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Antennebøger
A.R.R.L. Antenna Book (Eng,), 15, udgave
kr. 161,00
All about Cubical Quad ■3. udg, (Eng.), 112 sider
kr, 74,00
HF Antennas for all Locations af G6XN (Eng.) 260 sider ., . kr, 96,00
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(Eng.) 193 s
kr. 96,50
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All about Vertical Antennas (Eng.)
kr, 79,00
Yagi Antenna Design ............................................................. kr. 148,50
Novice Antenna Notebook
kr. 81,00
Tekniske bøger
A.R.R.L, Handbook for Radto am ate urs 1989 ......................
Solid State design (Eng.) nyt oplag 256 s id e r
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Better Shorlwave reception - 5. udg, (Eng,), 160 s id e r
kr,
A Guide to Amateur Radio ■19. udg. (Eng,), 140 s id e r ..........kr.
Radio Communication Handbook • 5. udg,, (E n g .)
kr.
Vejen til Sendetilladelsen (Dansk), 7. udgave........................kr.
Opgavebogen til Vejen til Sendetilladelsen (Dansk), 136 s. . kr,
Einstieg in das Amateurfunk technik. Teil A, (Tysk), 215 s. ., kr.
Eintstieg in das Amateurfunk technik, Teii B, (Tysk), 141 s .,, kr.
Amater Radio Software, fra RSGB.......................................... kr.
Radio Data Reference Book, fra RSGB
kr,
RTTY, AMTOR und Packet-Radio (Tysk), 216 s id e r
kr,
Transmission Line Transformers ........................................... kr.
LowBandOXing
kr.
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Amateur Radio Operating Manual (Eng.) ............................. kr,
QSO-instruktionshsefte, (D ansk)............................................ kr.
Radio Amateurs Cail Book,
US Call Book 1989, amatører i Nordamerika........................
Radio Amateurs Cail Book, Foreign Callbook 1989,
amatører uden for Nordamerika............................................
Confidential Frequency List, 6, udg. (Eng.) 304 s id e r............ kr.
QSL Adress Book, (Eng.), 104 sider ..................................... kr.
So werde ich Funkamateur, (Tysk), 198 sider.......................... kr.
Conversation Guide (F in sk).................................................... kr.
Conversation Guide bånd til bogen (flere sprog).................... kr,
Conversation Guide dansk tillæg til b o g e n ............................ kr.
A.R.R.L. Operating Manual 3ed Edition ............................... kr.
Amatør-radiostationer i Danmark (QTH-Liste)........................ kr.
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VHF-UHF-SHF-bøger
A.R.R.L. Satellite Experimenters Handbook, (Eng.) 207 s .. .kr,
OSCAR-Locator-mappe med plan, (E ng.).............................. kr.
VHF-UHF-manuaf, 4, udg. af Jessop (Eng.) ......................... kr.
Transistor Amateurtunkgeråte, 10GHz af Reithofer (Tysk). . . kr.
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BCI og TVI bøger
Radio Frequency Interference, 4, udg. (E ng.)
kr. 43,00
Interference Handbook (E n g.)
kr. 117,50
Television interference Manual, 2. udg. (Eng.), 77 side r., . .kr. 46,50
Stationsudstyr
lARU Locator of Western Europe (RSGB) 125x93 cm
kr. 69,00
IARU Locator of Europe (RSGB) 58x89(51) cm
kr. 45,00
Map of the Worid,
prefix vægkort i 4 farver, 2-sidet 70x100 cm
kr. 45,00
Radio Amateurs World Atlas i 4 farver
med alle prefixes 20 kortsider i størrelsen 21x28 cm
kr. 55,00
The Radio Amateurs World Atlas, 24 sider A4 hæfte
indholder alle jordens 32.400 Maidenhead locatorfelter. . . . kr. 20,00
QRA-!ocatorkort, (farver),
system Maidenhead (DARC) 87x69 cm
kr. 58,00
Pejlekort i farver med Tyskland t centrum (DARC) 50x54 cm.kr. 36,00
Pejlekort med OZ i centrum, under udarbejdetse
Logbog, format A4 med spiralryg, (EDR)
kr, 21,50
Logbog i A4 tværformat med spiralryg, (OZ3PO)
kr. 24,50
Logbog i A5 som btok, (OZ3PO)
kr. 10,50
Contest log. format A4, hæftet med perforering, (EDR) — kr. 24,50
Contesttog, A4, som biok med summary list udarb. at OZHOkr. 24,00
Samlebind til "OZ«, rummer 12 numre og beregnet tif isætning hver
måned. Solid fiberpap i grøn, blå, orange eller s o r t
kr. 28,00
RTTY-SST V-ATV-CW-ASC11-bøge r
Amatør Radio Teleltype, (Dansk) 128 s id e r........................... kr.
Morse Telegrafi af OZ5NU, (Dansk), 56 sider ....................... kr.
øvelsesbånd til morsetelegrafibogen, (4 stk. b å n d )
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Bogen Morse Telegrafi og øveisesbånd til morse, sam let. . .kr.
Teleprinters Handbook, ny udg. (Eng.) .................................kr.
Get Connected to Packet R adio................................
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AX.25 Amateur Packet-Radio Link-Layer Protokol ...............kr,
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EDR askebæger...................................................................... kr. 29,00
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EDR emblem (kun for medlemmer af EDR)............................ kr. 20,00
Kaldesigna! emblemer i messing m/sikkerhedsnål............... kr. 36,00
Kaldesignal emblemer med cail og fornavn ......................... kr. 44,00
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Redaktionelt
Julen er traditionernes tid, og en tilbagevendende
tradition er afsendelse af diverse julehilsner til slægt,
venner og bekendte.
Der skal da også her fra redaktionen af OZ lyde et
»glædelig jul og godt nytår« til alle læsere, annoncø
rer og andre med tilknytning til bladet.
Indlagt i bladet finder du EDR’s efterhånden traditionelle julehilsen til medlem
merne - kalenderen, som det er min fornemmelse mange medlemmer ser frem til og
har glæde af året igennem.
En anden julehilsen findes på side 697 hvor Teleinspektionen - det der i gamle
dage hed P&T - har sendt sin specielle julegave til radioamatørerne.
Ikke alle ønskerne på EDR's ønskeseddel er blevet opfyldt hermed. Tilladelse til
50 MHz er fortsat et stort ønske, men det skal ikke forhindre en varm tak herfra for
tilladelsen til packet på HF og den generelle tilladelse til brug af båndene 23 cm og
derover.
Endelig indeholder bladet »den månedlige julegave« til læserne: Masser af stof
om og for radioamatører.
Denne gang er der bl.a. en anmeldelse af en avanceret HF-station, der nok kan
fortjene at stå øverst på mange radioamatørers ønskeseddel, forslag til forbedring af
en lidt ældre 2 meter station samt ideer til eksperimenter i rubrikken Hist og Pist.
Herudover er der spalteredaktionerne med alle deres informationer. I al ubemær
kethed har iøvrigt SWL-spalten fået ny redaktør. OZ1DDN har allerede fra sidste
nummer overtaget spalten og dermed også jobbet som EDR’s SWL-manager. Vel
kommen i spalterne Bent og tak til Søren for tro tjeneste.
Inden jeg lægger pennen og giver mig i kast med
juleforberedelser, julemad og gaver vil jeg nævne
endnu en juletradition for amatørerne - juletesten.
Her mødes 2. juledag OZ-amatørerne og udveksler
julehilsner, du skulle prøve at være med. De nær
mere regler finder du i contestspalten.
Til slut ønsker redaktionen endnu engang alle

g læ d e lig jul
og godt nytår
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HF-Bulletin:
Første søndag i måneden kl. 12.10 DNT
Frekvens: 3700 kHz ± QRM.
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød

EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM
Valstedvej 6, 9240 Nibe
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EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
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Ragna W eidinger, OZ1BBN
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Landsforeningen E xperim enterende Danske Radioamatører EDR,
s tifte t 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 385,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 20,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C
telefon 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Landsform and:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 05 94 10 66
Næ stform and: OZ7IS. Sekretæ r: OZ1HMY.

Packet-jul
Vi har vist alle i øjeblikket mere eller mindre travlt med at finde ud af, hvad
vi skal købe som julegaver.
I forbindelse med årsskiftet er der tradition for at se på, hvad der er sket
i det forgangne år og at udtrykke gode ønsker for det kommende år.
Da det også snart er jul med tilhørende pakker, falder tankerne naturligt
på den nyeste gren inden for radioamatør-hobbyen - packet-radio.
På trods af lidt besvær med vore kollegaer inden for IARU fik vi i 1988 en
første-udgave af et backbone-net i gang på 70 cm. Dette net er tænkt som
det første skridt til et effektivt datanet her i landet. Vi er imidlertid klar over,
at det inden for overskuelig fremtid vil blive nødvendig med højere overfø
ringshastighed end de 1200 baud, der arbejdes med i øjeblikket. Der kan op
nås en vis hastighedsforøgelse på 70 cm., men da vi ikke ønsker at ændre
på kanalbredden på 70 cm., må vi flytte nettet op på en højere frekvens den
dag, vi får behov for de helt høje datatransmissionshastigheder.
De erfaringer, vi har fået indtil nu viser, at det var rigtigt at lave adgang til
et net på en højere frekvens fra 2m. Når valget i første omgang faldt på 70
cm., var det fordi, der til denne frekvens hurtigt kunne skaffes billigt udstyr.
Man valgte også at placere et antal postkasser (mailbokse) rundt omkring
nettet - cirka en pr. kreds. Disse mailbokse udveksler automatisk oplysnin
ger, således at de udefra set næsten virker som een stor boks.
Der opstod desværre ret hurtigt problemer, fordi mailboks-licensindehaveren (sysop) fandt, at det var hans ret at bestemme, hvad andre
amatørkollegaer måtte lægge i hans mailboks. Nogle steder i landet bliver
bestemte kaldesignaler hindret i at bruge systemet, andre steder bliver be
stemte kategorier af telexer konsekvent slettet.
På det sidste er der også optået strid mellem sysop’erneom, hvordan den
automatiske opdatering skal foregå. Det har medført, at en enkelt mailbboks
i øjeblikket er udelukket fra opdateringen.
Der er meget rigtigt i den argumentation, alle parter i rigelig mængde har
sendt rundt i systemet. Skriftlig og offentlig debat i det sprog, dertil tider har
været anvendt, er direkte hindrende for problemets løsning. Jeg vil derfor
kraftigt opfordre de berørte parter til at tale sammen om en snarlig løsning
af problemerne. Det ville være en god julegave til de almindelige brugere af
systemet.
Efter et utal af telefoniske henvendelserom ovennævnte problem har jeg
måttet overveje, om systemet med landsdels-mailbokse er det rigtige for det
store flertal, nemlig brugerne. Man kan faktisk godt klare sig med en meget
stor centralt placeret boks koblet til et højhastighedsnet og administreret af
en kollektiv ledelse.
Nå-ja-ja - jeg håber problemerne løses snart, og jeg vil herfra ønske alle
radioamatører og deres familier en rigtig glædelig ju l og et godt nytår.
OZ1DHQ, Per
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IC -7 8 1
Verdens mest avancerede HF-tranceiver gennem tiderne er nu en realitet!
• IC-781 er spækket med finesser og nye detaljer, blandt andet • CRT display, der viser Mode, Hukommelsesfrekvenser med detailoplysninger, Filterbåndbredde,
VFO A/B frekvenser, 2 Menu-billeder, SPECTRA SCOPE = Spectrum analyser med visning af 50,100
eller 200kHz af båndet med 50dB dynamik! Ur, dags-og ugetimere, samt 15 operationelle billeder.
Skærmen kan endvidere anvendes som sub-display for Packet, Amtor o.s.v.
• DUAL-WATCH, d.v.s. modtagning af to frekvenser i båndet SAMTIDIG! Balance-knap bestemmer styr
keforholdet mellem de to signaler. En fantastisk facilitet, der muliggør effektiv overvågning af begge
frekvenser.
• TWIN PBT, et nyudviklet dobbelt passbandtuningssystem. 2 Vælgere styrer via en computer LO for
2. og 3. MF. Endvidere separat bas-og diskantregulering.
• ICOM patenteret DDS (Direct Digital Synthesizer) betyder skiftetider langt bedre end professionel
standard. Ideel i forbindelse med datakommunikation.
• Indbygget automatisk antennetuner og netdel. Indbygget tastatur, indbygget elbug og full break-in,
variabel CW Pitch.
• Nyudviklet Noiseblankersystem med Delay-control for variabel blankingtid.
• Indbygget Cl-V serielt LAN bussystem (CSMA/CD standard) for direkte fjernstyring af IC-781 via PC.
• HF data helt i top: RX dynamik bedre end 105dB, intercept + 23dBm, TX output 150W kontinuert.
SSB, CW, FM, AM, RTTY.
• IC-781 er lagervare.

Pris incl. moms kr. 56.500,-

OZ’s læsere ønskes en Glædelig jul og et Godt Nytår!

-NO RAD
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Lonstrup
9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX. Svend

08 96 01 88
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Lysnetledning som føcfeledning på HF - alternativ metode
Af OZ7MA Arne R. Pedersen, Rønne Allé 34, 3450 Allerød
OZ1LIJ og OZ8BG’s artikel i OZjuni 1988 fik mig til at
måle de samme data på en helt anden måde. Det er
altid interessant at sammenligne målinger eller be
regninger udført efter forskellige metoder. Får man
nogenlunde overensstemmelse kan man føle sig
meget sikker på resultaterne. Afviger resultaterne er
der grund til skepsis og flere undersøgelser.

eller maximum. Lad os kalde den målte, rent ohm
ske, impedans for R. Desuden noteres frekvensen.
Denne metode stiller mindre krav til måleudstyrets
nøjagtighed, og beregningerne er meget lettere, idet
formlen for dæmpningen bliver:

a=

Teori
Jeg målte ved forskellige frekvenser kortslutnings
impedansen og tomgangsimpedansen ind i et
stykke netledning med den anden ende henholdsvis
kortsluttet og åben. Begge impedanser måles som
den numeriske værdi og fasevinklen, nemlig
z k = lz kl * k ° 9 z t = l z t l * t :
Ud fra disse målinger findes den karakteristiske
impedans af:
z0 = ^

z

x

medens dæmpningsfaktoren a og forkortnings
faktoren k kan findes ud fra ligningen:

10
lf

zo+R
log,-^——|Z0 -R |

dB/m

hvor lf er ledningens fysiske længde i meter og
Zo-R betyder at differencen Z o -R skal regnes posi
tiv, hvad enten R er mindre eller større end Zo.
Forkortningsfaktoren findes af ledningens fysiske
længde og den til frekvensen svarende bølge
længde, idet der samtidig tages hensyn til hvor
mange kvarte bølgelængder ledningens elektriske
længde udgør.
Hewlett-Packard Impedans Analysatoren går des
værre kun op til 13 MHz. Over denne frekvens har jeg
brugt en hjemmebygget impedansmåler (beskrevet i
OZ nov. 1965) efter den ovenfor nævnte anden me
tode, efter at Zo først var bestemt med HP analysa
toren.
Tab

tgh (a + if^ )'f=
Jeg skal ikke komme nærmere ind på hvordan be
regningerne udføres, de er ret komplicerede, men
klares med en programmerbar lommeregner (jeg
brugte TI-66).
Fasevinklerne 4>k og 4>t bliver meget tæt på plus el
ler minus 90°, undtagen hvis ledningens elektriske
længde er tæt på et antal kvarte bølgelængder. Nøj
agtigheden af fasevinkelmålingerne er helt afgø
rende for bestemmelse af a-værdierne, hvorfor der
stilles store krav til måleudstyret. Jeg har adgang til
en Hewlett-Packard Impedans Analysator, model
4192A (til omkring 150.000 kr.), som jeg har brugt til
de fleste målinger.
Når man først har bestemt Zo kan man finde a og k
ved en anden metode, som i virkeligheden er et spe
cialtilfælde af ovenstående ligning. Metoden bygger
på, at indgangsimpedansen af en transmissionsled
ning, der enten er åben eller kortsluttet i den anden
ende, bliver rent ohmsk og enten meget lille eller
meget stor i forhold til Zo når målefrekvensen væl
ges sådan, at ledningens elektriske længde netop
bliver et antal kvarte bølgelængder. Man måler så im
pedansen for forskellige frekvenser indtil man finder
en frekvens, hvor impedansen er rent ohmsk (reaktansen lig 0); samtidig har impedansen et minimum
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Tab for 0,75 kvadrat flad netledning ved SWR 1:1.

Målinger
Nu til målingerne. Jeg har målt på flere stykker led
ning af forskellig længde; formentlig er alle ikke af
samme fabrikat, i hvert fald ikke af samme fabrikati
onsserie. Nogle stykker havde hvid, andre grå PVC
isolation.
Alle målinger gav en karakteristisk impedans Zo
mellem 130 og 140 ohm. Dette stemmer fint med
OZ1LIJ og OZ8BG’s måling på ca. 130 ohm.
Derimod afviger mine målinger af forkortningsfak
toren, idet alle mine målinger - ved begge målemeto
der omtalt ovenfor - ligger mellem 0,66 - 0,68, undta
gen for en enkelt ledning, hvor jeg målte 0,70 ved
flere frekvenser. OZ1LIJ/8BG fandt 0,78.
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Mine mange målinger af tabet a er indtegnet som
prikker i OZ1LIJ og OZ8BG’s tegning, se fig. 1. Jeg
har så tegnet en udjævnet kurve igennem skaren af
prikker. Prikkernes spredning omkring den punkte
rede kurve og OZ1LIJ/8BG’s kurves slyngning om
kring den, er et udtryk for måleusikkerheden. Når
der tages hensyn til måleusikkerheden, er der gan
ske fin overensstemmelse mellem OZ1LIJ/8BG’s og
mine målinger.
Endelig har jeg beregnet a for 0,75 kvadrat flad
netledning. Først målte jeg ved 13 MHz kapacitet og
tabsfaktor (tangens delta) for en stump ledning, der
var så kort at den kan betragtes om en kapacitet og
ikke som en transmissionsledning. Jeg fandt 33,6
pF/m og tg 5 = 0,036. Jeg har regnet med disse vær
dierved alle frekvenser og har taget hensyn til strøm
fortrængning. Resultaterne bliver:
Frekvens MHz
Tab dB/100 m

1,62
1,4

3,25
2,4

6,5
4,3

13
7,8

26
14,4

Ved 1,6 MHz er kobbertab og dielektriske tab lige
store, hver 0,7 dB, medens dielektriske tab (altså ta
bene i PVC isolationen) er helt overvejende ved 26
MHz, nemlig 11,7 dB mod 2,7 dB for tabene i kobber
trådene. Sammenligner vi nu med den punkterede
kurve, ser vi at de beregnede værdier ligger mindre
end 1 dB pr. 100 meter under kurven.

Ser vi nu på eksemplet med en dipol til 10 MHz og
regner med at den hænger så frit, at dens impedans
er de sædvanlige 73 ohm ved båndmidte, så fås et
standbølgeforhold på 135/73 = 1,85 eller omtrent 2.
Vælger vi en feeder der elektrisk er en halv bølge
længde lang bliver impedansen ved senderen også
73 ohm. Feederen virker som to kvartbølgetransformatorer; først transformeres de 73 ohm op til 1352/73
= 250 ohm, som derefter atter transformeres ned til
73 ohm. Netledningsfeederens fysiske længde
bliver 0,67 x 150/10,1 = 9,95 m, som iflg. fig. 1 giver
tab på 0,7 dB, hvilket imidlertid er tabet for standbøl
geforhold 1:1. Når dette er større fås et tillægstab,
som kan findes af fig. 2 (findes i ARRL Handbook og
i ARRL Antenna Book). Gå ind på den nederste akse
med ovennævnte tab, 0,7 dB. Gå så lodret op til kur
ven for SWR = 2 og aflæs tillægstabet på den lod
rette akse ude til venstre. Vi finder 0,15 dB. Feedertabet bliver altså i alt 0,85 dB. Det svarer til at 18% af
senderens udgangseffekt tabes i feederen medens
82% når frem til antennen. Ret meget mere tab vil
man vel næppe acceptere, hvorved fås at feederen
højst må være ca. 10 meter lang eller 1/3 bølge
længde. Laver man den dobbelt så lang bliver tabet
1,4 + 0,25 = 1,65 dB svarende til at ca. 1/3 af sende
rens udgangseffekt brændes af i feederen. Det næn
ner man vist ikke!
Prøver man nu ud fra den punkterede kurve i fig. 1
at lave tilsvarende beregninger for andre frekvenser,
idet man hver gang bruger en feederlængde, der
elektrisk er lig en halv bølgelængde, fysisk altså lig
1/3 bølgelængde, så får man omtrent samme resulta
ter. Derved får vi en meget let tommelfingerregel,
nemlig at man kan tillade sig at bruge en feeder af
netledning hvis dens længde højst er ca. Vz bølge
længde. I forhold til coaxkabel opnår man - foruden
prisen - den fordel, at der ikke skal en balun op i an
tennen. Derimod bør der være en balun eller et an
tenneafstemningsled ved senderen som overgang
fra den balancerede feeder til senderens ubalancerede udgang.
Hermed er intet sagt om hvad der sker med en net
ledning, der i nogle år hænger ude i sol, regn, sne,
kulde og forurening. Hvis nogen har 12-15 meter af
en sådan, vil jeg gerne måle på den og bringe resul
taterne i OZ.

På grund af julen
SKAL
Tillægstab for transmissionsledninger når standbøl
geforholdet SWR er større end 1:1.

stof til OZ januar 89
være hos mig senest d. 17.-12.
OZ8XW

Dermed har vi fundet god overensstemmelse mel
lem tabene ved tre helt forskellige metoder.
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Test af leom IC-761
A f TR og OZ5RM

Indledning
Her har vi fået fat i en af sværvægterne indenfor HFtransceivere fra den øvre del af prisskalaen. Det te
stede eksemplar var udlånt af Norad.

S-meteret viste S9 for 90 uV EMK med forforstær
keren udkoblet. Fra S6 og op til S9+60 dB passer vis
ningen nogenlunde, d.v.s. indenfor et par dB.

»On the Air« og i brug
Målinger på senderen
HF-outputtet er specificeret til maximalt 100 watt.
Målingerne viste et output mellem 90 Wog 100 W på
alle bånd. Udgangseffekten kan nedreguleres til ca.
5 W, så skal der køres endnu mere QRP, må der fore
tages ekstra indgreb. Det indbyggede powermeter
passede godt, også ved lave effekter, hvor det er van
skeligt at opnå en god nøjagtighed.

