. Commodore computer med disk st. og packed mo
dem, SONY farvemonitor for TV computer med computer
samt stationsmonitor med CRT. Div. ant. m.v. Headset Watt
meter o.s.v. kr. 55.000,- evt. afdrag eller bytte med andet af
værdi.
OZ3VA, tlf. 09 17 53 33.

Sælges: ICOM 255E, VHF, hukommelse og scan, er OK minus
skalapære, sælges billigt.
0Z1HRH, Svend, tlf. 09 42 30 96.

Sælges: Kenwood TS430S transceiver m/alle filtre, samt FM.
kr. 7000,-. Power supply PS-50,20 A. kr. 1700,-. Antenne tuner
ÄI230 kr. 1700,-. MC80 bordmikrofon kr. 350,-. Samlet pris kr.
10.000,-.

OZ3XT, tlf. 03 51 06 76.
OZ NOVEMBER 1988
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Vedrørende kataloget:

HAR DU LÆST DEN?

Prisændringer:
Incl. m o m s
v/1 stk.

S a m tlig e m æ n g d e p ris e r e r e xcl. m o m s

v/1 stk. v /1 0 stk. v/25 stk. v/50 stk. v/1 0 0 stk.

Gruppe 1:
SN 7 4 L S 2 4 4 N
SN 7 4 L S 5 4 0 N
SN 7 5 1 83N
4 0 1 3B
LM 3 39N

10.10
1 6.53
2 2 .0 8
4 .7 3
5 .55

8 .2 8
13.55
18.10
3 .8 8
4 .5 5

6.21
10.16
13.58
2.91
3.41

5.21
8 .54
11.40
2 .44
2 .8 7

4 .9 7
8 .13
10.86
2 .3 3
2 .7 3

4 .8 0
7.86
10.50
2 .25
2 .64

10.46
10.83
6 1 .3 4
14.79
2 8 .8 5
3 1.7 8
16.96
13.91
1.56
1.56

8 .5 8
8 .8 8
5 0 .2 8
12.13
2 3 .6 5
2 6.0 5
13.90
11.40
1.28
1.28

6 .43
6 .66
37.71
9 .09
17.74
19.54
10.43
8 .5 5
0 .9 6
0 .9 6

5 .40
5 .59
3 1.6 7
7.64
14.90
16.41
8 .7 6
7.18
0 .8 0
0 .80

5 .1 5
5 .3 3
3 0 .1 7
7 .28
14.19
15.63
8 .3 4
6 .84
0 .7 7
0 .7 7

4 .9 7
5 .15
2 9.1 6
7 .03
13.72
15.11
8 .0 6
6.61
0 .7 4
0 .74

1.92

1.58

1.18

0 .99

0 .95

0.91

VEJEN
TIL
SENDETILLADELSEN

Gruppe 2:
B D X33C
BD X34C
M JE 13009
T 0 50 5D H
2 S B 727
B 25 0 C 5 00 0
B Y 179
B Y 2 28
B ZX79 C6V2
BZX79C15

Gruppe 13:
6 .3 A T 5 X 2 0

Udgåede typer:
Gruppe 2:
B R Y 39, in g e n e rs ta tn in g , fo ræ ld e t. B S X 20, b ru g 2N 236 9A . U 1899E , ty 
pen fo ræ ld e t. B Z Y 8 8 C 6 V 2, b ru g B Z x79 C 6V 2. SR 5 1 3D, b ru g G L 5 PR8.
SG 2 1 3 D A , b ru g G L 5 E G 8. S Y 4 0 3 D A , b ru g G L5 HY8.

Gruppe 3:

Pris
125 kr.

3 1 0 12 , 3 10 13 , 3 1 0 1 4 , 3 10 15 . O v e rg å e t til ska ffe va re .

Gruppe 4:
F T T 01, FTP A 01, F TP 01, FTH 01, FTE 41, a lle p y n te h æ tte rn e , den v a n d 
tæ tte h æ tte , a lt o v e rg å e t til s k a ffe v a re g ru n d e t fo r lille e fte rsp ø rg se l.

Gruppe 5:

j\ [rTa[d]T|ö [a | m|a [t|ø |r|e |r|n |e |s |
y ) [fT o [r|l|a]g ]

SFE 10, 7 M A , 4 1 K 1 0-7 95 7.

J |A|P|S |

Gruppe 9:
C fe. 1 .O N , b ru g C R O E . 1 NO (b e m æ rk typ e n kun 1000V).

Tlf. 09 13 77 00

Gruppe 12:
N æ ste n a lle p o te n tio m e tre , d e r e r kun e n k e lte ty p e r tilb a g e .

Udsalgstilbud:
Gruppe 5:
D er e r s ta d ig en del a f k ry s ta lle rn e fra M A J m å n ed tilb a g e , sp ø rg på fre 
kve n s e r og p rise r.