Målinger på modtageren
Følsomheden for 10 dB (S+N)/N var fra 0,25 til 0,35
uV EMK i SSB-stilling og fra 0,12 til 0,14 uV EMK ved
CW og smalt filter og forforstærkeren indkoblet.
Uden forforstærker er følsomhederne ved SSB fra
0,65 til 0,8 uV EMK og ved CW 0,35 til 0,4 uV EMK,
hvilket i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt, hvis
blot antennen er nogenlunde hæderlig. Følsomhe
den kan yderligere nedsættes med en indbygget attenuator på 20 dB.
Icom’s stationer plejer at have ret støjsvage lokal
oscillatorer, og IC-761 er ingen undtagelse: Side
båndsstøjen giver anledning til et output af samme
størrelse som 3 dB (S+N)/N i en frekvensafstand på
5 kHz fra et signal 100 dB kraftigere end grænsefølsomheden. Det er på linje med det bedste resultat
hidtil, nemlig IC-730 (OZ 2/82). Samtidig er der ingen
fløjt og andre mystiske lyde, når man tuner hen mod
det kraftige signal, så syntesen er velafskærmet.
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17,5 kg vejer denne store station, så man skal ikke
placere den på et for spinkelt bord. Målene er
42,5x15x34 cm3, og så er blæseren endda ikke
medregnet. En decideret hjemmestation! I testperio
den stod den ved siden af sin lillebror IC-735 og så
faktisk dobbelt så stor ud. Det er prisen omtrent
også: 26.500 kr. Det er mange penge, men på den an
den side så koster professionelt udstyr betydeligt
mere. For tiden er der priskrig på biltelefoner, men al
ligevel skal du give 12-13.000 kr. for sådan én, og en
dansk fremstillet HF-modtager til prof. brug koster
omkring 60.000 kr.
Der er et præg af luxus og gedigenhed over
TS-761. Blot skalaknappen: Den er stor og tung og
drejer lidt videre, hvis man slipper den i farten. Bånd
spredningen er god med 5 kHz pr. omdrejning (25
ved hurtig drejning), og trykker man på »TS« går det
rigtig hurtigt med 500 kHz, så man let kommer fra
den ene ende af båndet til den anden. Frekvensen
kan også i stedet indtastes, men vi lærte i stedet hur
tigt at anvende de 32 memories til yndlingsfrekvenserne. Og så er man lynhurtigt på plads, for memoryen husker også »mode«, sidebånd og endda
filtervalg. Scanning af udvalgte frekvenser kan også
finde sted og kan fx være nyttigt, når man søger efter
FM-stationer på 10 m båndet. Med UP-DOWN knap
perne skifter man fra bånd til bånd; i stillingen »GEN«
1 MHz op/ned (ikke nævnt i manualen).
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telefoner med tykke puder). Finder du modulationen
for mørk/lys, kan der kompenseres for det. Du be
høver ikke at tænke på at anskaffe en strømforsy
ning: den er indbygget, ligesom en automatisk an
tennetuner er det. Denne virkede upåklageligt under
afprøvningen ved standbølge-forhold, der ikke var
for høje (>1:3), altså impedanser mellem 17 og 150
ohm. Uden at flytte sig fra frekvensen kan man for
skyde RX og TX 5 kHz. Til vask og strygning af de
indkommende signaler kan du bruge både Pass
Band Tuning, IF-shift, notch og krystalfiltre. De er alle
effektive midler mod nærliggende stationer. Især
fandt vi notchen god dyb; den fjernede en kraftig hy
letone på Skagen Radio’s SSB-kanal totalt. PBT og
IF-shift virker især, når de brede filtre i modtageren er
inde, mens de naturligvis ikke er til særlig nytte med
de virkelig smalle filtre indsat.
Som sædvanlig fik vi nogle venner, der kender vo
res »rigtige stemme« til at vurdere SSB-kvaliteten,
sådan som den lyder i den anden ende af tråden.
Rapporterne lød alle på »særdeles god modulation«.
På 21 MHz kørtes nogle DX-QSO’er med gode resul
tater. Ved brug af kompressoren lød alle rapporter på
»A bit stronger now. No distortion«. Nogle af rappor
tørerne angav 1 extra S-grad under brug af kompres
soren. Nå, faktisk kørtes adskillige QSO’er med la
vest mulige output (ca. 5 W) uden at det
bemærkedes hos dem, vi er vant til at snakke med!

Generelt om betjeningen er ellers at sige, at der er
god plads til fingrene, og at potmetrene går stramt og
kontant; der er ikke anvendt skydepotmetre, men
nogle enkelte, sjældent brugte justeringer for kali
brering, monitorstyrke osv. er udført med fingertrimpotmetre som på et TV. Vi var ikke begejstrede
for 3 ting: Man skal trykke på »GEN«-tasten, hver
gang der skal lyttes uden for amatørbåndene (gene
ral coverage, der i øvrigt går fra 100 til 30.000 kHz
uden slip), og desuden har nogle taster 2 funktioner,
hvoraf den sekundære kræver, at man først trykker
på »FUNC«, og derefter på den rigtige knap; det gæl
der fx valg af modsat sidebånd, valg af smalle filtre til
RTTY, CW osv. Samme system som i IC-751, og det
forekommer omstændeligt.
Man forventer sig høj kvalitet til den pris, og det
giver TS-761 bestemt indtryk af. Displayet er stort og
letaflæseligt (ikke LCD, men VFD lysende tal/bogsta
ver). Der er et stort, analogt S-meter, som er lovlig op
timistisk. Det viste gennemgående 10 dB mere end
på IC-735, fx. Nå, der er jo også visse biler, der over
driver speedometer-visningen med vilje.
IC-761 lægger tydeligt op til at gøre Kenwoods
TS940 rangen stridig blandt markedets tunge
drenge. Den har derfor også en monitor-funktion,
der snupper lidt fra MF’en og lader operatøren lytte til
det. Den egenskab kan brugestil vurdering af, hvor
dan fx din SSB-stemme lyder (husk at bruge hoved
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Ved pile-ups er det næsten uundværligt med to
VFO’er, hvilket heldigvis også findes i riggen. Der
medfølger mærkværdigvis ikke nogen mikrofon. Vi
benyttede en af Icom’s egne håndmikrofoner: HM12
uden videre, og såvel VOX som UP-DOWN taster på
mikrofon passede åbenbart godt til IC-761. Alle drif
tarter har en smal filterstilling ud over den brede. Dog
ikke på SSB; her har til gengæld filteret en formfaktor
på 1,58 ogen 6 dB bredde på 2,4 kHz, så selv på DXbåndene er selektiviteten derfor absolut fin - ikke
bare god nok. Derimod kan vi anbefale, at man an
vender en god, ydre højttaler. På SSB, AM og FM er
forskellen mellem en sådan og den lille indbyggede
meget stor. Med en hi-fi højttaler var sagen helt i top.
Som håbløst forfalden til CW var det ikke mindst
denne driftsart, jeg grundigt vurderede. Følgende
notater gjordes: Alle meldte om gode, klikfri signaler.
Det sædvanlig trick med at få en modstation til at re
transmittere CW-signalerne via 2 m FM blev også an
vendt: Tegnformen virker lidt blødere end på IC-735,
især på forkanten. En undersøgelse på skop bekræf
tede dette. Der er indbygget elektronisk nøgle i stati
onen, og dens vægtning (forholdet mellem tegn og
mellemrum) kan justeres. Hastigheden er på et sær
skilt potmeter, hvilket er en stor forbedring fra IC-735.
Anvendes der udvendig elbug, må man sikre sig, at
den virkelig nøgler »i bund«, altså trækker nøgleli
nien ned under ca. 0,2 V. Det var årsagen til, at en af
mine hjemmebyggede elbugs ikke kunne nøgle
IC-761. Fuld break-in er der naturligvis (uden særlig
megen klikken) men jeg foretrak at sætte hangtiden
til ret kort og køre med semi-QSK
Smag og behag!
RTTY og AMTOR er en fornøjelse. Ingen proble
mer med skiftetider, og der kan køres med fuld out
put på RTTY! Men bemærk, at IC-761 er indrettet til
de høje toner (2125-2195). Der kan køres ægte FSK,
hvis dit modem er indrettet dertil. Vi anvendte det
mere beskedne AFSK. Når man har sendt i nogen
tid, går ventilatoren i gang uden at give særlig
megen larm fra sig. Dette er i modsætning til IC-735,
hvis ventilator starter ved hver tastning. Modtagning
af kommercielle stationer er super. Hvis stationen
sender med over 450 Hz skift, vil den ene af tonerne
skæres bort af det skarpe filter (500 Hz). Så bruger
man bare det brede filter i forbindelse med PBT eller
IF-shift. Vi anvendte hurtig AVC til RTTY- og CWsignaler. Det er den første rig, vi er stødt på, hvor
hangtiden ved hurtig AVC er tilpas og ikke giver an
ledning til ubehagelig lytning på CW-signaler.
Der var ingen stationer i gang på FM i løbet af peri
oden. I stedet checkede vi, at modtagningen var i or
den på CB-stationer med FM-udstyr. IC-761 kan na
turligvis ikke sende på det bånd.
Frekvens-stabilitet blev afprøvet ved at indstille på
WIAW’s RTTY-bulletin på 14 MHz med brug af ellip
serne på et skop og efter 5 minutters opvarmning.
Udsendelsen varede i 25 minutter - og der anvendes
694

en krystalstyret sender - men det var ikke nødvendigt
at efterstille en eneste gang! Nu er frekvensdrift jo én
ting, når kun modtageren er i brug, og en anden sag,
når hele apparatet opvarmes under sending. Nej, ef
ter 15 minutters bulletin-sending på CW, hvorunder
ventilatoren gik i gang, var frekvensen stadig den
samme, både på displayet og checket ved lytning på
en anden modtager.
Hjertet i stationen, CPU’en, er brændt ind i en
ROM, så det eneste man risikerer ved udskiftning af
lithium-batteriet, er tab af hukommelsernes indhold.
IC-761 har interface til brug sammen med en anden
leom station og ved computerstyring, i manualen for
klaret som specielt egnet ved satellit-kommuni
kation. I øvrigt er manualen i fin kvalitet og ledsages
af NORAD’s danske oversættelse.

Konklusion
Denne store amatørstation lever op til forventnin
gerne på så at sige alle punkter. Beskrivelsen blev
lang, men der er også mange detaljer, der bør medta
ges. Ikke mindst RTTY-folk bør være opmærksomme
på, at man åbenbart ikke behøver at sætte output
ned. Betjenings-komforten er stor. Minder mest om
en IC-751A, bare mer5!
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Giv din FT221 en forbedret front-end
Af 021 LAS Jørn Sørensen, Egebækvænge 6, 4600 Køge
Når radioamatører taler om deres 2 meter grej, finder
man hurtigt ud af, at der virkelig er mange der bruger
den gode gamle Sommerkamp FT221 og dens efter
følgere Yaesu FT221R og FT225R; selv om disse
transceivere ikke er blevet produceret i mange år, er
de stadigvæk meget udbredte på VHF i dag.

Hvorfor FT221?
Når FT221 stadigvæk appellerer til så mange, selv
om modtager-delen kun kan byde på medium
specifikationer på følsomhed og dynamik-område,
så tror jeg, at ting som en god mekanisk konstruk
tion, flexibel modulopbygning i funktionsblokke med
nem adgang til målinger og service samt det faktum,
at sende- og modtagefunktionerne er mere adskilte
end i de fleste andre transceivere (kun SSB filteret og
1. LO er fælles) er ting, der virkelig tæller for den del
af amatørerne, der kan lide at »pille lidt«, og hvem kan
ikke det? Samtidig giver det gode muligheder for op
timering, eller ændringer i et enkelt modul, hvis der
skulle opstå et behov for det.
De principper, der blev valgt ved konstruktionen af
FT221, er så gode og rigtige, at vi i dag med fremkom
sten af langt bedre halvledere end der var til rådig
hed dengang, står med muligheden for, med en
meget beskeden indsats, at give den gamle FT221
specifikationer helt på linie med de allerbedste på
markedet, uanset pris.
Blandt disse optimale valg, er her nogle af de væ
sentligste:
1. LO:
Den valgte analoge løsning, at blande en VCO ned
med et XO-signal og faselåse det til en stabil VFO
giver mulighed for at få et »rent« injektions-signal til
RX- og TX-blanderne med lav fasestøj, fordi PLL-referencefrekvensen er meget høj (8 til 8,5 MHz) kan
filtreringen i loopfilteret gøres langt bedre end i en di
gital syntesizer med PLL-referencefrekvens på
nogle få kHz, som måske endog skal moduleres.
TX:
Der konverteres kun een gang, og i FM mode bliver
-I456

der ikke moduleret i 1. LO, fordele: ingen kompromis
ser med loop-filteret og mindst mulige problemer
med dæmpning af uønskede blandingsprodukter i
udgangssignalet.
RX:

Kun det strengt nødvendige antal konverteringer er
anvendt, fordele: der kan opnås et større dynamik
området, end hvis man havde valgt en triple - eller
quadrupel super, da enhver unødvendig konverte
ring reducerer det maximalt opnåelige dynamik
område.
At have principper har jo som regel også visse om
kostninger, her er linien klar, FT221 er konstrueret på
de bedste kendte principper hvad de rent basale
funktioner angår og alt hvad der er unødvendigt for
at betjene disse funktioner er udeladt, ingen kom
promisser med HF-delen, derfor ingen memories,
scanning, IF-shift, Pass-Band tuning, »and you
name the whole list«. En regulær, god og kompromis
løs radio, uden digitalt skrammel, sådan er vi åben
bart temmelig mange der foretrækker det.

Modifikationer
Mange FT221 ejere har utvivlsomt som jeg, fået lyst
til at ændre et eller andet i stationen til det bedre og
haft held med det; hvis resultaterne af vore individu
elle aktiviteter blev samlet »under een hat«, f.eks. i
OZ og således bliver tilgængelige for alle, så kunne
vi hver især forbedre vor station med summen af vo
res erfaringer.
Over en temmelig lang periode har jeg arbejdet på
at forbedre modtagerens front-end; årsagen var at
dynamikområdet, især i SSB-mode, var klart alt for
ringe, overstyring af 1.MF og intermodulation var et
problem allerede ved omkring ca. 20-25 /xV på anten
neindgangen, d.v.s. omkring S9+15dB, og da føl
somheden kun lige netop kunne overholde de speci
fikationer som bruger-manualen opgiver, var det
klart, at et eller andet måtte der gøres, og også at
storsignal-egenskaberne måtte gå forud for enhver
tanke om at forbedre følsomheden.
Så med dette på sinde starter vi med:

( R X RF)

Figure 10
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Figur® 11

Figure 12

1.MF trin:

Injektions-signalet:

Udskift Q3 og Q4 til BFR91 og modstandene R16 og
R20 ændres til 18kQ, herved øger vi kollektorstrømmene i Q3 og Q4 ca. 5 gange, samtidig med at
BFR91 kommer til at køre i det arbejdspunkt, hvor de
har det laveste støjtal; kravet til disse trin er, at de skal
kunne behandle store signaler, da de jo ikke er AGCregulerede, forstærkningen er ca. 25dB.

Q5 udskiftes også til U310, R28 ændres til 150 ohm,
C26 ændres til 100pFogC11 ændrestil 1nF. Da vi nu
er færdig med 1.MF og blanderen, skal vi have trim
met de fire 10,7 MHz trafo’er T01 - T02 - T03 og T04;
hvis sweep-udstyr ikke er til disposition, er det næst
bedste en krystal-styret oscillator på 10,7 MHz og et
højimpedanset DC-voltmeter parallelt over Smeteret.
Med IM F lagt på plads, fjernervi 10,7 MHz oscilla
toren, tilslut en målesender, indstil den og modtage
ren på 145 MHz, drainkredsen på Q5 trimmes nu i re
sonans med trimmekondensatoren TC05; så langt
så godt, nu er injektions-signalet på en amplitude,
hvor U310 arbejder ideelt som blander, også på
meget store signaler, hvorfor vi nu kan begynde at in
teressere os for den anden ende af skalaen, følsom
heden.

1. Mixer
er så langt det vanskeligste trin, men en junction-fet
er et ganske godt udgangspunkt for en 1. mixer med
de egenskaber vi gerne skulle ende op med. Da den
rigtige transistor var fundet viste det sig, at med en
ændret drain-impedans var det faktisk kun et spørgs
mål om at kunne frembringe et injektionssignal der
var stort nok til sourcen på Q2. Vi skal have anbragt
en modstand på 2,2 kfl parallelt med spolen i drainkredsen på Q2, den hedder T01 på diagrammet; den
monteres på loddesiden af printet med så korte tilled
ninger som muligt. Q2 skal nu udskiftes til en U310.
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HF-trin
Udtaget på spolen L2 skal flyttes 1 vinding opad, det
gøres ved at udlodde hele spoleformen fra printet,
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flytte udtaget og dernæst montere den igen. Q1 ud
skiftes til en BF981, R4 ændres til 47 kQ og R5 til 27
kQ. Nu skal vi have tæmmet Q1, dertil skal vi bruge 2
stk. SMD-kondensatorer på 1nF. De skal sidde på
loddesiden af printet, en fra sourcen af Q1 og til nær
meste stel, den anden fra G2 og til stel og det SKAL
være SMD-chipkondensatorer (uden tilledninger),
hvis Q1 ser bare ganske lidt selvinduktion i disse af
koblinger, vil den belønne os i rigt mål ved at svinge
vildt og inderligt. Til den endelige optrimning af
båndfilter kredsene i HF-trinet, bliver det sikkert nød
vendigt med et 20 dB dæmpeled mellem målesen
deren og antenne-konnektoren, for nu er 0.1 /N nok
til at give fuldt forståelige signaler i højttaleren, eller
udtrykt i tal, følsomheden er blevet forbedret med
mindst 12 dB (2 S-grader). Bemærk i øvrigt, at max.
forstærkning i HF-trinet ikke er sammenfaldende
med laveste støjtal, derfor skal L2 detunes ganske
lidt for at opnå det bedst mulige resultat. Ud af 4 af
prøvede eksemplarer af BF981 var der en variation
fra 0.18 til 0.12 /xV målt ved 12 dB SSNAD på FM. Be
gyndende intermodulation kan lige netop måles, ved
et input på 500 /N (S9+40 dB). Intermodulationen er
ved et input på -50dbm steget til 12dB SINAD; vores
støj-gulv ligger lavere end -140dBm; vi har altså et
dynamik-område på mindst 90 dB.

HAR DU LÆST DEN?
VEJEN
TIL

SENDETILLAJ

\

RA D IO A MA T ØR ER N ES

H [ f Tö [ r Tl 1ä 1g |

J IATpTSI
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Tif. 09 13 77 00

En typisk moderne VHF-transceiver med alle
»snurrepiberier« der »kan det hele« har et dynamik
område på 70-80 dB.
Der er altså ingen grund til at pensionere den
gamle FT221 i en rum tid fremover; det bliver sikkert
temmelig besværligt at finde en VHF-transceiver, der
kan opgraderes i den grad FT221 kan, og som er så
suverænt konstrueret, at den altid vil kunne bringes
i referenceklasse på de specificationer, der er de væ
sentligste i enhver kommunications-modtager.

EDR - din forening

OZ-spot
Julegaver fra Teleinspektionen
Packet-radio/m ailbox på HF
Til orientering meddeles, at packet-radio, herunder mailbox, vil
være generelt tilladt i forbindelse med gyldig sendetilladelse af ka
tegori A og B (uden særskilt ansøgning) på HF-båndene fra den
1.1.1989 på følgende betingelser:
- at tilladelsen kun gælder digital transmission på følgende HFbånd: 3500-3800 kHz, 7000-7100 kHz, 14000-14350 kHz,
21000-21450 kHz og 28000-29700 kHz.
- at anvendelse af retransmission kun foretages i henhold til den af
ARRL (American Radio Relay League) udarbejdede AX-25 Proto
kol.
- at kun de i hæftet »Bestemmelser om amatørradiostationer, 1.
marts 1986« afsnit B.2. nævnte relevante sendetyper for de re
spektive bånd benyttes og de i afsnit B.3 nævnte alfabeter benyt
tes med en sendehastighed på højst 300 baud. Der anbefales et
frekvensskift på 200 Hz.
- at stationen til enhver tid overvåges afe n licenseret radioamatør
Det anbefales at følge lARU’s (den internationale Amatør Radio
Union) båndplaner. Båndplanerne hhv. AX-25 protokollen kan rek
vireres hos landsforeningen EDR.
Nye frekvensbånd
Fra 1.1.1989 vil forsøg være generelt tilladt (uden særskilt ansøg
ning) i båndene: 1240 -1300 MHz
23 00-2 450 MHz
56 50-5 850 MHz
10.0-10,5 GHz
24.0-24,25 GHz
på følgende betingelser:
- at den maksimalt tilførte anodejævnstrømseffekt (eller tilsva
rende ved anden forstærkertype end rør) til senderens sidste trin
ikke overstiger 50 watt.
- at de ved modulationen frembragte sidefrekvenser ligger inden
for amatørbåndene.
- at benyttelse af disse bånd, der i henhold til det internationale ra
dioreglement er sekundær tjeneste, kun sker på betingelse af, at
andre radiotjenester ikke forstyrres. Frekvensbåndene vil for
mentlig i de kommende år blive benyttet af andre tjenester i større
omfang end det hidtil har været tilfældet. Radioamatører skal der
for være ekstra opmærksomme på forstyrrelsesrisikoen overfor
andre tjenester. I tilfæ lde af forstyrrelser skal radioamatørerne
omgående indstille udsendelserne.
- at bestemmelser om amatør-radiostationer iøvrigt er gældende
og skal overholdes.
M ed venlig hilsen FH. Kristiansen/Jane R Ørum
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Lyn og torden - Hvad sker der?
A f OZ5NU Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj
Når talen falder på lyn med deraf påfølgende torden
så er det ikke alene med henblik på angsten for dette,
for de fleste ukendte, men også med ønsket om at
vide hvad der egentlig sker og med tanken om - og i
givet fald - hvorledes vi kan beskytte vore stationer.
Man har været ude for at til trods for at man har sat
lynafledere op her og der, så kan lynet godt finde på
at slå ned ved siden af lynaflederen, ja måske 50-100
meter væk - og så kan man jo diskutere værdien af en
lynafleder.

+

E M P O M R AD E

SKY

T IL SKY LYN-EMR OMRÅDE ER JORDOMRÅDET IMELLEM SKYERNE

Ja, nu står der at lynet slår ned, i virkeligheden slår
det op og jeg beder læseren læse dette som sådan i
resten af artiklen, og hvorfor gør det nu det? Hvorfor
finder lynet på at undgå lynafledere og også af og til
vore antenner?
Det kræver lidt af en forklaring.
Lad os begynde med at se på et gennemsnitslyns
data. (Selv om de kan være større eller mindre end
nævnte) Længde: 5 km, udladning pr. nedslag 3-4.
Højeste strømstyrke 20.000 A. Spænding 100 mio.
volt, største kraft 2 mia. kilowatt i 1/5 sekund. Tykkel
sen af lynets hovedstamme kan være fra 2 cm og op
til 10-15 m og kan have en temperatur der er 5 gange
varmere end temperaturen på solens overflade.
Som helhed - og lige i dette øjeblik - er der altid tor
denvejr 1800 forskellige steder på jorden ligesom
denne rammes af gennemsnitlig 100 lyn i sekundet.
Skal man regne efter de skader lynet forvolder, så er
det kun ganske få lyn der gør virkelig skade statistisk
set i forhold til de mange nedslag.
Der er mange forskellige former for lyn. Det vi kal
der for sildeglimt og kornmod er lyn vi ser på lang af
stand. St. Elmsild er små »lysbuske«, der i mørke vi
ser sig på fremstående genstande f.eks. tårnspir,
fremspring på mure, masterne på et skib. Der er kug
lelyn, der kan have forskellige størrelser fra 40 cm til
ca. 2,5 m, og som kan finde på at opløse sig selv hvil
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ket gerne sker med et knald hvorefter der lugter
stærkt af svovl bagefter. Der findes fladlyn, der kan
rende en meget lang strækning vandret hen over et
terræn. Der er også lyn, der kan vandre fra en sky til
en anden.
Men lad os finde ud af hvad der egentlig sker.
Vi kan begynde med at betragte jorden som en
kondensator set i forhold til de forskellige sfærer vi
har over os.
Selv om vi ikke mærker noget til det så er atmosfæ
ren omkring os ladet med elektricitet. Den elektriske
spænding omkring os er forbløffende stor. Man siger
at i klart vejr kan spændingsforskellen mellem jord
overfladen og luft være omkring 150 volt pr. m, og jo
højere op vi kommer, jo større bliver spændingsfor
skellen.
Så kan man jo regne der opad, d.v.s. at hvis spæn
dingen fortsat ville stige med højden ville den i blot
100 meters højde være oppe på 15 kilovolt. Dog er
der en naturlig grænse for spændingen idet luften i
den øvre atmosfære (oppe over stratosfæren) bliver
elektrisk ledende, og grunden til, at luften bliver
stærkt isolerende på jorden og højere oppe bliver en
god elektrisk leder, ligger i det fænomen, som kaldes
ionisering.
Et godt ioniseret lag som vi radioamatører er så
glade for når vi skal køre DX er simpelthen spaltning
af en luftarts atomer.
Kan vi så beskytte vore stationer i tordenvejr og i
givet fald hvordan?
Vi kan gøre det, at vi frakobler:
1) Antennen.
2) Jordledningen.
3) Nettilslutningen.

□

STAT ION

NEUTRAL
(LAV EN GENVEJ )

Således at stationen kommer til at befinde sig på
et neutralt stade. Praktisk kan det være, at man ved
frakoblingen kan koble jord- og antenneledning
sammen således, at et evt. lyn vil følge denne stræk
ning jord / ant. Det kan i givet fald godt koste anten
nen som kabler, men er langt at foretrække frem for
skader på grejet eller andet gods. En sådan omkob
ling er nem at lave hvis ens jordledning er frakob
lingsmulig via stik ligesom der på selve antennekabOZ DECEMBER 1988

PL25 9

PL258

PL259

JORD

ANTENNE

PL259

P L 25 8

P L259

let bør befinde sig et tilsvarende stiks modpart.
Eksempelvis bruger vi UHF-stik til antennen, me
densjordledningen er tilkoblet via vingeskrue, men
det forbyder os ikke andet steds på jordledningen at
indsætte et UHF-stik med mellemled, som gør en
hurtig omkobling mulig og nem. Lav en genvej,
undgå at skabe en uønsket ledevej.
Antenner under tag rammes sjældent af lyn, men
bør dog frakobles alligevel idet der på en sådan an
tenne kan opstå EMP ( = Elektro Magnetisk pulse)
gerne stammende fra sky-til-sky-lyn og det er noget,
IC-kredse ikke er glade for.

En anden mulighed for beskyttelse er at montere
en spændingsbegrænser i sit apparat, en Zinkoxydvaristor i netdelen (pris ca. 30-40 kr.), som kan gøre
relativ gavn, dog ikke for fuldtræffere!
Derudover skal jeg henvise til OZ8Y’s artikel i OZ
9/79, side 121 om lynafledning med gasfyldt over
spændingsleder samt Pryts OZ 10/79, side 481. In
gen af disse klarer dog den berygtede fuldtræffer af
en middel størrelsesorden.

O

ANTENNEBÆ RERØR PA MUR SKAL JORDES
(VIST MED DEN STIP LEDE L I N I E )

METEX

GOD JORD FORUDSÆTTER EN RÆKKE METALPLADER FEKS. KOBBERPLADER
GRAVET NED DÆKKENDE SÅ STORT ET AREAL SOM MULIGT

digital multimeter
- - her får du noget for pengene!
model M 3800
VDC
VAC
ADC
AAC
OHM

0-1000
0 - 700
0 - 20
0 - 20
0 - 20

V
V
A
A
MO

nøjagtighed

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

Hfe transistortest 0-1000 NPN/PNP
diodetest 1 mA
Leveres med taske og m åleledninger kr. 495,-+moms.

METRIC
ELEKTRONIKAFD. • SKODSBORGVEJ 305 • 2850 NÆRUM • TLF. 02 80 42 00 • FAX 02 80 41 31
OZ DECEMBER 1988

699

Hist og pist

ved 0Z5RM,
>Rick« Meilstrup
Bavnestien 6,
2850 Nærum

r

Tøv lidt!
Peter, OZ1BWD, i Næstved læste i sidste Hist og Pist
om den billige kreds 2147, som kan anvendes i stedet
for den originale Harris-kreds 6504-9 i Superkeyeren. Han kastede sig straks over tangenterne og for
talte, at man må være opmærksom på, at strømfor
bruget stiger voldsomt: op mod det 10-dobbelte. Han
bestilte derfor direkte i USA en original Harris-kreds
på adressen Q-TRONIX, 2519 Meadowbrook Dr. SE,
Cedar Rapids, lowa 52403, USA. Og nu kan
OZ1BWD ligesom os andre med sindsro bruge
nicad-batterier, der kun behøver oplades 2-3 gange
årligt. Med ydre strømforsyning der der naturligvis
intet i vejen for at bruge 2147, men nicad’erne holder
sig i så fald kun til max. 14 dage.

M IP M I1

Træerne vokser ikke ind i himlen

Anregung des gesamten CW-Bandfilters bei
Rauschspannung.

DF5CD beskriver i de tyske amatørers blad et mo
derne LF-båndfilter med »switched capacitance«.
Filteret består af en OP-amp (741) som indgangsfilter,
et SC-lavpasfilter med kredsen S 3528, et SChøjpasfilter med S 3529 og en udgangsbuffer igen
i

m

•v K" +%i S

Mn

man lyttede ind i et rør eller konkylie. Den nederste
del af fotoet viser udgangssignalet. Ved aflæsning af
et signal på meget støjende bånd findes det bedste
filter altså stadig midt mellem en trænet operatørs
ører.
cq-DL 8/87 s. 486-490: Ein CW-Bandfilter mit taktgeschalteten Kapazitätsfilter (SCF).

Antennemagi

Dämpfungsverlauf des gesamten CW-Bandfilters.

med 741. Denne slags filtre er relativt nye og udviser
ganske stor selektivitet; se første oscilloskop-billede,
der centrerer sig omkring et indgangssignal på 700
Hz (båndbredden er 90 Hz ved -3dB). Men DF5CD
har også sendt den støj ind, vi ofte finder - især en
sommeraften - på 80 eller 40 m; det er de øverste im
pulser på næste foto. Bredbåndsstøj indeholder jo
også elementer omkring filterets gennemgangsfre
kvens, og de får nu lov at passere - og høres, som om
700

Amatører, der bor i lejlighed, eller som af andre årsa
ger ikke har mulighed for at opsætte en normal dipol
til HF-båndene, kan muligvis fatte nyt håb: Lav en
magnetisk loop antenne. Til dækning af fx. 10,14 og
18 MHz kan du bygge dig en cirkulær antenne med
en drejekondensator på max. 110 pF til tuning af an
tennen. Og antennens diameter er bare 1 meter! Det
erGM3HBT, som fortæller, hvordan han byggede sin
udgave. Loopen laves af en 10 fod længde 3/8
tomme blødtrukket kobberrør. (1 fod = 30,5 cm og 3/8
tomme = 9-10mm) Røret kan bøjes på forskellige
måder. En simpel måde er at tegne cirklen på en stor
plade.banke en masse søm i langs omkredsen og så
bøje røret derom. Skær røret af, så der bliver ca. 2 cm
luft mellem de to ender, når røret er bøjet. Der vil op
stå meget høje spændinger mellem endepunkterne
(muligvis over 1000 V), så den drejekondensator, der
forbindes mellem punkterne, må have rigelig afstand
mellem pladerne, ellers vil den kortslutte. Bruger du
en type med 200 pF, kan 7 MHz måske også dækkes
- mod til gengæld at give afkald på 24 MHz. Prøv dig
frem. Tegningen viser ellers alle detaljer. Antennen
bæres oppe af en trælægte, der med en metalvinkel
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sidder vinkelret på en tyk træpiade. Det er nødven
digt med en form for gamma-matching. GM3HBT
loddede med en kraftig kolbe en S0239 coaxsokkel
til kobberrøret, og fra midterbenet forbandt han ca.
20 cm coaxstrømpe til et punkt på antennen ca. 15-18
cm til siden (foreløbig kun med en kraftig clip som for
bindelse til røret). Med lav effekt prøver man sig nu
frem, og når SWR er næsten 1:1 på de bånd, hvor der
er resonans, loddes coaxstrømpen fast.
Med antennen stående i shacket kørter en masse
forbindelser på 10,14 og 18 MHz, endog contest for
bindelser. Den virkertilsyneladende lige så godt som
en normal indendørs dipol. Det siger sig selv, at den
ville fungere bedst anbragt højt og frit, men så bliver
der jo problemer med afstemning af den. Antenner af
lignende type sælges kommercielt. De er så udstyret
med fjernbetjening.

og konvertere dem til + /-1 0 V signaler. Du sparer en
lidt kompliceret ekstra strømforsyning og kan nøjes
med at klistre et par kondensatorer på IC’en.

Ham Radio Today april 1988 s. 32-34: Di Y Magnet
Loop Aerial.

Q S T ju iiW s. 46.

4 x 2 CABLE CLIPS

Bordmikrofon
Måske har du liggende en elektret-mikrofonindsats,
som blot ikke er kommet i brug endnu. Disse små
»knapper« kræver som bekendt både strøm og for
stærkning, men så er lydkvaliteten også fin-fin, ofte
bedre end fra andre typer mikrofoner.
Til amatørbrug er en forstærker med en VOGADkreds meget velegnet, fordi en VOGAD består af en
forforstærker, hvis gain AGC-kontrolleres fra output
tet. Taler du svagt, går forstærkningen op, og mod
sat. (VOGAD = Voice Operated Gain Adjusting De
vice). I det engelske Rad Com beskriver G1SJU en
hjemmelavet bordmikrofon med en elektret-kapsel
og en VOGAD af typen 6270. Den mekaniske opbyg
ning består af en firkantet æske, som printet er byg
get ind i samt et rør, monteret ovenpå, og for enden af
hvilket elektretten er fæstet. Du kunne eventuelt be
nytte en gammel bordmikrofon, hvis indmad erstat
tes med en ny efter denne opskrift.

5 volt bliver til + /- 10 volt
Vi har før gjort opmærksom på den nyttige kreds
MAX232 her i rubrikken. Lad os antage, at du har
TTL-signaler ud fra din computer, f.eks. Commodore
eller Atari, og skal forbinde den til et modem, som
kræver RS232 signaler. MAX232-kredsen indehol
der en spændingsfordobler og en inverter, så ved
blot at tilføre den +5 V vil den modtage TTL-signaler
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Outputtet er nogenlunde konstant 90 mV over hele
90 dB forskel i, hvor kraftigt/svagt du spytter i mikro
fonen. Man kan ændre på frekvensgangen på føl
gende måde: Bundgrænsen sættesved at vælge en
ten C6 eller - med S2 - 07 parallelt dermed. De lyse
toner afpasses med C4 og S3. RV1 sætter output
niveauet. Når PTT-tasten aktiveres, tændes en rød
lysdiode.
701

Elektretten skal have en loddeflig for +12 V, en for
LF-output samt stel. Problemet med elektretter kan
være at fæstne dem. G1SJU har brugt krympeflex
som vist på tegningen. Anvender man en gammel
bordmikrofon, kan kapslen blot fæstes indvendig
med Araldit.
Artiklen anviser en adresse i London, hvor man
kan få print og andre løsdele i et kit til £16.
Radio Communication marts ’88s. 170-172: A design
for a desk microphone with automatic gain control.

Fra billedarkivet:

|l|pBlili§l8BSl!Bill
Repeaternyt (B ulletin)
og hvad man ellers kalder disse nyhedsudsendelser, som har til for
mål at give os alle et bedre kendskab til vor hobby, og holde os ajour
med, hvad der skal ske i nærmeste fremtid. De, der formidler de ud
sendelser vi har lejlighed til at høre, varetager dette job på bedste
måde.
Men vi har også hørt en anden slags nyt, det negative, destruk
tive. Desværre er der nogle, der kun kan påkalde sig opmærksom
hed på denne måde. F.eks. får man denne oplysning: Der står ikke
noget i OZ. Efter en hastig gennemgang af OZ spørger man så,
hvordan det skal forstås? Jo, der er ingen artikler af interesse, OZ er
ikke, hvad det har været. Så spørger man selvfølgelig: Er du med
lem af EDR? Nej, det er mange år siden, jeg meldte mig ud af det
skidt.
Hvor ved du så fra, hvad der står i OZ? Jeg læser det på bibliote
ket. Javel, det er jo så ogsåen måde at være med på. Men interes
sen for bladet m åjo alligevel være der, når man ulejliger sig hen på
biblioteket for at læse bladet gratis. Men selvfølgelig er vi alle for
skellige.
Nogle uger efter denne episode har jeg et spørgsmål (problem
vedr. TXeren). Ved forespørgsel på båndet er det sjovt nok den
samme amatør, der har løsningen, på den og den side i årgang? i
OZ står svaret på mit problem. Jeg takker selvfølgelig for det
prompte svar, og undrer mig over hvorfor denne »Clever fyr« ikke er
medlem af EDR, tænk hvis alt det negative blev vendt 180°. Hvor
dan er det nu, går strømmen fra plus til minus eller er det omvendt?
Og OZ er medlemmernes blad, artiklerne der er deri, er skrevet
af medlemmerne af EDR, hvis I mangler noget, så prøv selv at
skrive en artikel om emnet, eller hvis du ikke mener at kunne klare
det, så snak om det på båndet, så en anden amatør evt. tager em
net op.
Men en betingelse for din indflydelse er i hvert fald, at du er med
lem af EDR. Så kunne vi hjælpe hinanden og arbejde i samme ret
ning til glæde for EDR, både for hovedafdelingen og dermed også
lokalafdelingerne og os selv.
OZ1DKG, Erling Heiberg

Denne måneds billede er fra 1935 og forestiller station OZ7CV byg
get af dens indehaver Valgard Christensen, som i begyndelsen af
trediverne og ifølge gamle Traffic Notes var en meget aktiv ham
(medlem nr. 556). Senderen var en CO-FD-PA opstilling med 1000
volt på udgangstrinet. Læg mærke til pladespilleren forrest i bille
det. På det tidspunkt var det ikke ualmindeligt, at amatørerne på 80
meter anvendte grammofonmusik i forbindelse med deres modula
tionsforsøg. Desværre var der også mange, der overdrev og »leg
ede« radiofonistation.
OZ1HJV, Erik
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Redaktion: OZ1IGT, Eigil Juul Jensen
Tokkerup 25, 2730 Herlev

1988/89

C ontest Kalender

Dag

Måned Tid (UTC)

Timer

Mode

Arrangør & Contest Navn

18
26
26
26
26
31
31
01-01
14-14
14-14
14-14
15-15
15-15
21-22
21-22
27-29
28-29
04-05
04-05
05-05
05-05
11-12
11-12
18-19
25-26
25-26
25-26

DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB

24
1
1
1
1
1
1
3
2
2
12
2
2
24
24
40
36
21
24
1
1
24
4
48
24
36
21

CW7SSB
SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW
CW
SSB
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
SSB
CW
CW

CARF W inter Contest
EDR SSB 1. periode
EDR CW 1. periode
EDR SSB 2. periode
EDR CW 2. periode
EDR Nytårs-træf OZ
EDR Nytårs-træf OZ
AGCW Happy New Year
NRAU NRAU SSB 1
NRAU NRAU CW 1
DYLC European YL-OM
NRAU NRAU CW 2
NRAU NRAU SSB 2
AGCW DL QRP CW Contest
HRAS HA DX Contest
»CQ« W W 1 6 0 M
REF French DX CW
RSGB RSGB 7 MHz Phone
SRJ YU World Wide DX
EDR Månedlig aktivitet
EDR Månedlig aktivitet
Veron PACC Contest
RSGB RSGB 1.8 MHz (1)
ARRL International DX
UBA UBA SSB Contest
REF Fransk Phone
RSGB RSGB 7MHz CW

0000-2400

*)
0900-1200
1300-1500
1530-1730
0700-1900
0530-0730
0800-1000
1500-1500
2200-2200
2200-1600
0600-1800
1200-0900
2100-2100
0845-0945
1000-1100
1200-1200
2100-0100
0000-2400
0600-1800
0600-1800
1200-0900

Info
OZ
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88
12/88

*) Se tiderne under EDR’s Juletest - og husk der benyttes DNT (Dansk Normal Tid) i juletesten. Alle andre tider er UTC.

I dette nummer af OZ finder du bl.a. indbydelse til EDR’s juletest
og til den årlige NRAU Contest, som EDR i år (1989) har ansvaret
for. Det er mit håb, at alle, der har mulighed for det, slutter op om
begge tester. Man kunnejo gøre det på den måde, brugejuletesten
til at forberede sig til NRAU i januar. - Og skulle det »smutte« 2. jule
dag, så hardu en mulighed for et »Nytårstræf« den 31. december på
40 meter.
Mød gamle og nye venner.
Til alle sendes en glædelig jul og et godt nytår - specielt til vore
mange SWL, der ikke har mulighed for at udøve deres hobby »On
the Air« med en personlig hilsen.
Contest-manager ønsker EDR’s nye SWL-manager velkommen
i staben af skrivende amatører, held og lykke.
18 decem ber CARF W inter C ontest
Denne test afholdes normalt den sidste søndag i december måned,
men på grund af julen er den flyttet til ovennævnte dato.
Alle er velkomne. Testen afholdes af Canadian Amateur Radio
Federation (CARF).
Tidspunkt: 18. december kl. 0000-2400 UTC.
Bånd: 160 -10 meter.
Mode: CW og SSB.
Klasser: 1) Enkelt operatør, et eller alle bånd, CW, SSB eller Mixed
Mode. 2) Multi operatør alle bånd, en sender. 3) Multi operatør, flere
sendere.
QSO-kode: RS(T) og QSO-nummer, navn og QTH, provins, stat el
ler DXCC.
QSO-point: 10 point for hver VE, VO eller VY kontakt, 4 point for an
dre kontakter. 20 point for kontakt med CARF officielle stationer
med suffix (sidste del af kaldesignalet) TCA eller VGA.
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M ultiplier: Hver VE provins/territorium, og VEO (maritime mobile)
på hvert bånd.
Samlet resultat: Point x multiplier.
Log sendes med sidste poststemplingsdato 18. januar 19889 til:
Jeff Parsons, VE6CB/3, RR #1, Oxford Mills, Ontario, Canada KOG
1SO.
EDR’s Juletest 1988
Sammenlignet med EDR’s månedlige contest, NRAU contest,
Skandinavisk Aktivitets Contest og OX-OY-OZ-testen er EDR’s jule
test den, der samler flest aktive OZ-amatører »On the Air« på
samme tid. I juletesten er der mulighed for at »hilse på«, skaffe det
man evt. m anglertil OZ-CCA, afprøve sine Contest-evner, satse på
at vinde, eller som de fleste være med og have det hyggeligt.
Juletesten har fundet sin plads i kalenderen og blandt mange
amatører også sin faste plads blandt julens forskellige aktiviteter.
Mit håb er en rekord-deltagelse i denne fredelige dyst, hvor vi også
har tid til at ønske hinanden God Jul-o g måske senere, på 40 meter,
ønske hinanden Godt Nytår.
Da det er en »SPARE-Jul«, hvad angår fridage, er 40-metertesten henvist til 31. december for dem, der har tid og lyst.Anderledes kan det desværre ikke være i år.
Men lad os se på reglerne.

80 m eter J uletest 26. decem ber ■ 2. juledag
Tidspunkter og frekvenser:
SSB kl. 08.30-09.30 (1. periode) og 15.15-16.15 (2. periode)
CW kl. 09.45-10.45 (1. periode) og 16.30-17.30 (2. periode)
Frekvensområde 80 meter: SSB 3700-3775 CW 3520-3560.
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40 m eter N ytårs-træ f 31. decem ber - nytårsaftensdag
Tidspunkter og frekvenser:
SSB kl. 13.00-14.00 (kun en periode)
CW kl. 14.15-15.15 (kun en periode)
Frekvensområde 40 meter: SSB 7040-7090 CW 7010-7040.
Bem æ rk venligst, alle tider er DNT (Dansk Normal Tid).
Deltageklasse: I begge tester kan man deltage i følgende klasser:
A) Alm indelig enkelt-operatør
B) Alm indelig QRP enkelt-operatør
C) Afdelingsstationer, der betjenes fra afdelingens QTH
D) SWL, lytteramatører.
Kun QSO med OZ-stationer (samt OZ og OY) giver point. Der af
holdes også juletest i andre lande, eventuelle QSO’er med
disse tæ ller ikke med i EDR’s tester.
Opkald: CW = CQ OZ Test og SSB = CQ Juletest.
QSO-kode: Der benyttes kodegrupper bestående af RS(T) og num
mer startende med 001. Der skal anvendes separate nummerserie
på CW og SSB samt i hver test (juletest og nytårs-træf).
Hver station må kontaktes 1 gang i hver periode i 80 meter jule
test på både CW og SSB og igen i nytårstræf på CW og SSB.
QSO-point: Der gives 2 point for en komplet QSO. En komplet QSO
skal indeholde korrekt kaldesignal og korrekt afsendt/modtaget
RS(T) og nummer.
Fejlagtig registreret kaldesignal vil således give 0 (nul) point, fejl
i kodegruppen medfører pointtab (1 point) for begge stationer.
SWL-klassen: I denne klasse kan alle medlemmer af EDR deltage,
lytteramatørerne med deres OZ-DR-nummer og andre med deres
medlemsnummer eller kaldesignal. Vil du være med, handler det
om at nedskrive begge stationers kaldesignal og de afgivne QSOkoder, d.v.s. afsendte/modtagne rapporter og nummer.
Husk begge kaldesignaler og begge koder i en QSO, regnes
som en komplet QSO i SWL-klassen, den giver 2 point.
Log-indhold: Der anvendes standard-logblade, eller egne hjem
melavede, indeholdende tidspunkt, QSO-partners kaldesignal, af
sendt og modtaget kodegruppe, samt en rubrik til contest mana
gers beregninger. For lytteramatørerne gælder det samme, blot
med den undtagelse, at begge kaldesignaler og begge koder skal
være nævnt.
Den indsendte logs første side skal indeholde følgende:
Testens navn (Juletest 80 m) og/eller (Nytårstræf 40 m), navn, kal
designal (OZ-DR-nummer eller medlemsnummer), adresse og del
tager klasse A, B, C eller D. Kommentarer til testen modtages na
turligvis gerne.A fdelingsstationer: Som tidligere nævnt skal det
kaldesignal, der er tildelt afdelingen anvendes. På loggen skal an
føres operatørens eller operatørernes kaldesignal(er). Det er ikke
tilladt i denne test at anvende et afdelingskaldesignal IA fra et af
medlemmernes QTH. Klassen (klasse C) er kun for afdelingsstatio
ner.
Præ m ier og diplom er: De 3 bedste i klasse A på 80 m SSB og CW
modtager præmier, derudover er der diplomer til de bedste place
ringer i alle klasser.
Loggen sendes til: OZ1IGT, Eigil Juul Jensen, Tokkerupvej 25,
DK-2730 Herlev, med sidste poststemplingsdato 5. januar 1989.
1. janu ar CW AGCW Happy New Year
Godt nytår og velkommen til AGCW Happy New Year Party i en 3
timers tid, fra kl. 0900 til 1200 UTC nytårsdag. Der kan kun delta
ges som enkelt operatør.
Mode: CW.
Frekvensområder: 80 m (3510-3560 kHz) 40 m (7010-7040 kHz) og
20 m (14010-14060 kHz).
Der kan deltages i følgende klasser:
1) Input max.
500 W - output
250 W
2) Input max.
100 W - output
50 W
3) Input max.
10 W - output
5W
4) SWL
Opkald: CQ Test AGCW/EU.
QSO-kode: RST og serienummer. AGCW medlemmer sender også
deres medlemsnummer.
Point: Hver komplet QSO giver 1 point og hver station må kontaktes
1 gang på hvert af de 3 bånd, der benyttes.
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SWL-log skal indeholde kaldesignaler og mindst en komplet
QSO-kode, foruden bånd og tidspunkt.
Multipliers: 1 multiplier for hver QSO med et medlem af AGCW.
Total resultat: QSO point x multiplier.
Loginstruktion: Loggen skal indeholde en erklæ ring (standard
erklæring se evt. under NRAU Contest) overholdelse af testregler.
Sidste poststemplingsdato er 31. januar 1989.
Logr sendes til: Fritz Bach jun., DK10U, Eichenddorffstr. 15, D-4787
Geseke, West Germany.