Gruppe 12:
F ø lg e n d e v æ rd ie r af p o te n tio m e tre sæ lg e s ud til m e g et fo rd e la g tig e p ri
se r: PHI 1 K L O G , 1 k o h m lo g a ritm is k 6 m m aksel, PHI 4 K 7 L IN , 4 ,7 k o h m li
n e æ r 6 m m a kse l, b e g g e kr. 5,0 0 . 1 K LIN W .W . 1k ohm trå d v ik le t,
2 5K L IN S T 6 , 5 0 K L IN S T 6 ,1 0 0 K L IN S T 6 , a lle ty p e rn e ste re o p o te n tio m e tre
m ed 6 m m a kse l, tra c k in g 2 dB . A lle ty p e rn e kr. 10,00. PHI 4 K 7 L IM , PHI
4 K 7 L O M PHI 1 0K L IM , 1M O LIM . A lle P h ilip s p o te n tio m e tre m ed a fb ry d e r,
L IM b e ty d e r lin e æ r m ed a fb ry d e r, LO M lo g a ritm is k m ed a fb ry d e r. A lle ty 
p e rn e kr. 1 0 ,0 0 .5 K O C E R M E T , 10 K C E R M E T 1 0 0 K C E R M E T . B o u rn s p re c is io n s p o te n tio m e tre på C e rm e t b a sis p ris kr. 2 6 ,0 0 pr. stk. Til a lle p ris e r
ska l læ g g e s M O M S .

Nyheder på programmet:
Gruppe 2:
IR F 540
G L5 PR8
G L5 HY8
G L5 E G 8

Si N. C h . P ow er M O S F E T 100V 2 7 A 1 2 5 W
77.01
6 3 .1 3
4 7 .3 4
3 9 .7 7
5 m m rød lysd io d e .
1.34
1.10
0 .8 3
0 .69
5 m m g u l lysd io d e .
1 .7 7
1.45
1.09
0.91
5 m m g rø n lysd io d e .
1 .77
1.45
1.09
0.91

37.8 8

ca se 28
36.61

0 .66

0 .6 4

0 .8 7

0 .8 4

0 .8 7

0 .8 4

1 nF 1 kV 2 0 % k e ra m is k s k iv e k o n d e n s a to r.
4.21
3 .4 5
2 .5 9
2 .1 7
2 .0 7

2 .0 0

Gruppe 9:
C R O E . 1N O

K un s a lg til E D R a fd e lin g e r, lic e n s e re d e a m a tø rer, s e rv ic e v æ rk s te d e r og
in d u s triv irk s o m h e d e r in d e n fo r e le k tro n ik b ra n c h e n .

O

TIT

Å b n in g s tid e r:
A lle d a g e å bn e s kl. 8.00.
M a n d a g til og m ed fre d a g lu kke s kl. 16.30
L ø rd ag lu kke t.

B slll a[Hl j rO uT lH l

684

Ib ’s R a d io se rvice V/O Z5ID
H v o ru p v e j 22, 940 0 N ø rre s u n d b y
T lf. 08 17 39 09. G iro 1 22 19 57

Annonceindex
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AUTO RANGE HULTIIWETER
--:-h‘

IB est features & design, A u to /M a n u a l mode
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CÅ«!Y.<h'S CASi-CAO?

f y f i line fijiijoeai 'secéssaries:

■ t.- Csrrviiig ease. CÅ-SS ..
t. Temperature adapter
3. Taefiameifif adapter
4. OCAfACA qiamp Adapter
5. SQA/StøiV S iifrs fji S t ø t
S. t a t ø t y A d a p tér
'
? / i f g M :Se-flseF/!,X;S1
H. P h itj, PI, 0 3

■S, AHigatw Ciip, Al-83 "
.30- Tw M bw I, Tt-02 :.
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SX V
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AARHUS RADIO LAGER As

Forlang katalog

JÆGERGÅRDSGADE 36 ■POSTBOX 644

Pris kr. 671,incl. moms

TLF. 06 12 62 44
FAX 06 12 06 70
DK-8100 ÅRHUS C-

Leveres m. taske
& Prøveledninger

' GGG

F RE D E R I C

Altid - hvor, og når som helst - YAESU
YAESU - NYT
Verdens mest avancerede VHF-UHF Transceiver
YAESU ET 736 - Frekvensområde:

KR. 17.785,-

50 53.99999 Mhz* (kræ ver sæ rlig tilladelse)
144 - 146.00000 Mhz
220 - 244.99999 Mhz* (må ikke benyttes i Danmark)
432 - 438.00000 Mhz
1240 - 1299.99999 Mhz* (kræ ver sæ rlig tilladelse)
Stationen kører som standard 144-146 Mhz i 432 - 438
Mhz. Der er plads til 4 m oduler ad gangen.
Sender effekt: 25 Watt.
* løse m oduler

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.

IS T E D G A D E 7 9 -16 50 K Ø B E N H A V N V TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50