14 & 15 Januar NRAU Contest 1989
NRAU Contest 1989 arrangeres i år af EDR.
Contest-perioderne er følgende:
Lørdag den 14. januar kl. 1300-1500 UTC SSB kl. 1530-1730 UTC
CW
Søndag den 15. januar kl. 0530-0730 UTC CW 0800-1000 UTC SSB
Følgende frekvenser benyttes:
80 meter CW 3510-3560 kHz
80 meter SSB 3600-3650 kHz
80 meter SSB 3700-3775 kHz
40 meter CW 7010-7040 kHz
SSB 7040-7090 kHz
Klasser: Kun enkelt operatør CW og SSB.
Klubstationer kan deltage, men der må kun benyttes en operatør i
hver klasse.
QSO-kode: RS(T), serienummer og områdeidentifikation forAMT,
Fylke, Laen og distrikt. Danske stationer skal benytte følgende
AM T’s identifikationer:

København............................................ KH
Frederiksborg........................................ FB
R oskilde.................................................RO
Vestsjæ lland.......................................... VS
S torstrøm ............................................... SS
B orn holm ...............................................BH
F y n ..........................................................FY
S ønderjylland.........................................SJ
R ib e ..........................................................RI
V ejle......................................................... VJ
Ringkøbing.............................................RK
Å rh u s ..................................................... AH
V ib o rg .....................................................VB
N ordjylland.............................................NJ

Første QSO på CW fra Københavns AMT kan f.eks. se således ud:
599001/KH.
Det er vigtigt at afsende og modtage områdeidentifikationerne,
da disse tjener som multipliers.
Point: Der gives 2 point for en komplet QSO med stationer fra
Norge, Finland, Sverige, Island, Færøerne, Grønland.
(Bemærk der gives ingen QSO for eget land).
Begge stationer fratrækkes 1 point for fejl i de afsendte og mod
tagne QSO-koder.
Hver station må kontaktes 1 gang på hvert bånd i hver periode.
For stationer, der ikke indsender log, vil der blive givet point, så
fremt den pågældende station findes i mindst 3 af de indsendte log.
M ultipliers: Der gives 1 m ultiplier for hver kontaktet område, d.v.s.
Amt, Fylke, Laen og Distrikt på hvert bånd (80 og 40 meter) og hver
mode (CW og SSB).
QSO med eget land er tilladt for multipliers.
Total score: Er summen af valide QSO-point gange summen af an
tallet af multipliers.
Den totale score skal udregnes sæ rskilt for CW og SSB.
Præmie/diplom: De 5 bedste i hver klasse i hvert land modtager di
plom. Det vindende land vil modtage en vandrepokal.
Pointsummen for de 10 bedste i hver klasse i hvert land afgør
rækkefølgen i landskampen.
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M ultiplier:
LA

Norway

OH

Au st A gde r............................................AA
A k e rs h u s ............................................... AK
B u s k e ru d ............................................... BU
F in m a rk ................................................... Fl
H e d e m a rk ............................................. HE
H o rd a la n d .............................................HO
Jan May e n .............................................. JA
Møre og Rom sdal............................... MR
N o rd la n d ............................................... NO
Nord Trøndelag......................................NT
Ø s tfo ld ................................................... OF
O p p la n d .................................................OP
O s lo ....................................................... OS
R ogaland...............................................RO
Sogn og Fjordane................................. SF
Sør Trøndelag........................................ST
Svalbard/Bjørnøya................................ SV
Telem ark................................................ TE
T ro m s..................................................... TR
Vest A gder.............................................. VA
V estfold...................................................VF

OZ

Turun & P or............................................ TP
U udenm .................................................UU
H e ls in k i................................................. HE
H am e en................................................. HL
M ikkelin...................................................Ml
Kym m en................................................. KY
V aasa n ................................................... VA
Keski-S................................................... KE
K uop io n................................................. KU
P Karjalan.............................................. PK
O u lu n ..................................................... OU
La p in ....................................................... LA
A hven anm a a.........................................AL

SM

Denm ark

Greenland

-----------------------------------------------------------------------------OY
Faroe Islands

EDR har indstiftet en vandrepokal til den bedste danske station
på CW og SSB.
Loginstruktion: Der skal indsendes særskilt log for CW og SSB og
hvert sæt skal indeholde følgende i øverste linie: Kaldesignal,
klasse og side/sider.
Loggen skal indeholde kolonner, der er vist nederst på siden.
Dobbelt-QSO: For hver log med mere end 200 QSO’er pr. bånd,
skal der vedlægges en checkliste for dobbelt Q SO’er. I loggen skal
disse QSO’er mærkes med 0 (nul) point.

Dato
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Sweden

A lvsb o rg ................................................. AL
B le kin g e ................................................. BL
G a vle b o rg ............................................. GA
Gøteborg og B ohus............................. GB
G o tla n d ................................................. GO
H alland................................................... HA
Ja m tla n d ................................................. JL
Jønkøbing.............................................. JO
K a lm a r....................................................KA
K opp arbe rg........................................... KO
K ro n o b e rg ............................................. KR
Kristianssted.......................................... KS
M a lm ø hu s............................................. MA
N orrbotten.............................................NO
Ø re b ro ................................................... OR
Ø ste rgø tland.........................................OS
S karaborg...............................................SK
S tockholm ...............................................SL
S øderm anland...................................... SO
Stockholm S tad....................................SS
U p p sa la ................................................. UP
Västerbotten.......................................... VB
Varm land................................................ VL
V astm anland.........................................VM
V ästernorrland...................................... VN

K øbenhavn............................................ KH
Frederiksborg........................................ FB
R oskilde.................................................RO
Vestsjæ lland.......................................... VS
S torstrøm ............................................... SS
B orn holm ...............................................BH
F y n ..........................................................FY
S ønderjylland........................................ SJ
R ib e ......................................................... RI
V ejle.........................................................VJ
R ingkøbing............................................ RK
Å rh u s ..................................................... AH
V ib o rg .....................................................VB
N ordjylland.............................................NJ

OX

Finland

Tid
UTC

Band

Kaldesignal
QSO Partner

TF
Iceland
-----------------------------------------------------

Diskvalifikation: For hver »ikke mærket« dobbelt QSO, der findes i
loggen, vil der blive fjernet 5 QSO’er, der pointmæssig svarer til de
ikke mærkede QSO’er. Mere end 2% »ikke mærkede« dobbelt
QSO’er medfører diskvalifikation.
Overtrædelse af licensbestemmelserne af testens regler og
usportslig optræden medfører diskvalifikation.
Sammentællingsblad: Vedlagt loggen skal findes et oversigtsblad
indeholdende følgende oplysninger: Kaldesignal (klubstationer
skal også anføre operatørens kaldesignal) navn, adresse, AMT og
QSOSendt

kode
Modt.

QSO
Point

Multiplier
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deltagerklasse(r). For hver mode/klasse angives antallet af valide
Q SO’er, dobbelt Q SO ’er, QSO-point, multipliers og total score.
Erklæ ring: Deltageren skal underskrive en erklæring med føl
gende tekst (vedlægges loggen): »Jeg erklærer på ære og samvit
tighed, at (eg har deltaget i NRAU Contest ifølge dens regler, og at
min station er brugt i overensstemmelse med reglerne for amatør
radio i mit land«.
Der findes standard erklæringer, og disse godtages naturligvis i
underskrevet stand.
Indsendelse a f log: Loggen skal være poststemplet inden udgan
gen af januar måned 1989 og skal sendes til:
EDR Contest Manager, Eigil Juul Jensen,
Tokkerupvej 25, DK-2730 Herlev.

14 & 15 Januar DYLC European YL-OM Contest
Lørdag den 14. januar kl. 0700-1900 UTC/CW
Søndag den 15. januar kl. 0700-1900 UTC/SSB
Bånd: 80-10 meter.YL kalder Om, og der må kun etableres QSO så
ledes:
YL med YL og YL med OM. Der udveksles kaldesignal, RS(T) og
QSO-nummér. Om starter med serienummer 001, og YL starter
med 2001.
Af logbogen skal fremgå: Tidspunkt, bånd og dato, udover de
nævnte oplysninger (kaldesignal og serienummer).
QSO med YL giver 5 point og med en Om 3 point.
Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd. Multiplier er DXCC,
men ikke pr. bånd. Total er point (alle bånd) gange multiplier. SWL
kan deltage, 5 point pr. YL, og loggen skal indeholde begge kalde
signaler.
Loggen sendes til: DYLC RO. Box 262, 3770 AG Barneveld, Hol
land, med sidste poststemplingsdato 20. februar 1989.

R esultater »CQ« WW SSB Contest 1987
Single Operator
bånd
Score
QSO
Kaldesignal

Zoner

Lande

980.118
66.576
50.783
30.010
14.320
13.629
1.836
990
22.570
1.150
41.796
3.492
950
15.544
10.706
5.934
903

1603
238
248
126
89
65
47
19
189
32
260
51
30
193
126
90
31

79
47
32
48
31
35
15
9
18
7
25
12
9
17
16
13
6

227
105
101
82
49
42
19
13
56
16
61
24
10
41
37
33
15

M ulti Operator, S ingle TX
OZ1KWC *)
Alle
435.784

889

66

178

M ulti O perator, M ulti TX
OZ4HAM
Alle

35.400

207

36

84

S ingle O perator
Grønland
OX3KM *)
Alle

87.904

200

49

115

OZ7HT *)
OZ1LRT
OZ1JVN
OZ4FA
OZ6EI
OZ 1FAO
OZ3FYN
OZ1IZB
OZ5EV *)
OZ/FE 1J DG
OZ1LTB *)
OZ6AI
OZ8AI
OZ1HXQ *)
OZ1INN
OZ1DYI
OZ1KRL

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
28
28
21
21
21
14
14
14
14

Bemærkninger til resultater »CQ« WW SSB 1987:
OZ3FYN er i henhold til resultatlisten nævnt som Single Opera
tor, men operatørerne på OZ3FYN er nævnt under afsnittet »Stati
ons Operators, Multi-Operator«, Single TX«. Det har dog ingen ind
flydelse på det samlede resultat.
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Multioperatører: OZ1KWC & OZ1BQA og for OZ3FYN følgende
OZ1IZL, OZ1IZB, OZ1LLC og OZ1LQM. Fra OZ4HAM var det
OZ1BJF, OZ1DGP, OZ1FYW, OZ1GFX, OZ1KWR, OZ2JZ og
OZ8IE.
Checklogs »CQ« WW SSB: OZ1ACB, OZ1BLZ, OZ1BUR,
OZ1FNX, OZ1IOC/A, OZ5ESB og OZ8XW.

Resultater »CQ« WW CW 160 meter 1988
Single Operator
Kaldesignal
Kaldesignal
OZ1DPW *)
OZ1JVN
OZ/FE1JDC
OZ1DKG
OZ9BX

Score
15.228
11.934
10.902
4.599
4.500

QSO
110
89
96
45
45

Zoner
27
27
23
21
20

Lande
26
27
23
21
20

*) Diplomvindere »CQ« WW CW 160M 1988 og CQ WW SSB 1987
- Tillykke.
Glædelig jul, god juletest, nytår og NRA U.
vy 73 de OZ 11GT, Eigil

Oé-spot
R epeaterfilter

OZ1EXH ’s harmoniske Jesper m ed2 m filter til Esbjerg repeateren.
Filtrene er fuldt monteret og har kørt et p a r år. Filtrene er lavet a f
brugte granathylstre.
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HF-aktivitetstesten
V/OZ1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
R esultat fo r Novem ber 1988
CW
Call
OZ3MC
1
OZ1DPW
2
OZ7GI
3
OZ1BMA
4
OZBE
5

QSO
41
41
39
33
23

M ulti
30
28
28
28
16

Total
2460
2296
2184
1848
736

C W -klub
1
OZ5BIR
OZ3FYN
2
OZ5ESB
2
OZ1SDB
4
5
OZ1ALS
OZ5EDR
6

40
38
38
37
38
36

29
29
29
28
27
28

2320
2204
2204
2072
2052
2016

F one-klub
1
OZ1SDB
OZ1ALS
2
OZ3FYN
3
OZ5BIR
4
OZ6ARC
5
OZ8EDR
6
OZ6EDR
7

93
84
86
81
70
60
42

41
41
39
40
36
33
24

7626
6888
6708
6480
5040
3960
2016

Fone
1
2
3
4
5

81
76
72
70
57

39
41
37
37
33

6318
6232
5328
5180
3762

OZ3MC
OZ8DK
OZ8IE
OZ1CWP
OZ1IVQ

U

,

*

6
7
8
9
10
11
12
13
14

OZ1BMA
OZ1AHK
OZ6PP
OZ4UR
OZ1KHB
OZ1HNY
OZ1KVI
OZ1EWT
OZ1JHN

56
44
39
37
41
38
37
32
7

31
31
28
27
23
24
22
25
5

3472
2728
2184
1998
1886
1824
1628
1600
70

SWL
1
2

DR-2174
DR-2044

104
61

12
12

2496
1464

SWL-CW
1
DR-2044

40

9

720

C hecklogs fra OZ1CSI og OZ5ESB
Som nogle af de skarpsindige deltagere vil bemærke, er der
strøget nogle QSO’er på grund af, at jeg ikke kunne finde dem i
mindst 5 logs. Det er ikke nok, at man sender checklog ind med
seks QSO’er, hvis Callet ikke findes i logs, som jeg har til kontrol og
deltagelse i testen. Ellers har jeg ikke de store bemærkninger
denne gang.
Jeg havde ikke mulighed for at deltage, var til justering på hospi
talet i 8 dage, håber at kunne være med i næste omgang.Best 73
de OZ1BJT

Juletesten - »stedet«
hvor radioamatører
mødes

Kantronics
KAM

KAM All-mode terminal VHF og HF Pac
ket, CW, RTTY, ASCII og AMTOR. Packet
delen fungerer som KPC2.
Mere end 100 software kommandoer. Brugerprogrammeret baud hastighed i 1-bau<±steps.
Uafhængigt valgbare MARK/SPACE frekvenser. 12-polet programmerbart indgangsfilter. 32
kRam standard. Selektiv RTTY autostart operation. Separat CW keying relæ ...

KPC-2
KPC-2 Mere end 100 software kom
mandoer. RS-232 og TTL porte for til
slutning til alle computere.
Packet radio baud hastigheder 300,400,600 og 1200 baud. Fuld duplex. 16 kRam. VHF og HF
modem indbygget. Seks valgbare tonepar, incl. Bell 103, 202, CCITT V.21 dg CCITT V.23.
___________

- NORAD
OZ DECEMBER 1988

Vy 73 de OZ4SX, Svend

»r:L„

08-96 01 8 8 707

c*y.SXxy^ftf-:ffff^^'^'Xfx-ffi-fCix%-VSx

XSi*sX%xiS*■>*\

Hver station kan køres igen på samme bånd, men en anden mo
dulationsart.
Diplomet koster 25 DM eller 25 IRC’s. Søges med GCR-liste hos:
Diplom-manager Rainer Grebner, DL8NCG, Förstenreuth 14,
D-8664 Stambach, West-Germany.
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Frankenlied-diplom
Diplomet udstedes af DARC Ortsverband Helmbrechts efter føl
gende regler:
Af et bogstav fra suffixet fra kontaktede stationer i Franken (alle
B-DOKs DOK Z 15, Z 42, Z 51, Z 52 og Z 61) skal man kunne op
bygge sanglinien »
ins Land der Franken fahren«.
En kontakt med B 39 er obligatorisk.
Alle bånd og modulationsarter er tilladt. Diplomet kan søges af licenserede amatører og SWL’s efter samme betingelser. Hver sta
tion tæller kun een gang. Alle forbindelser efter 1.1.1987 gælder.
Ansøgning med GCR-liste og gebyr DM 8, US$ 4 eller 7 IRC, sen
des til diplommanager Rainer Grebner, DL8NCG, Förstenreuth 14,
D-8664 Stammbach, West Germany.
Bavaria 1000
Dette diplom, af form som en vimpel, udstedes af DARC Ortsver
band Helmbrechts til alle licenserede radioamatører og SWL’s. På
vimplen er blandt andet kaldesignalet syet. Alle forbindelser efter
1.1.1984 tæller. Diplomet kan arbejdes på enten kortbølge eller ult
rakortbølge, men disse kan ikke mixes. Man skal opnå 1000 point
ved kontakter med stationer fra Bayern efter følgende regler:
Fra hver af de fire DARC-distrikter (alle B-, C-, T og U DOKs) skal
man have kontakt med mindst 8 DOKs. For manglende DARCDOKs kan indtil 5 VFDB-DOKs fra Bayern bruges (alle Z-DOKs fra
Bayern).
UKW: FM-forbindelser 2 point
SSB og CW forbindelser 10 point
Alle andre modulationsarter 20 point
Forbindelser på 432 MHz tæller dobbelt.
KW:
SSB-forbindelser 6 point
CW-forbindelser 12 point
Alle andre modulationsarter 20 point
Forbindelser på 7 MHz og højere tæller dobbelt.
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D iplom »>750 Jahre Stadt Telgte«
I anledning af byen Telgtes 750 års jubilæ um (1238-1988) udgiver
DARC, Ortsverband Telgte (DOK N44), dette diplom.
Da OV Telgte var blandt de første i Tyskland, der var med til at
køre modulationsarten Packet Radio, udstedes der specielt diplom
for denne.
Diplomet kan opnås efter følgende regler:
Diplomet udstedes i 3 klasser »Mixed«, »CW« eller »Packet Ra
dio«.
Alle bånd gælder. Forbindelser i tiden 1. januar 1988 til 31. de
cember 1989 tæller. Der skal opnås mindst 750 point. Hver station
tæ ller kun een gang i hver klasse.
Forbindelser med DL-stationer giver følgende point:
OSO m ed stationer fra:
Ortsverband Telgte
fra naboortsverband I24 og 37
N10, 11, 13, 25, 32, 33, 35, 47 og 51
Z 14
Westfalen-Nord N
med klubstationerne DLØXT og
DFØSTT

fone
15

CW
30

PR
30

10
5

20
10

20
10

25

50

50

For europæiske stationer udenfor DL, er der en multiplier på 2,
det vil sige, alle point tæller dobbelt.
Diplomet koster 10 DM eller 10 IRC’s + forsendelsesgebyr på 5
DM eller 5 IRC’s.
OZ DECEMBER 1988

Ansøgning med GCR-liste inden 31.3.1991 til:
Heinz-Dieter Fälker, Bernsmeyerweg 24, D-4404 Telgte, West Germany.
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A

rer hos: Ron N. Nickle, VE3SF, Awards manager Canadian DX Association, 286 Burnett Avenue, Willowdale, Ontario, Canada M2N
1WI.

C omm emorative Award
(Change o f Sultanate of Oman Prefix Award)
I anledning af ændringen af Prefixer i Oman udgives et diplom, der
kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s efter føl
gende regler:
Periode: Torsdag 22.12.1988 kl. 10.00 GMT til fredag 23.12.1988 kl.
14.00 G MT.
Modulationsart: SSB og CW.
Bånd: 10, 15, 20, 40, 80 og 160.
Kaldesignaler: A4XXA 22.12.88 kl. 10.00 til kl. 24.00
A43XA 23.12.88 kl. 00.01 til kl. 14.00.
Kør/hør begge disse to kaldesignaler inden for dette tidsrum, på
SSB, CW eller mixed.
Send bekræftet logextract + 10 IRC’s eller tilsvarende til The
Awards Manager, Roars, P.O. Box 981, Muscat, Sultanate of Oman.
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AC-15-Z A ll C oun tries o f the 15th Zone
Diplomet udgives af PZK efter følgende regler:
Diplomet kan søges af alle licenserede amatører og SWL’s. Alle
bånd, CW, Fone eller Mixed gælder for dette diplom.
Man skal have haft kontakt med mindst 23 lande eller call-arealer
i CQ-Zone 15:
OHØ, ZA, OE (2 call-arealer), TK, OK, UR, OH (3 call-arealer), HA,
I, UA2; UQ, UP, 9H, OJØ, SP (4 call-arealer), T7, IS, IT, HV, YU (3
call-arealer).
Kontakt med de fire arealer fra Polen er obligatorisk.
Alle kontakter efter 1. januar 1955 tæller.
Diplomet koster 10 IRC’s og søges med CGR-liste hos: PZK Ma
nager Monika Wasowicz, SP5NOW, P.O. Box 320, 00-950 Wars
zawa, Polen.

Canadian P rovincial C apitals Award
Få kontakt med en amatør station i hver af de
sers hovedstæder.
1.
A lb e rta ..........................................
2.
British C olum bia.........................
3.
New B runsw ick...........................
4.
N ew foundland.............................
5.
Nova S cotia.................................
6.
M a n ito b a ......................................
7.
O n ta rio ..........................................
8.
Q u ib e c..........................................
9.
Prince EdwardIsland....................
10.
Saskatchew an.............................

10 canadiske provin
Edmonton
Victoria
Fredericton
St. John’s
Halifax
Winnipeg
Toronto
Quibec City
Charlottetown
Regina

Diplomet koster $ 2.00 eller 10 IRC’s og søges med GCR-liste, be
kræftet af EDRs Diplom-manager eller 2 licenserede radioamatøOZ DECEMBER 1988

Gold Coast Award
Fra John, VK4BJT (OZ3JT) har jeg modtaget følgende:
Ovennævnte diplom udgives af Gold Coast Amateur Radio Soci
ety og kan opnås af oversøiske stationer ved kun een kontakt med
et medlem af Gold Coast Amateur Radio Society, som i forvejen har
diplomet, og som kan opgive diplomnummer. Prisen er 3$, som
også dækker forsendelse.
Ansøgning sendes til:
Secretary Gold Coast Amateur Radio Society, P.O. Box 588, Southport, Queensland 4215, Australia.

Jeg vil ønske je r alle en rigtig glæ delig ju l og et godt 1989. Tak for
mange hyggelige breve og telefonsamtaler i året der gik, både an
gående diplomansøgninger og oplysninger om diplomer.
OZ1DXX Grethe

709

/
/
/

Redaktion: OZ1FTE, Mortfen Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 02 40 42 70

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

Ib

sM

U

i

DX-møde
Samme dag DXpedition til Viet-Nam startede op (se under XV),
holdt Danish DX group et ekstraordinært møde i København. An
ledning var, at WA2MOE Stu havde tilbudt at fortæller og vise lysbil
leder fra forårets DXpedition til Kingman Reef KH5K og Palmyra
KH5. Selvom mødet blev arrangeret med kort frist, lykkedes det alli
gevel OZ1ACB Allis at få spredt indbydelsen, så 30 - 40 DX-ere fra
Sjælland og omliggende øer var mødt op.
Efter visse tekniske vanskeligheder med slide-show’et, kunne
Stu fortæller om noget af det værste, han havde været med til.
Turen var ellers startet mageligt med fly fra Hawaii til Kiribati (for
øvrigt samme fly, som mistede taget 14 dage senere!), hvor de
havde hyret en sejlbåd. Denne skulle bringe dem først til Kingman
Reef siden til Palmyra og tilbage til Christmas Isl. Ombord var
DXpedition med KP2A, JA5DQH, K9AJ, WA2MOE, F6EXV
WØRLZ, skipperen og hans pige samt en gast fra CX. Alle, med
undtagelse af F6EXV og gasten, var konstant søsyge, og skipperen
havde sine egne ideer om navigation, som betød, at han ikke troede
på satellitnavigation. Dette kom til at koste megen ekstra tid på ha
vet.
Operationen fra Kingman Reef varede ialt 152 timer, herfra fik de
kørt næsten 20.000 QSO’s. Revet var kun 4 meter over havet ved
ebbe, og består af skaller, som er meget vanskelige at gå på, endnu
sværere at rejse telt på og næsten umulige at fastgøre antennerne
i. Stu havde en masse af disse skaller med, som han velvilligt delte
ud af. Vejret var også en oplevelse, det ene øjeblik varmt og blå him
mel, det næsten storm med regn og torden. Intet tøj var tørt, mens
de var på øen. Turen gik videre til Palmyra, som er mere gæstfrit,
med palmer og hvide strande, jeg har tidligere fortalt om vanskelig
hederne med at få landingstilladelse her, da øen er i privat eje. Men
Stu havde fundet et smuthul, idet Palmyra er en ringahtol bestå
ende af en række øer, hvor den sydvestligste, Home Isl., ikke er
med i skødet. Her kunne de lande frit og kørte i løbet af 87 timer
15.022 QSO’s.
De ville ellers gerne have været på hovedøen, her stod flere høje
master fra den tid, øen var militær base. Før de tog afsted, var de da
også en tur rundt på øen, hvor de studerede det fly, der blev ødelagt
under landingen ved en tidligere DXpedition og gammelt efterladt
radioudstyr, bl.a. noget japansk fra 30’erne, som de ikke en gang
kunne forestille sig anvendelsen af. Øen er officielt ubeboet, allige
vel var der ankret flere både op i lagunen af drop-outs, som Stu
kaldte dem.
Stu sluttede af med at takke OZ1ACB Allis for hendes fælles for
sendelse af QSL kort, som betød en stor lettelse af arbejdet med
QSL skrivning. Til dem, som selv havde sendt, bad han om tålm o
dighed, idet alle kort var brugt, og han ventede på nye fra trykkeren
i Japan.
Mødet sluttede med, at OZ3PO Poul, på OZ7YY Finn’s vegne,
overrakte Danish DXGroups SAO pokaler til OZ1 LO Leif og OZ4MD
Max for henholdsvis CW og SSB vindere 1987. Tillykke.
Og til allersidst har fotografen under mødet fortalt, at filmen
brækkede og dermed ødelagt, han beklager.
Tak til København afdelingen OZ5EDR for lån af lokaler og til
OZ1ACB Allis foren hyggelig eftermiddag. Vi glæder os til at smage
hjemmebagt kage næste gang, lejligheden byder sig.

XU C am puchea
XU1SS lover nu aktivitet på 10 m, men har ikke oplyst noget om fre
kvenser. Check også 14165 kHz omkring 1030z.

CEO Juan Fernandez
PYØDFF har været/er aktiv her i måneden, mest CW. Juan Fernan
dez høres nu oftere på båndene efter, at flere fastboende har fået li
cens. Af de 600 beboere er der 16 amatører, men de fleste har novoice licens og må kun køre 40 og 80 m, og desuden kan de kun tale
spansk. Der er god chance for at køre nogle, hvis man kalder CQ på
spansk på 40 m omkring midnat. CEØICD Sergio er den eneste,
der har licens til at køre alle bånd. Han er ofte på INDXA nettet
14236 kHz omkring 21z. Han kan også kun tale spansk, men kan da
udveksle rapport på engelsk. Sergio’s udstyr består af en Kenwood
TS120S og dipoler, som han deler med sin XYL Rosita CEØMTY.

XV Viet-Nam
Ind i mellem sker det umulige. For to måneder siden var Viet-Nam
på toppen af Most Wanted listen i Europa. Landet havde ikke været
aktiveret, siden amerikanerne forlod det, og det så ikke ud til, at
myndighederne var interesseret i at tillade nogen form for amatø
raktivitet. Men dette ændrede en gruppe amatører fra Ungarn hur
tigt. Lørdag den 22. oktober startede de op som 3W8DX på SSbog
3W8CW på CW og med meget kraftige signaler kørte de stort set
non-stop hele november. Mange, også i OZ, fik kørt dem på 10-80
meter, og de blev også kørt på 160 m af flere europæere, men jeg
ved ikke, om det lykkedes for nogle fra OZ.
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Sergio er desuden formand for øens klubstation, der har kaldesignalet CEØZRC, og hvis rig består af en TS120V og dipoler, så der
er ikke de store signaler, der kommer fra dem.
C9 Mozambique
Husk: Næste aktivitet fra C9MKT er 13.-15. januar og 17.-19. februar.
PJ7 St. Maarten
I forbindelse med CQWW testerne har flere PJ kaldesignaler været
i luften, men kun dem, som gav CQ zone 8 (bl.a. PJØJ) tæller til
DXCC som St. Maarten. Dem i CQ zone 9 tæller som Netherlands
Antiller.
TL Central A frica
9Q5NW Tom planlægger igen et par dages aktivitet som TL8TG.
Tidspunktet kendes ikke, men det skulle blive sidst på året og ude
lukkende CW operation.
VK Macquarie Isl.
VKØNE forlader øen (hvor Nella Dan mødte sin skæbne) i midten af
december for at blive afløst af VKØGC, VKØAK og VKØDS.
VKØGC har før været her og var meget aktiv, og VKØAK skulle
være en god CW operatør.

Laccadive Isl.
Fra Indien forlyder det, at NIAR National Institute for Amateur Ra
dio har tilladelse til DXpedition fra 15. december til 31. marts, men
aktivitet vil afhænge af, om nogle af medlemmerne har tid til at or
ganisere turen.
XF4 Revilla Gigedo
OH2BH vil sammen med mexicanske hams og måske OH2MM
komme i luften fra Revilla Gigedo fra den 10. januar 1989. Kaidesignalet kendes ikke, med prefix XF4 bruges for øen, der ligger ca. 700
km vest for Mexico’s kyst.
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Båndrapporter (call-tim e) 20/19-23/11 88)
10 m: CEØFFD 1630 (CW), 3D2XX 0800 (CW), BY5RA 0810(CW),
D68JL 0820 (CW), 5UV386 1000 (CW), 3W8CW 1220 (CW),
FR4FA/J 1115 (CW), KYØT/D68 0842 (CW), ZC4ZR 1310 (CW),
FR4FA/J 1252, K4PI/PJ7 1603, H D 8D Z1742, H44GR 1040, YJ8NJS
0755, JH1MAO/JD1 0850, BY8AC 0935, D44BC 1202, 3B8CF 1535,
KB5ENR/KH3 0613LP.
10m 29.6MHz: FM: LU7HJM 1333, LU1HGN 1337, 8P60V, AX9YG
1130, AX6RO 1030, PT7AQ 1135, 8P9HQ 1300, PY1ZAK 1500,
ZS6BBP 1212.
15m: 9X5AA1135 (CW), 3W8CW 0710 (CW), 5UV386 0925, 3D2XX
1020 (CW).
20 m: ZK2AA 0800 (CW), 3W8CW 0710 (CW), 3D2VV 0705 (CW),
3D2XX 1510 (CW), ZL7TZ 0930 (CW).
40 m: JX1UG 1935 (CW), 5UV386 2355 (CW), VK9NS 0736 (CW),
9K2EC 2230, 9Q5PL 2336, C56/OZ5QU 2316 (CW), G4LJF/V2A
2307, PYØFZ 1913, KH6BOG 0610, TG9AKE 0632, BY3SS 1840
(CW), NL7DU 0606, 4U1UN 0640, VY1CM 0630, YJØRY 1358,
ZK2RY 0616, TL8AR 2230, HL50C 2220 (CW).
80 M: ZK2RY 1554, ZK2RY 1559 (CW), KC7EM 1508LP, 5UV385
2327 (CW), 3W8DX 18-22, 3W8CW 2100 (CW).

Hvis man skulle have glippet denne operation, er der godt nyt.
RL8PYL har alt klar for en DXpedition fra 20. januar til 8. februar
med call3W ØA. Operatører vil måske inkludere K M IA og KM1R ud
over flere fra Sovjet.
VJ Vanuatu
OH1RY har efterladt low-bands antenner til Norman YJ8NJS, som
lover low-band CW aktivitet. Norman har i efteråret været meget ak
tiv på 10 m, både SSB og CW.
ZD8 A scension Isl.
G3KSK Joe er igen aktiv som ZD8JR Han skal være der i 6 måneder
og lover aktivitet på både SSB og CW.
ZD9 Tristan de Cunha
ZD9BV Andy er igen QRV, hørt flere gange omkring 28475 kHz om
morgenen omkring 08z, og når han kommer fra arbejde omkring
17z.
ZS8 M arion Isl.
Det forlyder, at ZS6PT vil blive stationeret på Marion Island et år
startende i april 1989. Kaldesignalet for øen er ZS8MI. Der har ikke
været aktivitet herfra i 7-8 år, så han får travlt!.
9K K uw ait
9K2EC Mohsin er meget aktiv: stationen er en FT980, og antennen
7 elem ent logperiodisk fra 6.9-30 MHz. Mohsin har arbejdet i Sve
rige og taler flydende svensk, ja han er lettere at forstå end mange
svenskere, og han forstår fint dansk. Han kører også AMTOR.
YASME
Iris og Lloyd Colvins er igen på farten. Deres planer kendes ikke,
kun at de vil være i Afrika og Asien. Første stop var på Cypern, først
som W6KG/5B4 siden som ZC4ZR. QSL til YASME.
QSL INFO
Danish DX gruppe vil lave fælles forsendelse af QSL kort til 3D2XX,
3W8DX, 3W8CW, OH1RY og OH2BAZ. Kortene skal være
OZ12ACB i hænde senest i julen. Lyt på 80 meter DX-runden for
yderligere info.
3D2VV via OH2BAZ
PJ1B via K2SBN
4U43UN via NA2K
Pj1W via NX4N
8P9X via K4FJ
PYØFZ via VK9NS
9Y4TT via W4UYC
V47Z via N4FD
CT9BZ via OH2BH
VP2ET via K5RX
C21RK via JJ1TZK
VP2MEU via K8UE
J6LAH via WB4NZH
YJØRY via K8UE
KP2A via KZØC
YJØRY via OH1RY
P40A via KA1XN
ZF2JI via KG6AR
P40M A via WJ7X
ZF2ML via WB2P
P 40TL via WA4TLI
ZK2AA via OH2BAZ
P 40V via AT6V
ZK2RY via OH1RY
PJØJ via P4PI
ZXØF via PY5EG

CQWW SSB 29/30 OKTOBER
Her var en masse spændende i gang, jeg vil tro over 200 DXCC
lande. Især var 10 m populært, her har jeg hørt, at en K4?? skulle
have kørt 164 lande! Jeg har plukket nogle kaldesignaler ud, men
kunne nok fylde et par sider i OZ.
10 m: J52US, ZXØF, S01A, HSØA, AHØB, BY4SZ, 9Q5NW,
A22RA, FR5DX, 6W70G, VP2ET, FP5HL, ZF2JI, YS1GMV, J6LAH,
TG9NX, P40V, OX3SG, 4U43UN, BY1PK, VS6DO, 3W8DX, JW5E,
PJ1W, Z21GH.
15 m: 8P9X, 9Y4TT, BY5QA, C6A/K2ZJF, JS/W8KKF, J52US,
J6LAH, TF6PS, ZF2JR, ZF2JI, XE10H, YJØRY, P40V, P40TL,
PJ1B, AHØB.
2 0 m: 4U43UN, 6W70G, 8P9X, 9V10K, 9Y4TT, J52US, J6LB, P40V,
V47Z.
40 m: PJØJ, TI1W, KP2A, FM4A, 4U43UN, DK5EZ/VP9, V47Z,
P40V, PJ1B, PJ1W, ZF2JR, 8R1RPN, PJØK, KL7RA, KL7Y, P40R,
J6JAH, YJØTY, K4YT/4i, 9Q5NW, AHØB, JTØEC, VK6HD, VK2AYK,
5H1HK, ZXØF, J52US, XE10H, TI1C, P40A, CM2LM, PJ2FR,
JW5E, 9Y4TT, 9V1RH, VK9YG, DX1A, FKØAW, 3D2VV, ZL2ANR,
HSØA, JL50C, OD5VT, 5Z4SS, 8P9X, BY1PK, BY4AA, BY4SZ,
3W8DX, (102 LANDE KØRT FRA OZ9EDR PÅ 40 M).
80 m: FR5DX, EA8AGD, JA6XMM, NP4A, P40A, PJ1B, OY9JD,
KP2A.
160m: OY6FRA, J52US, CT9BZ, EA8AGD, EA9EU, ZB2X, JX1UG,
OZ7JZ, VE1ZZ og ca. 35 amerikanere (OZ9EDR log, der vil komme
en mere udførlig rapport om dette forsøg, når arbejdet med point
regning er færdig).
God ju l og megen DX, 73’s de Morten

G eneraldirektoratet fo r
Post- og Telegrafvæsenet

Måned: Januar 1989
Solplettal: 131
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Stræ kning:
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
11,0
9,4
10,4
13,3
9,5
11,6
10,1
11,9
13,1

3
10,2
9,2
9,7
11,4
8,6
12,0
10,3
12,0
12,9

5
12,4
14,8
14,7
11,7
7,9
9,2
8,7
10,4
10,5

7
20,5
27,2
26,8
25,0
18,3
16,5
7,7
8,1
9,3

tid/frekvens:
9
11
13
13,7
21,4
11,3
27,8
27,3
27,3
31,7
35,3
35,8
31,2
29,8
31,6
29,3
28,3
29,6
32,7
28,3
33,1
9,7
14,0
28,9
28,4
22,8
14,9
12,4
12,4
8,8

15
11,2
21,7
22,8
29,3
25,7
30,9
29,3
27,5
16,2

17
12,0
13,3
14,4
23,6
19,4
25,2
23,2
22,1
20,5

19
10,2
10,5
11,4
17,7
13,0
16.6
14,6
14,7
13,7

21
8,5
11,2
11,7
14,2
9,9
12,5
10,7
11,7
11,6

23
11,8
11,5
12,3
13,0
9,1
11,4
10,1
11,5
12,3
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg,
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

VHF - UHF - SHF,

Alle VHF-UHF-SHF-spaltens
læsere og bidragydere
ønskes en glædelig jul
og et godt nytår.
Aurora
Omend noget sent vil jeg gerne her i VHF-UHF-SHF-spalten omtale
en bog, der fortjener at blive læst, nemlig den norske forfatter Ha
rald Falck-Ytter’s dejlige: »Polarlys«, der udkom for nogle få år si
den.
Foruden de to »midterste« afsnit: »Naturvidenskab og Nordlys«
og »Solen - planet og fiksstjerne«, der vel særlig interesserer os, fin
des et meget stort antal pragtfulde billeder af nordlys.
De fleste af os opnår ikke at få set dette fantastiske naturfæno
men, hvor et enkelt, godt nordlys indeholder en energimængde
svarende til alle europæiske elektricitetsværkers døgnproduktion.
Så derfor må vi nøjes med at glæde os over de mange dejlige bille
der - især vel nok det, der er optaget fra en satellit i en højde af
20.300 km af en nordlysoval ovenfra - og den gode tekst. Endvidere
nævnes bl.a. de mange danskere, der i tidens løb har behandlet
emnet.
8T, Børge
Ny forsøgsrepeater
Som forsøg og på forsøgsfrekvensen RU 15, er der i Tåstrup ved Kø
benhavn startet en repeater op i UHF-området. Grundenheden i sy
stemet er en Ericsson basisstation type F215, med en hjemmebyg
get styring. Udgangseffekten fra senderen er 30 watt, og
modtagerens følsomhed er 0,4 uV EMK ved 20dB signal/støjfor
hold. Antennesystemet består af to stk. Kathrein 5 dB rundstrålere,
placeret i en ca. 50 meter høj gittermast, tæt ved posthuset i Tå
strup. I skrivende stund er der kun monteret antennefilter på modta
geren , så der er en smule nedslag fra senderen tilbage endnu, men
det skulle blive rettet, oplyser OZ1KCP, Ole, der er ansvarlig for sy
stemet. Opkald af repeateren er de sædvanlige 1750 HZ, men
skulle man have et 7-sekvensopkald, så kan repeateren også kal
des ved dens kaldesignal, OZ6REO. Hængetiden efter opkald er 20
sekunder, og efter udfald er nyt toneopkald nødvendigt for opstart.
Hvis repeaterens dækningsområde viser sig at være brugbart, og
der er interesse for brugen, vil der blive ansøgt om en permanent
frekvenstildeling.
OZ1KCP, Ole Larsen
VHF-udvalgsm ødet lørdag den 22. okto ber 1988
Mødet blev denne gang afholdt i Sømosen, Ballerup.
Af udvalgets medlemmer var følgende til stede:
OZ7IS - Ivan, OZ1DOQ - Uffe, OZ2TG - Steen, OZ1CFO - Per og
OZ8SL - Svend-Erik. OZ1FMB - Georg og OZ5XN - Allan havde
sendt afbud.
Efter OZ5GF’s udtræden af HB er OZ7IS blevet udpeget til for
mand for VHF-udvalget.
Følgende er et kortfattet referat af nogle af de emner, der blev
drøftet eller orienteret om på mødet:
OZ5XN har oplyst, at han ønsker at træde tilbage som formand
for repeaterudvalget. En ny bestyrelse vil blive valgt på næste repeaterlicensindehavermøde, der finder sted i november 88. Herefter
vil der blive udpeget en ny formand for repeaterudvalget.
Det nordiske VHF-UHF-SHF-møde i 1989 vil sandsynligvis blive
afholdt ved Hem Odde ved Mossø den 2. weekend i juni 89. EDR’s
Horsens afdeling og DAVUS vil tage sig af arrangementet. Nær
mere oplysninger vil blive bragt her i spalten, men reservér allerede
nu weekenden.
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Reglerne for et lokaleafdelingsmesterskab samt en »åben«
klasse i aktivitetstesterne på VHF, UHFog SHF blev udarbejdet. Se
omtalen af disse »nyskabelser« andetsteds i spalten.
De øvrige nordiske lande har nu accepteret vort forslag om æ n
dring af reglerne for lokatortoplisten. Herefter skal man have kørt
alle forbindelser fra en QTH beliggende inden for en cirkel på 500
km, mod i dag 100 km.
Den af 2TG foretagne rundspørge til beaconlicensindehaverne
havde haft en god svarprocent. En oversigt over igangværende beacons på VHF-UHF-SHF har allerede været bragt her i spalten
(»OZ« 8/88). Mange af de udstedte licenser er dog aldrig blevet akti
veret. I udvalget var man enige om, at der er behov for flere beacons.
HB har accepteret, at VHF-udvalget bliver repræsenteret i digita
ludvalget ved 2TG.
1CFO og 1DOQ aflagde beretning om DAVUS. Medlemstallet er
nu ca. 100. Ingen af disse medlemmer har endnu benyttet sig af
støtteordningen, som var et af DAVUS’ formål. Det har vist sig
svært at få folk op af stolene og møde frem på medlemsmøderne.
Hvad angår nyhedsbrevets standard mente man, at det var lykke
des at nå et pænt niveau.
Udvalget besluttede at søge en assisterende VHF-UHFcontestmanager til aflastning af 1FMB. En »Stillingsannonce« har
allerede været bragt i spalten i »OZ« fra november 88.
Til slut blev der på mødet oplyst, at SSA har fået tilsagn fra Tele
verket i Sverige om 25 prøvetilladelser på 50 MHz pr. ca. 1.12.88.
Mødet varede ca. 6 timer og sluttede kl. ca. 16. Mødestedet var
iøvrigt Københavns Teknikums store 8 meter parabol i Sømosen
ved Ballerup. OZ1FDH var igang med at gøre antennen klar til
OZ7UHF’s deltagelse i EME-testen på 432 MHz. Claus benyttede
samtidig lejligheden til at prøve at sætte ny dansk rekord i afbræn
ding af GaAs-FET’er.
Lokalafdelingsm esterskab i aktivite tstest
EDR’s VHF-udvalg har, fra og med januar 1989, fornøjelsen af at in
troducere en ny »aktivitet« i den Danske aktivitetstest, nemlig: Lo
kalafdelingsm esterskabet!«
Det er tanken, at den enkelte amatør, foruden at deltage »for sig
selv«, også repræsenterer en EDR lokalafdeling.
Dette foregår i praksis ved at notere kaldesignalet på »sin« lokal
afdeling i den normale contestlog. Lokalafdelingen bliver så kredi
teret alle de point, dens »hold« scorer. Det væsentligste er, at alle
sender log ind, uanset hvor få kontakter man har lavet. Det kan kun
lade sig gøre at repræsentere en lokalafdeling hvert år. Pointsum
men i 432 MHz-testen dobles, og i Mikrobølgetesten tredobles. Alle
12 testomgange tæ ller i årsresultatet.
Ideen kommer fra Sverige, hvor lokalafdelingsmesterskabet har
været en stor succes de seneste år.
Se iøvrigt reglerne i contestspalterne.
De fem bedste lokalafdelinger modtager diplom, men vinderen
får lov at opbevare Lokalm esterskabets vandrepokal i et år! God
test!.
»Åben« klasse i a ktivite tsteste n
For at øge interessen for aktivitetstesterne i vore nabolande uden
for Norden, introducerer vi, fra og med januar 1989, den åbne
klasse i aktivitetstesten. Dermed får vi også mulighed for at ekspor
tere ideen.
Reglerne, som kan læses i contestspalten, er sendt til vore nabo
lande.
EDR har påtaget sig administrationen af testen det første år, så
nu må vi se, hvordan det spænder af!
P rojekt Beacon i N ordjylland
For nogle år siden besluttede OZ1HDA - OZ1CFO - OZ1HDJ og
OZ8WK på et møde hos undertegnede, at der skulle ryddes op i be
acon stationerne i Nordjylland.
OZ DECEMBER 1988

Der eksisterede sendetilladelse til 70 og 23 cm, hvoraf kun 23 cm
beaconen var QRV.
Vores mål var opsætning af beacon’s til 70, 23, 13, 6 og 3 cm på
samme QTH.
For andre, der vil igang med et sådant projekt, må det her være
på sin plads at orientere kort om fremgangsmåden.
Begynd i god tid med en ansøgning til P&T om sendetilladelse
med forslag til kaldesignal, frekvens, sendeeffekt og QTH. Denne
ansøgning videresendes af P&T til udtalelse i EDR’s VHF/UHF ud
valg om foreningens stillingtagen.
Men over til projektets gennemførelse
Det er meget vigtigt med en god planlægning og arbejdsfordeling,
ellers ender det - som så ofte når flere skal træ kke på samme ham
mel - at nogle enkelte må trække det meste af læsset og oveni
mange økonomiske udgifter.
Senderen til 13 og 6 cm fik vi ret hurtigt til at køre og prøveopsat
her i Aalborg, men placering af alle beacons her var ikke muligt, så
mange bestræbelser for at finde en egnet QTH blev iværksat. Sam
tidig kom ønsket fra norske amatører om at få stationen så langt
mod nord som muligt af hensyn til hørbarheden i Norge. LA6LCA,
som havde opsat tilsvarende beaconstation i det sydlige Norge, til
bød en del udstyr, hvis dette ønske kunne opfyldes. OZ1HDA kon
taktede derfor OZ9NT om muligheden for en placering i en høj git
termast nær Frederikshavn, og efter en senere skriftlig ansøgning
fik vi, med hjælp fra OZ9NT, tilladelsen.
En komplet beaconstation til 70, 23 og 13 cm kom fra LA6LCA.
Den blev sammenbygget med vores eksisterende 6 cm beacon og
en nyudviklet til 3 cm, konstrueret af OZ1HDA med hjælp fra
OZ1HDJ og OZ1FJJ.
Specielle antennebeslag blev konstrueret til montering i gitter
masten, alle antenner monteret og testet. Efter mange prøver, ind
sættelse af filter for at spærre for uønskede frekvenser m.v., var
hele projektet klar til opsætning.
Meget arbejde ventede dog stadig forude. Der skulle føres elka-

C T 1600
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.:7,5KHzH-6dB
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Toneopk. 1750 Hz
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bel 30 meter op i masten, alt udstyret hejses tilsvarende op og fast
gøres efter de regler, der var blevet os pålagt.
Det var en stor dag, da hele beaconstationen blev id riftsat og var
hørbar viden om kring på alle bånd.
Stationen har nu været i drift i ca. 1 år. Mindre fejl er blevet rettet,
men ellers tegner alt godt.
Da det er en forudsæ tning for sendetilladelsen, at beaconstatio
nen hurtigt kan stoppes i tilfæ lde af, at den forstyrrer andre, var det
med glæde, at OZ9NT lod sig overtale til at påtage sig opgaven som
den ansvarshavende over for P&T, da han bor tæt ved stationen.
De tekniske data for beaconstationen findes i »OZ« august 1988,
side 468, under kaldesignalerne OZ1UHF - OZ8SHF og OZ9SHF.
Dog kræver 6 cm antennen, som er specielt udviklet og fød et med
waveguide, en nærmere gennemgang, som OZ1FJJ har lovet at
bringe her i »OZ«.
Til slut vil jeg på beacon-gruppens vegne takke alle, som har bi
draget med materiel og hjælp til projektets gennemførelse. Kan vo
res erfaringer bruges af andre, står vi naturligvis gerne til rådighed.
VY 73 Jørgen/OZ8WK

Båndrapporter
144 MHz, Tropo:
OZ1LJZ har kørt følgende:
13.6.: G7ANV (I095), G1SUC (I095)
21.6.: LA80W (JP50), LA3TL (J058)
17.7.: OK1KEI (JO70).
17.9.: F6DKW (Bl)
21.9.: ON1KVV, ON4KST, ON1CDQ, ON4ADC, ON5RU, alle i JO20,
ON2ACY (J011), ON1AOI (JN21).
2.10.: OK2KFM (JN99), SP6GWB/6 (JO80), OK1KPU/p (JO60).
3.10.: UP1BWR (K024)

Satellitter
ved OZ6QX, Arne Christensen
Program fo r beregning af AO-13 kredsløb
OZ1GMP oplyser, at han kan levere et Basic-program til Spectrum
til brug ved beregning af Oscar 13 kredsløb.
Er du interesseret så send et bånd samt returporto til Jens En
gelbredt, Stendalsvej 13, 8210 Århus V.
Kepler elem enter fo r Oscar 13
Mange amatører har til deres hjemme-computere programmer til
beretning af satellitkredsløb. Disse programmer skal som oftest
»fodres« med de såkaldte Kepler elementer. I det følgende vil jeg
forsøge at give en kortfattet og populær forklaring på, hvad man for
står ved disse elementer. Forklaringen er baseret mere eller mindre
på en artikel i »Oscar News« nr. 73 fra oktober 88.
De Keplerianske elementer er et sæt talstørrelser, der benyttes til
at beskrive og til at forudberegne satellitters (og andre himmellege
mers) kredsløb. De har fået deres navn efter den tyske astronom Jo
hannes Kepler, der i perioden 1609 -1619 formulerede sine teorier
om planeternes bevægelser, de 3 såkaldte Kepler-love, som du kan
læse om i et hvert ordentligt leksikon, eller i den astronomiske fag
litteratur, hvis du vil vide mere end, hvad der vil blive beskrevet ef
terfølgende.
Et sæt Kepler elementer indeholder normalt talværdier for føl
gende parametre (jeg anvender de engelske betegnelser, dels fordi
det er dem, man støder på i hovedparten af den litteratur, der er
nemt tilgæ ngelig for radioamatører, dels fordi jeg for enkeltes ved
kommende er usikker på, hvad de kaldes på dansk):
Epoch time - Inclination - Right Ascension of Ascending Node - Eccentricity - Argument of Perigee - Mean Anomily - Mean Motion - Decay Rate - Epoch Rev. og Semi Major Axis.
Forklaring til de enkelte parametre:

OZ8RY har også været aktiv. Det er blevet til:
20.10.: SM2,3,4,5. Bedste: SM2JAE (KP05) og SK3LH (JP93)
21.10.: SP1KGU (J074), flere OH-stns i KP20, OH og UR1RYY I
K028.
8.11.: Y23FN (JO60), OK1KEI (JO70) samt LA. Ingen aktivitet.
144 MHz, Es:
OZ1LJZ har sendt en lidt forsinket Es-rapport:
7.6.88 i perioden: 1516 -1647 UTC: YU7ACJ, LZ2KHM (KN13).
144 MHz, Aurora:
OZ8RY har kørt følgende:
18.10.: SM3, bedste: SM3RXC (JP82), LA, bedste: LA3WU (JP20).
2.11.: LA, SM, OH, UQ2GMD (K017)samt hørt GM4IPK, Shetlands
øerne.
7.11.: Svag aurora og intet specielt.
432 MHz, Aurora
OZ1GMP har d. 10.10. i perioden 1228-1650 UTC kørt fig.:
OZ1KTE (J065), SM4DHN (JP60), G3LQR (AM), PAØRDY(J022),
DJ9RX (J043), SM4IVE (J089), LA9BM (JP40), DK3BU (DN),
DJ9BV (EN).
Jens skriver, at det var en af de bedre aurora-åbninger, -der er
blot for få QRV på 70 cm. Jens’ rig på 70 cm består af TX: K2RIW,
500 watt. RX: NE41137 pre-amp.
Antenne: 23 elem. yagi.

Epoch Time: Dette er normalt det tidspunkt,hvor det enkelte sæt
elementer er genereret. Det består af en mangecifret talstørrelse,
der angiver årstal, dag-nummer samt brøkdel af denne dag, - f.eks.
88 249.89664982, der betyder, at tiden er 0.89664982 gange 86400
sek. inde i dag nr. 249 i året 1988.1visse tilfæ lde angives tidspunk
tet i timer, minutter og sekunder, men dette er sjældent.
Inclination: Dette er vinklen mellem kredsløbsplanet og jordens
ækvator. En inklination på 0 betyder, at satellitten altid vil være over
ækvator. En geostationær satellit vil derfor altid have en inklination
på 0. Er inklinationen 90 vil satellittens bane føre den direkte over
jordens geografiske poler. Hvis inklinationen ligger mellem 90 og
180 kaldes omløbet retrograd.
Right Ascension o f Ascending Node (RA o f Node eller RAAN):
Dette er vinklen, målt langs ækvator, mellem det såkaldte forårs
punkt og det første punkt i satellittens kredsløbsplan, hvor den
krydser ækvator i nordgående retning.
Eccentricity: Populært kan man sige, at denne størrelse er udtryk
for kredsløbets form, der enten kan være en cirkel eller en ellipse.
Hvis excentriciteten er 0, er kredsløbet en perfekt cirkel (dette vil
man aldrig møde i virkelighedens verden). Ligger tallet mellem 0 og
1, er der tale om et elliptisk kredsløb. Jo nærmere tallet er på 1, jo
mere langstrakt er ellipsen. Bliver excentriciteten lig med 1, er ba
nen en parabel, og er altså ikke længere et kredsløb.

Frekvenstælleren for

maksimal
Frekvensstandard
FT 1300 den kræsne amatør!
EL 245 sikrer
nøjagtighed
ELEKTRONIK LABORATORIET
Skifteve] 16, 2820 Gentofte, tif. 01 67 94 56
Se dem hos: DOGPLACE Hillerødvej 29 . 3330 Gørløse . Tif. 02 27 88 80
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tif. 02 18 74 22
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A rgum ent o f Perigee: Dette er vinklen set fra jordens centrum og
målt i kredsløbsplanet i retning af satellittens bevægelse fra jor
dens ækvator mod perigæum (perigæum: punktet hvor satellitten
er tæ ttest på jorden). Hvis Arg of Perigee ligger mellem Oog 180 vil
apogæum (punktet hvor satellitten er længst fra jorden) befinde sig
over den sydlige halvkugle. Vinkler mellem 180 og 360 repræsente
rer apogæ er over den nordlige halvkugle.
Mean A n om aly (MA): Et udtryk for, hvor satellitten befinder sig i sit
kredsløb ved EpochTime. Specifikt er det et udtryk for den tid, målt
i grader, der er gået siden satellitten passerede perigæum. 360° re
præsenterer derfor en omløbsperiode. Hvis f.eks. MA er 0°, er satel
litten i perigæum. En MA på 90° betyder, at satellitten er en fjerde
del gennem sit omløb regnet fra perigæum. Det er vigtigt at huske,
at da en satellit i en elliptisk bane ikke bevæger sig med konstant
hastighed, repræsenterer MA-værdien ikke en målbar fysisk stør
relse.

LOW C0ST
super performance
GaAs-fet preamp.

Mean Motion (MM): Dette er det antal kredsløb satellitten gennem
fører på et døgn. Den reciprokke værdi af MM er derfor et udtryk for
omløbstiden (anomalistic period), d.v.s. den tid det tager for satellit
ten at fuldføre eet omløb.
Decay rate: Denne størrelse er et udtryk for satellitbanens »hen
fald« som funktion af tiden. Normalt vil denne størrelse være meget
lille og uden betydning ved beregning, med mindre satellitten be
finder sig i lav højde og derfor påvirkes i varierende grad af jordat
mosfæren og andre forhold.
Epoch Rev.: Dette er det antal omløb, satelitten ved den anførte
Epoch Time har fuldført siden opsendelsen.
Sem i M ajor A xis (SMA): Dette er størrelsen af den halve storakse i
den ellipse, der udgør satellittens kredsløb. Hvis kredsløbet er helt
cirkulæ rt, vil SMA være lige med radius i denne cirkel (regnet til jor
dens centrum). SMA er ikke altid anført i de elementsæt, som brin
ges i de forskellige amatørtidsskrifter. Hvis du benytter et compu
terprogram, hvor SMA skal benyttes ved beregningen, kan du
beregne størrelsen ved at benytte formlen:
pyA
SMA -

42220

rl

,

[km]

De Kepler elementer, der bringes i diverse amatørsatellittidsskrifter
er normalt afledt af data, som kommer fra den amerikanske rum
fartsadministration NASA, der ved hjælp af radarmålinger holder
styr på tusinder af rumobjekter.
Da en satellit, som Oscar 13 befinder sig i et meget stabilt kreds
løb, er der ingen grund til hele tiden at putte nye værdier ind i hjem
mecomputeren, hver gang der kommer et nyt elementsæt for
AO-13. Til brug ved langtidsberegninger har G3RUH, James Miller,
beregnet følgende »udjævnede elementsæt«, som bl.a. benyttes af
Oscar 13 kommandostationerne:
Object:
Epoch Year:
Epoch Time:
inclination:
RA of Node:
Eccentricity:
Arg of Perigee:
Mean Anomaly:
Mean Motion:
Decay Rate:
Epoch Rev:
Semi major axis:

Oscar-13
1988
258.28144
57.57
239.56
0,6563
190.53
0.0
2.09699369
0
193
25783

days
deg
deg

MX2
MX70
144-146 430-440

Frekvens

MHz

Støjtal

1.0

1.3

dB

Forstærkning

20

20

dB

Intercept pkt.

+15

+15

dBm

Max HF

vox

200

100

W

PTT

500

250

W

Driftspænding

13.8

13.8

V

Stik

UHF

N

Dimensioner

74x111x35

-

deg
deg
rev/d ay
rev/d ay/day
-

km

RA of Node ændrer sig med -0,1238°/døgn og Arg og Perigee med
0,0514°/døgn.
Nøjagtigheden angives at være følgende:
Epoch Time:
7 sekunder
RA of Node:
0,1°
Ovennævnte elementsæt er benyttet ved beregningen af dette
nummers kredsløbsdata for Oscar 13.
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features
+ lavt støjtal
+ indbygget båndpasfilter
+ HF-vox og PTT
+ ringe tab ved sending
+ HF-tæt metal hus

Pris (incl. moms)

ILN

mm

kr. 900,- kr. 925,-

service
Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon 02 13 61 04
Helst aften

OZ9FW

715

Kredsløbsdata fo r Oscar-13;
Apogæ um

AOS
UTC
Dato
O rb it
19.12
01:00
393
19.12
05:33
394
20.12
00:12
395
20.12
04:48
396
20.12
23:08
397
04:09
21.12
398
21:54
21.12
399
03:37
22.12
400
20:27
22.12
401
23.12
03:10
402
18:41
23.12
403
02:46
404
24.12
13:02
24.12
405
02:23
25.12
406
25.12
10:36
407
02:01
26.12
408
26.12
09:05
409
01:39
27.12
410
27.12
07:49
411
01:16
28.12
412
28.12
06:40
413
00:47
29.12
414
05:39
29.12
415
00:11
30.12
416
30.12
04:45
417
30.12
23:23
418
31.12
03:59
419
31.12
22:20
420
03:21
421
1.1
21:05
422
1.1
02:49
2.1
423
19:39
2.1
424
02:21
3.1
425
17:50
3.1
426
01:57
4.1
427
12:10
4.1
428
01:34
5.1
429
09:49
5.1
430
01:12
6.1
431
08:18
432
6.1
7.1
00:50
433
7.1
07:01
434
00:26
8.1
435
05:53
8.1
436
23:58
8.1
437
04:51
9.1
438
23:23
439
9.1
10.1
03:58
440
22:34
10.1
441
03:11
442
11.1
21:32
11.1
443
02:33
444
12.1
20:17
12.1
445
13.1
02:00
446
18:51
447
13.1
14.1
01:33
448
14.1
17:00
449
15.1
01:08
450
15.1
11:20
451
00:45
452
16.1
16.1
09:01
453
17.1
00:24
454
17.1
07:31
455
18.1
00:01
456
06:14
457
18.1
23:37
18.1
458
Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz.
* : Den følgende dag
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az
22
146
9
133
357
120
347
108
336
97
320
87
255
77
225
68
207
58
191
47
176
35
161
22
147
9
133
358
120
347
108
336
97
320
87
255
77
226
67
207
57
191
47
176
35
161
22
147
9
133
358
120
347
108
336
97
320
87
254
77
226
67
207
57
191
47

MA
207
53
214
60
214
71
212
84
204
98
189
114
88
131
58
147
49
164
46
180
45
194
47
206
52
212
60
214
70
211
83
204
97
188
113
86
129
58
146
49
163
45
179
44
193
46
205
51
211
59
213
69
210
82
203
97
186
112
84
128
57
145
48
162
45
178

UTC
**
08:52
**
07:46
**
06:40
**
05:33
**
04:27
**
03:20
14:47
**
13:40
**
12:33
**
11:27
**
10:26
**
09:14
**
08:07
**
07:00
**
05:53
**
04:48
**
03:40
**
02:33
14:01
**
12:55
**
11:48
**
10:40
**
09:34
**
08:27
**
07:20
**
06:15
**
05:07
**
04:02
**
02:54
**
01:49
13:15
00:44
12:08
**
11:01
**
09:54
**

LOS

MA
UTC
az
az
el
02:26
349
239
4
6
14:19
86
249
175
40
01:26
332
241
4
1
13:10
73
247
153
38
307
245
6
00:30*
333
12:00
62
246
134
32
10
23:32
275
249
330
24
10:50
245
117
53
22:32
245
251
314
18
44
244
16
09:40
103
21:28
217
252
26
266
08:30
36
243
7
89
20:23
252
193
2
278
07:20
29
241
34
72
19:16
171
252
11
265
06:10
22
240
26
58
18:09
152
252
20
251
16
239
44
18
05:01
17:01
133
251
236
28
03:52
11
8
238
30
15:52
35
116
251
218
02:44
7
0
238
27
14:43
100
250
40
198
01:39
349
238
7
5
13:33
41
86
249
175
4
00:40*
332
241
2
12:23
74
247
38
153
23:44
307
245
6
335
11:14
63
246
32
134
22:46
276
248
332
10
10:04
53
245
117
25
17
21:45
245
251
316
08:54
44
244
16
103
252
20:42
218
279
28
07:44
7
36
243
89
19:37
194
252
2
278
06:34
241
29
34
72
252
18:30
172
266
11
05:24
22
240
58
26
17:23
152
252
20
252
04:15
16
239
18
45
16:15
134
251
28
236
03:06
238
12
9
40
15:06
117
251
35
218
7
01:58*
0
238
28
13:57
250
101
40
198
349
238
00:53*
5
8
12:47
87
249
41
175
23:54
241
332
4
348
11:37
74
247
39
154
22:57
245
308
6
336
10:28
63
246
134
33
22:00
277
248
333
10
09:18
53
245
117
26
20:59
250
17
246
317
244
08:08
44
17
103
252
19:56
219
288
28
242
06:58
37
89
8
252
2
18:51
195
279
241
05:48
29
77
0
17:44
252
11
173
266
04:38
23
240
59
26
16:37
153
252
252
20
03:29
239
16
18
46
15:29
135
249
237
29
02:20*
8
238
12
40
* * : Apogæum U AOS eller efter LOS
benyttet udjævn* elementsæt. Beregnet af OZ8SL.
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R eferenceom lø b, RS-10/11 og JO-12:

Dato
19.12.88
20 . 12.88
21 . 12.88
22 . 12.88
23.12.88
24.12.88
25.12.88
26.12.88
27.12.88
28.12.88
29.12.88
30.12.88
31.12.88
1. 1.89
2. 1.89
3. 1.89
4. 1.89
5. 1.89
6. 1.89
7. 1.89
8. 1.89
9. 1.89
10. 1.89
11. 1.89
12. 1.89
13. 1.89
14. 1.89
15. 1.89
16. 1.89
17. 1.89
18. 1.89

RS-10/11
Omlnr
7469
7483
7496
7510
7524
7537
7551
7565
7579
7592
7606
7620
7633
7647
7661
7675
7688
7702
7716
7729
7743
7757
7771
7784
7798
7812
7825
7839
7853
7867
7880

UTC
0:58
1:29
0:14
0:44
1:15
0:00
0:30
1:00
1:31
0:16
0:46
1:17
0:02
0:32
1:03
1:33
0:18
0:49
1:19
0:04
0:35
1:05
1:35
0:20
0:51
1:21
0:06
0:37
1:07
1:37
0:23

grd
091
100
083
093
102
085
094
104
113
096
105
115
097
107
116
126
108
118
127
110
119
129
138
121
130
140
123
132
141
151
134

JO-12
Omlnr
10697
10709
10722
10734
10747
10759
10772
10784
10797
10809
10821
10834
10846
10859
10871
10884
10896
10909
10921
10934
10946
10958
10971
10983
10996
11008
11021
11033
11046
11058
11071

UTC
0:59
0:07
1:10
0:18
1:22
0:30
1:33
0:41
1:44
0:52
0:00
1:03
0:11
1:15
0:23
1:26
0:34
1:37
0:45
1:49
0:57
0:04
1:08
0:16
1:19
0:27
1:31
0:38
1:42
0:50
1:53

grd
330
321
341
332
352
343
003
354
014
005
356
016
007
027
018
038
029
049
040
060
051
042
062
053
073
064
084
075
095
086
106

RS-10/11: Oml. tid.: 105.022698 min., incr.: 26.381461W
Beacon: 29,357/145,857 og 29,407/145,907 MHz
JO-12: Oml.tid: 115.653073 min., incr.: 29.239297 W
Beacon: 435,975/435,910 MHz

/

/

Contestrapporter
v/OZ1 FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

J065
J065
J066
J046

30
28
17
4

8
5
4
1

2876
1843
1211
242

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

3 - 432 MHz single
QTH
Cail
OZ1JPT
J064
OZ1KLU
J046
OZ7IS
J065
OZ1CFO
J056
OZ7LX
J055
OZ1GEH
J065
OZ8QD
J066
OZ7TA
J065

QSO
42
24
28
26
22
18
17
14

Loc
17
16
14
13
10
9
8
7

Point
10727
7193
6765
6754
4986
2794
2595
1824

Klasse
Nr.
1
2
3
4

4 - 432 MHz m ulti
QTH
Cail
J044
OZ1ALS
OZ1KTE
J065
OZ9EDR
J065
OZ7HVI
J065

QSO
18
23
11
10

Loc
10
10
5
3

Point
4696
3657
1245
585

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5 - Microbølge
Cail
OZ1HDA
OZ7LX
OZ1GMP
OZ1JXY
OZ1GEH
OZ1IPU
OZ5BZ
OZ1ABE
OZ1KLU
OZ8TU
OZ1DOQ
OZ1CFO
OZ1GER
OZ7IS
OZ1HWJ
OZ1ICG

single
QTH
J04 7
J055
J05 6
J046
J065
J05 7
J045
J065
J046
J065
J06 5
J056
J065
J065
J056
J065

QSO
18-7-5-1
24-0-0-0
23-0-0-0
11-4-1-0
26-0-0-0
11-2-1-0
13-0-0-0
20-3-0-0
9-0-0-0
18-0-0-0
15-2-0-0
7-4-0-0
16-0-0-0
14-2-0-0
12-0-0-0
4-0-0-0

Loc
10
10
10
8
10
8
6
7
6
6
6
5
6
5
2
1

Point
8295
4148
3863
3594
3257
2956
2791
2619
2014
1858
1813
1581
1486
1180
429
149

Klasse 6 - M icrobølge m ulti
Nr.
QTH
Cail
1
OZ1 KTE
J065

QSO
16-4-0-0

Loc
5

Point
1276

8
9
10
11

OZ2AGR
OZ1KTE
OZ9HEL
OZ3EDR

A ktivite tste ste n
November-testen gav følgende resultat:
Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 -1 4 4 MHz single
QTH
Cail
J055
OZ1GEH/P
J046
OZ1KLU
J055
OZ1FHU
J06 6
OZ8PG
J065
OZ8RY
OY9JD
IP61
J044
OZ1KVM
J047
OZ1CGQ
J066
OZ8QD
J 04 7
OZ1JXH
OZ1KPM/A
J066
OZ3ADL
J055

QSO
77
46
50
41
39
9
28
22
30
21
36
13

Loc
25
21
20
14
14
6
15
12
10
10
9
6

Point
19304
15148
10533
8934
7845
7753
6510
5942
4974
4735
3655
1818

Klasse
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

2 - 1 4 4 MHz m ulti
QTH
Cail
J064
OZ1DOQ/P
OZ3FYN
J05 5
J055
OZ1KLB
J065
OZ1GDI
OZ7RD
J05 6
OZ7FYN
J055
J065
OZ7HVI

QSO
137
75
42
35
20
20
27

Loc
31
23
15
9
11
9
9

Point
48272
20802
13710
4580
4179
3370
3244

OZ DECEMBER 1988

R esultatet fra SSA’s M aj-Contest 1988:
Der er her kun medtaget de tre bedste samt alle OZ-deltagere.
144 MHz Single opr.
Nr.
Cail
Locator
1
SM7AED
J0660I
2
OZ1FOW
J064D X
3
SM7SCJ
J065S L
5
OZ8RY/A
J066H B
6
OZ6TY
J055XE
8
OZ1LJZ
J055XH
11
OZ6AQ
J044S V
12
OZ1JVX
J046D S
14
OZ1KVM
J044U V
17
OZ1FBV/A
J054X 0
30
OZ9HN
J056K J
Ialt 45 indsendte log til denne klasse.

QSO
123
171
134
93
98
83
52
31
42
33
14

Points
66092
51067
44596
30472
27595
23341
14816
12364
10714
9053
3271

144 MHz Multi opr.
Locator
Nr.
Cail
J055X F
OZ1GEH/P
1
J044W X
2
OZ1ALS
J089N Q
SL5ZZC
3
Ialt 6 indsendte log til denne klasse.

QSO
255
115
45

Points
75214
29931
18496

717

432 MHz S ingle opr.
Locator
Nr.
Call
1
OZ1JPT
J064D X
J045W A
2
OZ6HY
J076B A
3
SM7BHM
J056BD
6
OZ1FKZ
J046G K
7
OZ9SW
Ialt 17 indsendte log til denne klasse.

QSO
49
33
21
11
11

Points
17296
8484
7898
3738
3597

Locator
J045TX

QSO
64

Points
18381

M icrobølge single opr.
Locator
Nr.
Call
J089W J
1
SM5QA
JP90EB
2
SM5BEI
J054TT
3
OZ1ASL
Ialt 5 indsendte log til denne klasse.

QSO
10
6
5

Points
1840
1543
967

432 MHz M ulti opr.
Nr.
Call
1
OZ6HR/P

Den komplette resultatliste kan som sædvanlig rekvireres mod
SASE fra mig.
OZ1FMB

Regler fo r VHF/UHF/SHF A k tiv ite ts te s te rn e 1989
1. Deltagere:
Testen er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
Multioperatørstationer kan deltage, når der kun anvendes eet kal
designal under testen.
2. T eststationer:
Testen afvikles i følgende 6 klasser:
1. 144 MHz single
2. 144 MHz multi
3. 432 MHz single
4. 432 MHz multi
5. Microbølge - single
6. Microbølge - multi
Som singleoperatørstation regnes den station, hvor det kun er kaldesignalets indehaver, der deltager aktivt i testen.
Som multioperatørstation regnes klubstationer og alle andre.
3. Dato:
Testerne afvikles i tre afdelinger således:
144 MHz -1 . tirsdag i måneden
432 MHz -1 . torsdag i måneden
Microbølge -1 . mandag i måneden.

Microbølge (om mandagen):
Her regnes der med multiplier således, at der gives multiplier for
hver GHz
1 GHz = 1 point pr. km.
2 GHz = 1 x 2 point pr. km.
5 GHz = 1 x 5 point pr. km.
10 GHz = 1 x 1 0 point pr. km.
0.s.v.
Yderligere gives der 100 bonuspoint for hver ny locator-square,
der er kørt i den pågældende test (J065, J045, JN45; o.s.v.)
9. Log:
EDR’s standard logblade skal anvendes.
Deltagerne udregner selv deres point.
Til hver log skal der medfølge et »Summary Sheet« (forside), hvor
der gives følgende oplysninger:
Det benyttede Call, Locator, Klasse (se pkt. 2), Navn og Adresse på
1. operatøren, antal QSO, antal forskellige Squares, samt total
Pointsum.
Hvis der køres som multi-opr. da også kaldesignalet på med
operatørerne.
Nederst på summary sheet underskriver 1. operatøren (ansvar
shavende for det benyttede call), der samtidig attesterer, at reg
lerne for aktivitetstesten er overholdt.
10. Bedømmelse:
Deltagere, der med fuldt overlæg tilsidesæ tter reglerne, vil blive
diskvalificeret.
Mindre fejl/overtrædelser vil resultere i reducering af point.
Fejl i modt. call, rapport og/eller locator vil reducere point for begge
stationer efter følgende skala:
1 fejl -25%, 2 fejl -50% og 3 fejl eller mere i samme QSO vil resul
tere i -100% (sletning af QSO).
11. D iplom er:
Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet.
Har man deltaget i flere, slettes de dårligste resultater.
De tre bedst placerede i hver klasse vil få tilsendt EDR’s Contestdiplom.
12. Ind send elsesfrister:
De korrekt udfyldte log med summary sheet skal være fremme ved
EDR’s VHF Contest-manager senest den 12. i den måned, hvor te
sten er kørt.
B em æ rkninger:
Mangelfulde logs returneres, men medtages i årsresultatet ved ge
nfremsendelse.
Hver 3. måned offentliggøres en »top-ti« notering i OZ.

4. T idspunkt:
Alle tre afdelinger køres fra kl. 18.00 - 22.00 UTC.
5. Kontakter:
Hver station må kun tælle med som pointgivende een gang på
hvert bånd, hvad enten den er -/a,-/p, eller lignende. Eventuelle
dubletkontakter må ikke slettes i loggen, men føres som normal
QSO, dog med 0 (nul) point, og tydeligt afmærket som dublet.
Kontakter via aktive repeatere er ikke pointgivende.
Region 1 båndplanerne skal overholdes.
6. M odulation:
Alle modulationsarter er tilladt.
7. Rapport:
Der udveksles RS(T) rapport efterfulgt af »LOCATOR« til bestem
melse af stationens placering.
8. P ointgivning:
144 MHz og 432 MHz:
1 point pr. km. + 500 bonuspoint for hver ny locator-square, der er
kørt i den pågældende test.
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Lokalafdelingsm esterskab i a ktivite tsteste rne
Deltagere:
Alle, som indsender log til aktivitetstesterne med oplysning om,
hvilken lokalafdeling (kaldesignal) man deltager for.
Man kan kun repræsentere een lokalafdeling hvert år.
Lokalafdelinger kan kun repræsentere sig selv.
P oint:
Point for hver lokalafdeling summeres månedsvis.
432 MHz tæ ller dobbelt.
Microbølge tæ ller tredobbelt.
V inder:
Den lokalafdeling, som har fået flest point efter alle 12 testom
gange, er vinder. Der udsættes vandrepokal til vinderen samt di
plom til de 5 første lokalafdelinger.
- mere nyt!
The Open Class in the Scandinavian VHF-UHF-SHF ActivityContest 1989.
OZ DECEMBER 1988

P articipa nts:
The contest is open to all amateurs outside Denmark, Finland, Norway, Sweden and Åland.

Logsheets:
Standard A4 with the following columns:
Date/Time in UTC, Cail, RS(T) sent, RS(T) received, Locator,
points, multiplier and an emply column. In the microwave section
an additional column for band used.
Summary sheet is demanded, containing:
Own cail, name, address, section, own locator, number of QSO’s,
numer of worked squares and total number of points scored.
Log must be mailed before the 15th every month.

S ection s:
144 MHz: 1 8 -2 2 UTC
On the first Tursday, every month.
432 MHz: 1 8 -2 2 UTC
On the first Thursday, every month.
Microwave: 1 8 -2 2 UTC
On the first Monday, every month.

W inners:
In the yearly result, only the best 9 monthly results are counted.
The first 3 stations, in each section, and the best station in each
country, will receive the EDR Contest diploma.

C ontacts:
All operation in accordance with IARU, Region 1 bandplans.
The log must contain contacts with stations from Denmark, Norway, Sweden, Finland or Åland in, at least, two different Loactor
squares (J065, J 0 6 6 etc.).
Contacts via active repeaters are not allowed.

Results:
Log shall be sent to:
The EDR VHF-Contest manager,
Georg Landbo, OZ1FMB,
Fasanvej 7,
DK-7190 Billund.
SASE must be included for monthly/yearly results.

R eports:
RS(T) and Locator (ex. 59(9) J065DT).
S coring:
144 MHz and 432 MHz:
1 point/km + 500 point bonus for each new locator square (J065,
J0 6 6 etc.) worked during the contest.

B em æ rkninger til reglerne fo r 1989.
Der er sket følgende æ ndringer i forhold til 1988-reglerne:
Pkt. 8 Locator-bonus forhøjes til 500 point pr. locator på 144 MHz
og 432 MHz.
Det forbliver uændret 100 point pr. locator på microbølge.
Pkt. 9 EDR’s standard logblade skal anvendes.
Pkt. 1 1 1ntet minimumskravtil antal tester for at vinde eller blive no
teret i testen. Dog er det kun de 9 bedste tester, der medregnes.
Pkt. 12 Loggen skal være fremme senest den 12. i måneden.
Der offentliggøres et mellemresultat hver tredie måned - en top-10
liste.
Desuden er der »Open Class« og lokalafdelingsmesterskabet.

M icrow aves:
1 point/km * band multiplier + 100 point bonus for each locator
square (J065, JO 66 , etc.), worked during the contest, regardless
of band.
Microwave multipliers:
1.3 GHz * 1
10G H z * 10
2.3 GHz * 2
24 GHz * 24
5,7 GHz * 5 etc. etc.

PK-88
PACKET lavpris
terminal
Ny terminal, nu med 32k RAM, personal maildrop, TTL input og output for
brug med Commodore, mulighed for NET ROM, kompatibel med TCP/IP,
Watchdog timer, indikatorer på fronten for mode, converse, transparent,
command, send, DCD, status, connect, mutiple connect.
Pris incl. 2 disketter med meget
udførlig manual og incl. moms

Kr. 1495,-

Rekvirer brochure på A E A dataterminaler

NORAD
OZ DECEMBER 1988

Lønstrup
9800 Hjørring

lfy 73 de O Z4SX , Svend

08 96 01 88
719

DAVUS (Danish AcXmXy group l/HF-DHF-SHF) indbyder hermed
alle amatørradiostationer i Finland, Norge, Sverige og Danmark til
at deltage i den årlige
Jule-contest
Dato: 26. december 1988.
Tid: 0900 - 1200 G MT.
Bånd: 144 MHz og 432 MHz i henhold til Region 1-båndplanen.
Klasser: 144 MHz single eller multi
432 MHz single eller multi
Modes: SSB og CW.
Rapport: RS(T) + QSO nr. + Locator (ex. 529001 J055WW).
Point: 1 point pr. km + bonus på 500 point for hvert bånd. Delta
gerne udregner selv deres point.
Loggene sendes til:
DAVUS/OZ1DOQ
Uffe Lindhardt
Østrigsgade 49, 2 tv.
DK-2300 København S
- og skal være fremme før den 21. januar 1989.

Besøg fra W-land
Ted og Marcia, W6SMU og K6DLL fra Sacramento er her fotografe
ret under besøg i Danmark. Billedet er taget ved vandstandsmåle
ren på Ribe Havn. Ted og Marcia er kendt for deres store gæstfrihed
mod OZ-amatører. Desuden er Marcia kendt verden over for sit
store arbejde indenfor YLRL.

Jeg vil gerne her i årets sidste måned sige jer alle tak for jeres ind
sats, ris og ros, positive tilkendegivelser og ikke mindst konstruktiv
kritik.
Det er endnu ikke lykkedes at opfylde alles ønsker og krav. Det er
desværre heller ikke lykkedes for mig at få gennemført alle mine øn
sker og ideer, men jeg håber og tror på, at vi med god vilje og »ham
spirit« vil se, at 1989 bliver et rigtig godt »radioaktivt« år.
Husk!
- Juletesten den 26. december.
- Happy New Year Contest på CW den 1. januar.
- Aktivitetstest, VHF, den 3. januar.
- Aktivitetstest, UHF, den 5. janaur.
- at du på din log (forsiden) kan godskrive din klubstationfor dine
point i a-testerne
- at indsendelsesfristen er æ ndret til den 12.
Reglerne for HNYC/CW testen finder du i OZ/dec 1987 side 716.
Til slut vil jeg ønske alle en god jul samt et rigtig godt nytår.
73 de OZ1FMB, Georg

Marcia og Ted boede under opholdet i Danmark hos forskellige
amatører og vil gerne takke for den gæstfrihed, der blev vist dem
»We thank for the gracious hospitality. We had a great time and enjoyed every minute of it«.
Marcia og Ted er at træffe på 20 m båndet omkring 14.280 14.325, og kommer gerne ind i ringen med udlandsdanskere.
OZ1DKG

Der er også YL’e r på SSTV altså - hvis du er heldig!

Generalagent for

YAESU MUSEN
720

BE IA FO N
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73

OZ DECEMBER 1988

Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen,
Ellevang 143. 7100 Vejle.

Stor tilgang af nye DR-amatører
I den senere tid er der kommet rigtig mange SWL’er, ønsker du også
at være med, og er du medlem af EDR, skal du blot skrive eller ringe
til EDR, Box 172,5100 Odense, C. Tif. 0913 77 00. Du vil så modtage
et flot certifikat til at hænge op på væggen i radiorummet, med dit
OZ-DR nummer. Hvis du endnu ikke er EDR medlem, kan det kla
res på samme tid.
Som EDR medlem er du jo også sikker på at modtage OZ bladet
hver måned og behøver ikke at gå på biblioteket eller i lokalafdelin
gen for at læse det. Forøvrigt er det rart at have nogle årgange
O Z’er på hylden. Der er altid spændende læsestof at hente f. eks.
test af nye stationer, konstruktioner, tilbehør, som du selv kan
bygge, QSL info og meget mere.

INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION

DR-Certificat
Modtagerstationen tilhørende
sen, E lle v a n g 14, 3 . t v - ,
1988
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V e jle

fået tildelt kendingsnummeret

O Z - D R 23 0
Experimenterende Danske Radioamatører.

Velkommen til vore nye DR amatører, som du kan føre på QTH li
sten:
OZ-DR2337 Peder Vitten Pedersen, Lystruplund 78, 8520 Lystrup
OZ-DR2338 Bo Carøe, Høgdalsvej 1, 8600 Silkeborg
OZ-DR2339 Knud Erik Bengtson, Æg irsvej 48, 7000 Fredericia
OZ-DR2340 Hardy Jacobsen, Højlunds Allé 39, 6710 Esbjerg V
OZ-DR2341 Niels Hansen, Markvænget 34, 2791 Dragør
OZ-DR2342 Bjarne Codi, Nybyvej 13, 4390 Vipperød
OZ-DR2343 Carsten Nielsen, Havremarken 28, Kvan løse, 4300
Holbæk
OZ-DR2344 J.F. Hansen, Bentesvej 25, 1. mf., 8220 Brabrand
OZ-DR2345 Finn Jacobsen, Sindalvej 39, 9981 Jerup
OZ-DR2346 Alex Jensen, Buen 61, Stubbæk, 6200 Aabenraa
OZ-DR2348 Carl Nielsen, Agervej 28, 4400 Kalundborg
OZ-DR2349 Poul Erik Andersen, Platanvej 51, 8900 Randers
OZ-DR2350 Poul Erik Beck, Ingridsvej 73, 6000 Kolding
OZ-DR2351 Børge Kondrup Rasmussen, Tiendevej 6, Ørslev, 4760
Vordingborg
OZ-DR2352 Poul K. Meilby, Kristrupvej 119, 8900 Randers
OZ-DR2353 Benny Grandahl, Parkvej 3, vær. 115, 4000 Roskilde
OZ-DR2354 Bjørn Petersen, Højdevej 25 A, 2300 København S
OZ-DR2355 Egon Frederiksen, Esbern Snaresvej 13, 8900 Ran
ders
OZ-DR2356 Henning Straarup, Hornemandsvænge 33, 2500
Valby
OZ-DR2357 Erling Andreasen (OZ1BWX), Citadelvej 12,7100 Vejle
OZ-DR2360 Bent Pedersen (OZ1DDN) Ellevang 14,3, 7100 Vejle
Det er altid spændende at få breve, så hvorfor ikke sende mig et par
ord om, hvad type station du bruger, hvilken antenne, dine erfarin
ger som DR amatør og ikke mindst, hvis du har nogle spørgsmål,
OZ DECEMBER 1988

som måske en anden DR amatør kan svare på. Lyttertips og rappor
ter er også velkommen. Dette vil så komme i SWL spalten i OZ un
der »Månedens breve«.

SWL QSL-kort
Et meget flot kort har jeg modtaget fra NL 8265 med billede af ham
selv foran radioen. Hank skriver, at han bruger en National DR 49,
og antennen er en longwire på 40 meter.

EDR’s SWL aktivitetsdiplom for lic. radioamatører
Dette diplom er omtalt i OZ 7/88, med rettelser i OZ 9/88, hvor der fej
lagtigt står, at man skal have modtaget SWL QSL-kort fra 1035
DXCC områder i Europa, dette er selvfølgelig forkert (det kunne el
lers være spændende med så mange områder). Det rigtige skal
være:
Europa: 10 DXCC områder
Afrika: 5 DXCC områder
Amerika: 5 DXCC områder
Asien: 5 DXCC områder
Oceanien: 3 DXCC områder
Ansøgning til SWL manager:
OZ1DDN Bent Pedersen
Ellevang 14,3
7100 Vejle.
Dette diplom vil pynte i et hvert radiorum, der må være mange,
der har modtaget de nødvendige SWL kort, til erhvervelse af dette
flotte diplom. Ifølge listen jeg har modtaget fra OZ1GKW er der kun
udstedt 27 SWL-aktivitetsdiplomer til lic. radioamatører siden 1979.
Hvorimod tilsvarende diplom for DR-amatører er udstedt 48 stk.

00 Jul

SWL juletest diplom
SWL redaktionen er i julehumør og uddeler et flot SWL diplom til de
DR amatører, der lytter med i juletesten og kan samle ordet »Jule
test«. Du må tage et bogstav fra nogle af de kaldesignaler, du hører
f.eks. OZ5VEJ = J. OZ6EDR = E. Diplomet er gratis, send en liste
over de kaldesignaler, der kan danne ordet juletest, til SWL redak
tionen, se adressen øverst på siden. Skriv gerne et par ord om,
hvordan netop du oplever en juletest.
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Hvordan får jeg m ine QSL-kort i hus?
Ja det er et godt spørgsmål, der er svært at give et standardsvar på.
De fleste lande er jo medlem af QSL bureau, det gør jo sagen let
tere. Der samler du dine kort sammen, sorterer dem i prefix orden
(iflg. ARRL Countries List) A2, A3, A4 o.s.v. og sender disse til
EDR’s QSL Bureau, Box 2, 8355 Ny Solbjerg. Husk først at melde
dig til bureauet, og aftal om du vil have QSL kort til dig, sendt direkte
eller til din lokalafdeling. QSL bliver sendt ud ca. en gang månedlig,
og når der er et passende antal (vist nok 5-7 stk.).

af et internationalt brev af alm. vægt (husk når du køber IRC’er, at
disse skal poststemples, ellers er de ugyldige).
Mange gange, hvor man sender et pænt brev, et foto, en turistbro
chure samt en SAE (selvadresseret kuvert) netop gør udslaget til, at
du får QSL retur.
Enten du sender direkte til en radioamatør eller via en manager,
er det min erfaring, at en »green stamps« virker fantastisk, en green
stamps er en én-dollarseddel, som du kan købe i større banker, køb
nogle stykker ad gangen, da vekselgebyret er det samme. Hvis ikke
din bank ligger inde med nogle, tror jeg gerne de skaffer dig nogle,
eller henviser til en anden afdeling, der har valutaoverskud.
VS 6 WVHar du lyttet til VS6WV, skal du sende direkte QSL til K 0
TLM.
Dette var alt for denne gang, jeg vil ønskejer alleen rigtig glædelig
jul samt et godt radioaktivt 1989.
VY 73 OZ1DDN, Bent
Apropos forsiden a f OZ fra november »Husk at vaske hår«

En del stationer, især sjældne DX’ere og stationer fra mindre
lande, der ikke har eget QSL bureau, skal have QSL direkte eller via
en manager.
Sender du direkte, er det ofte en stor fordel at vedlægge en eller
flere IRC.
En IRC er en international svarkupon, som kan købes på posthu
set, og kan overalt i verden ombyttes til et frimærke, til forsendelse

Tyveri
OZ1JYK Jørn Nielsen, Gml. Tyrrestrupvej 4d, Åes, 8700 Horsens
har fået stjålet sit grej.
Det drejer sig om en Kenwood 7930 2 meter station serienum
mer 3100042. En AR ombygget til 70 cm samt Yaesu bordmike og
en SWR.
Henvendelse til OZ1JYK eller politiet.

Bonito Super Com
in d s tik & m o d u h

Alarmer til bilovervågning,
kun få stk
pris 900,00 kr.

NMT-Call til bilalarm
Indstiksmodulet eller husalarm............ pris 900,00 kr.
pris: 1200,00 kr. Brugt Antennetuner til
modtager (FRT-700) ....pris 500,00 kr.
Kablet
pris: 225,00 kr. Brugt Aktiv antenne
til modt. (FRA-7700) ....pris 500,00 kr.
SWR-Metre små,
0-150 MHz.................. pris 100,00 kr.
Josty Kit mange forskellige slags kom ind/ring!
Brugte 2-meter / 70 cm samt HFstationer. Ring og hør på prisen.

HF modtagning/sending.
Mode: ASCII - RTTY - CW - PET TOR - FAX.
Kan anvendes uden diskettestation
og er straks klar ved start af compu
ter.
Å b n in g stid e r:
Mandag t.o.m . fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00
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GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR TIL
ALLE LÆSERE!
For sending skal der bruges et kabel,
som er vist på billedet.
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OZ DECEMBER 1988

YAESU FT 767 GX

1

YAESU har gjort 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 trins dimmer kontrol. ★ Onair/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. Full QSK. Variabel noiseblanker. ★ Indbygget elbugg. Programerbar frekvens
stepping. ★ Variabel VFO hastighed ★ lf notch. ★ Dansk manual medfølger.

Ring eller skriv efter udførlig data
Verdens mest avancerede VHF-UHF ftanscelver
YAESU FT 736 - Frekvensområde:
50 144 -

53.99999 Mhz* (kræver særlig tilladelse)
146.00000 Mhz

220 -

244.99999 Mhz* (må ikke benyttes i Danmark)

432 -

438.00000 Mhz

1240 - 1299.99999 Mhz* (kræver særlig tilladelse)
Stationen kører som standard 144-146 Mhz / 432 - 438
Mhz. Der er plads til 4 moduler ad gangen.
Sender effekt: 25 Watt.
* løse moduler

Vi forhandler bl.a.

YAESU - ICOM og
KENWOOD
Men også antenner
er vort speciale
OZ DECEMBER 1988

T R A D IN G »s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

F

C

06 17 90 44

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 16.30.
Telefax 06 17 90 33.
(evt. aftale lørdag eller aften).
PO ST G IR O 1 55 22 52
BA N K

DEN DAN SKE BA N K

LYSTRUP A
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0Z3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M,

Fuji-Oscar 12
Det er nu ca. halvandet år siden Oscar 12 blev sendt op i sin bane
rundt om jorden.
Siden juni 1987 har Packet-Radio-Mailboxen været i funktion,
men på grund af power-problemer dog kun i en vis udstrækning.
Omkring 300 packet-radiostationer har indtil nu været aktive
over Oscar 12.
Såfremt nogen dansk amatør har anvendt mailboxen i Oscar 12
ville det være interessant at få en beretning om det anvendte grej
(TX/RX, antenner, etc.), og om det materiale, der kunne hentes i
mailboxen.
ZlP-code til personlig mail
For et stykke tid siden var de amerikanske amatører i færd med at
indføre en routing af personlig mail gennem indførelsen af en an
givelse af ZlP-code i a-feltet, når man lagde noget ind i en mailbox
til forward i ng.
Dengang var systemet ’det eneste rigtige’. Idag lader det til, at de
amerikanske amatører har fundet ud af, at ZlP-codes er mange for
skellige ting i forskellige lande. Også indenfor Amerikas grænser er
der tilsyneladende forskel på, hvorledes ZlP-codes sammensæt
tes.
Hvis nogen har lagt mærke til den engelske type ’postledetal’ for
står man bedre, hvorfor der vil optræde problemer, såfremt man an
vender disse ZlP-codes også i det europæiske område.
På mere lokal basis kan ZlP-codes måske nok anvendes, men li
gesom i Amerika synes det fortsat at være mest naturligt, at an
vende adressatens local-BBS i a-feltet.
WORLI-systemet har indført såkaldte »White-Pages«, hvor en
serverfunktion kan opdateres med oplysning om, hvilken localBBS en adressat har, og dette system kan naturligvis anvendes
som hjælpefunktion, hvis man ikke ved, hvilken localbox den, man
vil sende en besked til, anvender.
Hierarkisk forw arding
Der synes fortsat både i Amerika og i Europa at være overvejelser
igang vedrørende indførelse af et system, hvorefter a-feltet udfyl
des med angivelser af, hvilken verdensdel, hvilket land og hvilket
local-BBS adressaten har.
Det skulle således ikke være utæ nkeligt, at vi i fremtiden kunne
finde en overskrift på et mail, der ser således ud:
SP OZ1XXX a OZ4BOX.DK.EU
Eller eventuelt med forkortelser efter et andet system. Der eksi
sterer flere internationalt anerkendte forkortelsessystemer. Når det
omhandlede mail når Europa, stripper maskinerne ’EU’, og når det
kommer til den første box i Danmark, strippes ’DK’.
DX med Packet
ZL5CCU påstås at være aktiv med Packetradio fra Scott-basen ved
Sydpolen. Det er spændende, om nogen dansk station får kontakt
med Sydpolen på Packet.
Hamcom til AEA PK-232
AE6G har skrevet et program, han kalder »Hamcom«, der kan an
vendes til styring af AEA’s PK-232. Programmellet er skrevet til an
vendelse i PC’er.
Blandt de features, man får med programmet, er bl.a. et karto
tekssystem, der holder styr på oplysninger om de amatører,bruge
ren har QSO med. En anden feature - der måske er nok så interes
sant - er at programmet udvikler et meget lavt niveau af radiostøj,
hvilket særligt er en fordel ved HF anvendelse.
Den handicappede amatør kan få fordel af det supporterede
voice synthesizer output.
Yderligere er der mulighed for sammenkobling med Kenwood’s
TS940 og TS440, således at der på skærmen gives oplysninger om
RX/TX’ens indstilling.
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PACKET,

Hvis du er interesseret, henvend dig da til AE6G, Dan Diehlman,
5478 N Bond, Fresno, CA 93710, U.S.A.
A m tor BBS-software
APLink er et Amtor mailboxprogrammel, der ligesom AE6G’s prog
rammel er skrevet til PC’ere.
Der anvendes nogenlunde tilsvarende commandoer som ved en
almindelig packet mailbox, og programmellet giver mulighed for vi
dere transport over packet netværk.
Programmellet kan fås hos AD7I, Paul Newland, P.O. Box 205,
Holmdel, NJ 07733-0205 U.S.A. Programmellet er gratis mod porto
og diskette.
CQ over packetnetvæ rk
Hvis du connecter din lokale netværksnode og derefter connecter
en af de noder, som din egen lokale node angiver at kunne få fat i,
vil du på denne sidst connected node kunne udsende et CQ-kald
ved at skrive f.eks.:
cq CQDX DE OZ1XXX via DL1YYY - - PSE connect OZ1XXX -15.
Commandoen afsluttes med et »return«, men et yderligere »re
turn«, eller en efterfølgende kommando, f.eks. et »I« for at »se hvor
du er i systemet« vil medføre, at CQ-opkaldet bliver afsluttet.
Den, der ser dit CQ-opkald, enten gennem anvendelse af com
mandoen »user« eller fordi han har sin monitor tilsluttet, vil kunne
komme i forbindelse med dig ved at skrive:
C OZ1XXX-15
Det er væsentligt, at man anvender det rigtige »SSID« altså det
tal, der står efter kaldesignalet.
15.11.1988 kl. 20:38 UTC havde jeg selv en kort QSO med
F6GUO-3, der havde connected sig gennem Frankrig, Holland og
Tyskland til Danmark med CQ-opkald over den lokale Odensenode.
IARU REG1
IARU REG1 skulle have holdt møde i begyndelsen af september
1988, men desværre blev mødet aflyst.
På mødet skulle bl.a. to forslag fra EDR, dels om sikring af tre fre
kvenser på 2 m til packetradio og dels om tydeliggørelse af m ulig
heden af at have access punkter til netværkene have været be
handlet.
Yderligere skulle der bl.a. have været drøftet en mulig ændring af
70 cm båndplanen, således at der blev mulighed for at få duplexkanaler med 7,6 MHz afstand til brug for digitaltransmission, såle
des at man ville kunne undgå de mange packetsammenstød, vi er
bekendt med nu sker på enkeltfrekvens netværk.
Forslaget er fremsat af det schweiziske »EDR«. Forslaget ville
gøre det nødvendigt, at vi får udvidet det danske 70 cm bånd og en
lARU-anbefaling vedrørende dette forhold kunne eventuelt være
medvirkende til at lægge pres på de hjemligemyndigheder.
Det bliver interessant at konstatere, hvad IARU måtte besluttet
på et senere tidspunkt vedrørende bl.a. disse forhold.
73 de OZ3RC a OZ5BBS / bro

Nu også
Packet på HF
se side 697
OZ DECEMBER 1988

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

V ejrm eldinger
Er du interesseret i at modtage vejrrapporter via din fjernskriver el
ler computer? - Da er der mulighed for ved hjælp afen HF-modtager
og et RTTY-system. Der findes en masse stationer, der udsendes
sådanne meddelelser, og de benytter alle et internationalt kodesystem.
Disse koder har været anvendt lige siden starten i 1947, men i
slutningen af 1982 blev der indført nogle mindre æ ndringer for at til
godese de nye computerbaserede systemer. D.v.s. at de oplysnin
ger, der er fremme om dekodning af rapporterne er delvis foræl
dede.
Der er nu hjælp at finde, idet der i England er udgivet forskellige
bøger om emnet. Der kan især fremhæves »Ship’s Code and Decode Book« (MET.O. 509). Prisen er £1.75. Bogen omhandler ude
lukkende skibsrapporter, men kan også anvendes til landstatio
nerne. Den eneste ændring er, at de to første 5-tals koder skal
erstattes af en tilsvarende kode for landstationen. Hvis man ønsker
at stedfæste landstationen bør man rekvirere bogen »Admiralty List
of Radio Signals, Vol. 4«. Pris £3.65.
Man kan imidlertid også rekvirere de søkort, marinen anvender,
og som viser stationens beliggenhed. Et sådant kort koster 45p.
Der findes forskellige publikationer med nøje angivelser af frekven
ser og lign. Som en rettesnor kan nævnes, at man hyppigst anven
der frekvensbånd mellem 4 og 11 MHz.
Har du spørgsmål mv. om disse ting, kan du prøve at kontakte Mr.
C.D. Tandy, 28 ParkRoad, Kenley, Surrey, CR2 5AQ, England. Han
vil meget gerne hjælpe med yderligere informationer og kan des
uden tilbyde et specielt dekoder-program for TRS 80 computeren.

N ytårsforsæ t 1989?
Det er så moderne med nytårsforsættere og her følger et forslag,
der fortrinsvis er møntet på de RTTY’ere, der bruger computere: G i’
dig selv det fortsæt, at du fremover bruger følgende kommandoer
1en RTTY-QSO:
2 x vogn tilbage, ny linie og 2 x »bogstaver«.
Disse bør altid bruges ved indledning af udsendelse, linieskift og
ved afslutning. Grunden er, at man ikke på forhånd kan vide, hvor
modpartens trykkesystem befinder sig på skrivelinien.
Dette ønske kommer naturligvis fra alle de mekaniske maskiner,
der ikke er forsynet med automatisk VT og NL. Hvis denne lille de
talje overses, vil mange afdine linier ende som en stor, sort klat i pa
pirets højre side. Til stor ærgrelse for begge parter.
Gør dig selv den tjeneste at få ændret programmet lidt eller at hu
ske de 5 små ekstra tryk. - Den lille gestus med den store virkning.
Tak.

ZL3MA b u lle tin station
Hver søndag sendes den New Zealandske RTTY-bulletin efter føl
gende plan:
7045 kHz kl. 1100 lokal tid, hastighed 50 Baud. Udsendelse med
45 Baud sker umiddelbart efter.
3545 kHz kl. 2030 lokal tid, sendehastighed 50 Baud. Denne
transmission efterfølges af et SSB net på 3765 +/-, og alle er meget
velkomne til at checke ind.

Guide to RTTY frequencies
Det amerikanske forlag Gilfer Associates har netop udgivet to bø
ger, der kan have stor interesse for den aktive RTTY’er.
Den nævnte bog indeholder en liste over de kommercielle bru
gere af RTTY i frekvensområdet 4-30 MHz, d.v.s. ca. 4500. Derud
over frekvensangivelser, skift, hastighed, QTH, m.m.
Den anden bog hedder »Confidential Frequency List« og inde
holder fortrinsvis stationer, der sender SSB, CW og FAX. Her er op
taget ca. 8500 stationer.
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RTTY
Bøgerne kan bestilles hos:
Gilfer Associates Inc., P.O. Box 239,52 Park Avenue, ParkRidge, NJ
07656 USA.
Prisen pr. bog $10 og luftpost forøger prisen med $4.
RTTY b u lle tiner
Med mindre andet er angivet, sendes alle bulletiner i F1B mode, 170
Hz skift og med hastigheden 45,45 Baud.
Tidsangivelse i MEZ er GMT + 1 time, og MESZ er GMT + 2 ti
mer (europæisk sommertid). 1/3 Søn betyder, at disse udsendelser
sker den 1. og 3. søndag i hver måned. Alle frekvenser er angivet
med en nøjagtighed på +/-100 Hz og dermed menes mark frekven
sen.
Dansk
Bulletin Service
OZ1DJY Lørdag 0830 MEZ/MESZ 3587.
Engelsk
ARRL bulletinen (W1AW).
Mandag-fredag 0200 0500 1600 2300 GMT.
Lørdag-søndag 0200 0500 2300 GMT.
Ved amerikansk sommertid sendes 1 time tidligere.
Frekvenser: 3625, 7095, 14094, 21095, 28095.
Alle udsendelser gentages med 110 Baud ASCII samt Amtor FEC.
W2DFR lørdag 1615 GMT 14095. Gentages med Amtor.
W3DFR søndag 1615 GMT 14095.
CRRL/ARRL bulletinen
VE7QST søndag 2200 GMT 14075.
VE7QST lørdag 1700 GMT 14093.
SDH (Universitetet i Dortmund):
DKOUD 4. søndag 1900 MEZ/MEZS 14090.
B.A.R.T.G.
GB2ATG 1/3 søndag 1200 GMT 3590.
GB2ATG 1/3 søndag 1230 GMT 3590.
GB2ATG 1/3 søndag 0700 1200 1230 1400 1500 1700 1800 GMT.
Alle på 14090, men med forskellige beamretninger.
Fransk
F8REF bulletin.
F6AXL lørdag 0900 MEZ/MESZ 80 meter. (Af og til også med 110
Baud ASCII).
F6AXL mandag 2100 MEZ/MESZ 14125.
CRRL/ARRL bulletin
VE2QST søndag 2030 GMT 14075.
South West Quebec A.R.C. bulletin
VE2ED lørdag 0130 GMT 3625.
VE2ED søndag 1700 GMT 14093.
H ollandsk
On6AR RTTY krant
ON6AR mandag 1900/2030 MEZ/MESZ 3598,7 14100.
VERON QST
PI4AA fredag 2100 MEZ/MESZ 3601,3 14103 50 Baud.
VRZA RTTY bulletin
PI4VRZ/A lørdag 1100 MEZ/MESZ 3598,7 50 Baud omvendt skift
PI4VRZ/A lørdag 1100 MEZ/MESZ 29590 F2B 50 Baud.
N orsk
QST LA RTTY bulletin
LA9HQ søndag 0830 MEZ/MESZ 80 meter.
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Spansk
IARU region 2
W1AW onsdage 2230 G MT. (Efter den engelske udgave).
Svensk
SSA bulletin
SK3SSA søndag 0830 GMT 3590 +/- QRM.
SARTG buletin
SK4RY lørdag 0830 MEZ/MESZ 3593,7.
Tjekkisk
OK3RJB mandag 1700 MEZ/MESZ 80 meter.
Tysk
DAFG RTTY news (Dog undtaget contest-dage).
DJ1XT 1/3 søn 0900 MEZ/MESZ 3585, 7035, 14085, 75 Baud.
DL8VX 2/4 søn 0900 MEZ/MESZ 7035.
DJ1XT 1/3 søn 0930 MEZ/MESZ 3585, 7035, 14085, 110 Baud
ASCII.
DJ1XT 1/3 søn 1000 MEZ/MESZ 3585, 7035, 14085.
DL8VX 2/4 søn 1000 MEZ/MESZ 3587.
DK2ZL 4, søn 1000 MEZ/MESZ 3582.
DFOAFZ torsdag 1700 GMT 80 meter.
DK1ZZ torsdag 1930 MEZ/MESZ 28100.
DJ3GK fredag 1830 MEZ/MESZ 80 meter.
DLOIM søndag 0830 MEZ/MESZ 80 meter.

OZ-spot_____________
K aninudstilling
Esbjerg afdelingen OZ5ESB har deltaget i en udstilling i Veldtofte
Idrætshal i Esbjerg. Udstillingen var primært en kaninudstilling,
men mange andre fritids-interesser var repræsenteret.
På standen havde afdelingen både HF-station, VHF-station og 2
packet-stationer.
Standen var meget fint besøgt, formanden OZ1ANV udtaler, at
disse udstillinger er med til at gøre vor hobby kendt, og at en del
mennesker har fundet vej til afdelingen via udstillingerne.
Udstillingen fandt sted i weekenden 12-13 november 1988.
OZ1DKG Erling Heiberg

SDH: (Universitetet i Dortmund)
DKOUD hveranden søndag 030 MEZ/MESZ 3588,7.
WEFAX på PC’er
Oktober udgaven af det amerikanske »73« bringer en kort, men in
teressant artikel om modtagelse af vejrsatellitfotos på en alm.
PC’er. Den indeholder ikke en komplet beskrivelse af systemet,
men en detaljeret omtale og diagram. Der vises, hvordan man sen
der det demodulerede videosignal og synkroniseringsimpulserne
til et A/D interface i en IBM PC og data videre ud på RS-232 porten.
Kopi kan som vanligt fåes ved henvendelse til RTTY-red. Se adr.
øverst på siden.
Det var alt for i år. Husk, at forslag, tips, o.s.v. altid er meget vel
komne til spalten. Har du ideertil en artikel, vil jeg gerne hjælpe dig
med at få tankerne på papir. Jo mere respons, jo bedre spalte, eller
som man skriver i det tyske »RTTY«: Ohne input, kein output!
På gensyn i ’89, glæ delig ju l og godt nytår de OZ1AKD

Husk spalteredaktionerne,
når du oplever
noget på båndene
Formanden for Esbjerg afdelingen OZ1ANV ved HF-stationen

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

Byrlund

0 2 941213

i— r

OZ2ZJ ved packet-stationen
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Redaktør: OZ9KE, Carl Emkjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,

'Å

f SSTV&TV.

Tlf. 01 56 45 74.

B ånd rapp ort
OZ9AU, Allan, oplyser til båndrapporten:
I den forløbne måned har jeg kørt en snes stationer, flest på 10 m
og 20 m. En del stationer er blevet aktive med Amiga 500 -1000 og
2000 computer. Under en QSO med DL2KCL fik jeg adressen, hvor
SSTV program til denne computer kan købes.
Programmet hedder: Volume 1,0 og koster ca. 130 DM.
Adressen er:
Vol ker Wertich
Binger Str. 243
6507 Ingelheim
DF3UM kører med samme program, og der kan også fås en »digitizer« til kamera. Prisen på denne er ukendt. Derudover findes også
et program til FAX.
Ellers har aktiviteten været jævn god fra hele kloden, undtagen
fra sydamerikanerne, som har været tavse???
Et gammelkendt ansigt er dukket op igen, og vi siger velkommen
til F3RT, Leo, (76 år), som bad mig hilse vores egen oldtim er Walter
OZ3WP, og det være hermed gjort.
Billedet af Leo fra Nimes i Sydfrankrig er hentet på 20 m.

Hvis du vil være med, så kom på satellitten, bedst om aftenen. Vi
holdertil i den høje ende af båndpasset - 29.448 MHz pådown-link.
Det kunne være sjovt at køre nogle af de »nye« SSTV amatører fra
Jylland på »satellit SSTV«.
SSTV call- og testgenerator
Der er mange, der har beundret og tilkendegivet stor interesse for
vores, syntes vi selv, flotte prøve- og testbillede i farver med cirkel
og farveskala, lige til at justere efter eller bruge til call.
Generatorens SSTV billede var iøvrigt på forsiden af OZ i marts
nummeret 1985.
Vor gode medarbejder OZ5BU, Benny, er gået i gang med at
bygge en forenklet udgave af testgeneratoren i en nem og billig S/H
udgave. Til de interesserede kan oplyses, at denne S/H testgenera
tor (om hovedredaktøren vil, hi) kommer som konstruktionsartikel
her i OZ i nærmeste fremtid.

Månedens portræt, OZ1AIQ, Verner

Live billede a f F3RT, Leo fra Frankrig
OZ5BU, Benny, har været i QSO med 4L4PS, Bronc, i New Zea
land (lidt af en bedrift. Så kan Benny ikke nå længere. New Zealand
er nøjagtig den modsatte side af vor klode, red.). Bronc fortæller
bl.a., at der er ca. 30 SSTV stationer i New Zealand, og ca. 40 SSTV
stationer i Australien, som alle kører med en efterligning af den
amerikanske Robot 1200 C SSTV converter. De kalder den LM
9000. Derudover er det oplyst, at 2 amatører i Indonesien samt flere
japanere også kører med LM 9000. LM 9000 er en »homemade«
SSTV converter, og Bennyvil kontakte Bronc for at få flere oplysnin
ger om denne converter, evt. diagram og byggebeskrivelse. Der er
måske »nyheder« i den, som vi kan bruge.
Benny har derudover også en frisk hilsen til Walter fra Bronc.
Bronc har tidligere besøgt Walter i København.
SSTV på sa te llit
Vinterens eksperimenter med at køre over satellitten RS 11 er nu
begyndt igen. Nu hvor 10 m båndet på ny er åbent, og ioniseringen
af atmosfæren er blevet stærkere, kan der være problemer med at
få pæne billeder igennem.
OZ DECEMBER 1988

M ånedens portræ t:
er denne gang et billede af SSTV gruppens »Grand Old Man«
OZ1AIQ, Verner. Verner er ret så aktiv, navnlig på 2 m. Vi ser dig
gerne lidt mere på HF-en. Verner er meget interesseret SSTV ama
tør og er Hvidovre afdelingens SSTV »prøvemester«. Utallige er de
gange, hvor Verner har slæbt sit SSTV udstyr til afdelingens lokaler
til demonstration eller afprøvning af nybyggede SCÆ 86 print. Print
fra hele landet kommer til Verner til afprøvning og evt. fejlfinding.
Endda helt fra Norge har Verner fået et enkelt print til afprøvning.
R ettelser til A ktivitetste sten
I OZ for november blev den danske aktivitetstest averteret til at køre
fra kl. 0000 og til kl. 2400 DNT.
Efter indsigelser mod »døgndrift«, er tidspunktet for testens start
ændret til kl. 1200 DNT.
SSTV testen løber altså således: den anden søndag i hver må
ned i hele 1989, fra kl. 1200 og til kl. 2400 DNT. Så skulle det være
på plads og i orden. Regler og præmier m.v. er uændret.
Mere om NBTV
Som omtalt i spalten i OZ for oktober, findes der en nostalgiklub, der
stadig arbejder med Narrow Band Television efter det gamle Nipkow eller Baird’s system. Til vor store glæde viser det sig, at der
også er danske amatører, der interesserer sig for dette. Vi har sendt
vort materiale til pgl. Er der flere interesserede, så ring eller skriv.
God jul.
l/y de OZ5BU, OZ9AU og OZ9KE
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Redaktion: 0Z80, Erik Langgaard,
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

Håndpum pedag
SCAG indbyder nu igen til »Straight Key Day« nytårsdag i tiden
0600 til 1800 UTC.
Frekvenser: 3540 - 3570 kHz, 10100-10150 kHz og 14050 -14070
kHz.
SKD er ikke nogen egentlig contest. Det gælder blot om at køre
CW med en almindelig »håndpumpe«. Den, der har mindst 5 QSO,
får 3 stemmer at fordele til de stationer, som har bedst håndskrift,
dog højst en stemme til hver.
Et diplom, Straight Key Award, tildeles til alle, der har fået mindst
to stemmer.
SKD er åben for alle CW interesserede.
Send din log med dine stemmer til SM7RXD, Daniel Klintman,
Adjunktsgatan 3D, S-21456 Malmö, Sverige.
Happy New Year C ontest
AGCW-DL arrangerer igen deres HNYC. Reglerne er uændrede fra
sidste år, se OZ for december 1987 side 719.
Kassettebånd med m orsetelegrafi
Der kan stadig leveres kopier af kassettebånd med den hastighed,
du ønsker.
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.
Se iøvrigt de tilsvarende afsnit i de foregående numre af OZ.
SCAG aktiv ite te r
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Tirsdag 1900 UTC 3555 kHz EUCW net rc og tfc ved SM7GWF
Tirsdag 2130 l.t. 3555 kHz hi speed ragchew ved DL1GBZ
Lørdag 1500 l.t. 3560 kHz QRP ragchew net ved SM7KJH
Lørdag 1600 l.t. 3555 kHz ragchew net ved OZ5RM
Lørdag 1700 l.t. 145225 kHz slow speed træ f ingen NCS
Lørdag 1730 l.t. 3560 kHz slow speed træf ingen NCS
Søndag 1000 l.t. 3560 kHz slow speed træf ved SM6LUX
Søndag 1030 l.t. 7029 kHz SCAG net ved SM7KJH
Søndag 1800 l.t. 3525 kHz SCAG nord net ved SM30SM
løvrigt har SCAG daglig træffetid kl. 1730 og 2130 l.t. på 3555
kHz.
(l.t. betyder naturligvis lokal tid, altså den tid, vi har her i landet).

CW hjørnet
Flittig indrapportering giver interessante bulletiner.
Der bliver præmier til de bedste operatører. Mere herom senere.
Vi ønsker held og lykke og håber på god tilslutning fra Skandina
viens QRP-operatører.
UFT-contest
Tider og frekvenser:
17 dec. 88 kl. 14 -17 UTC på 14030 -14060 kHz
17 dec. 88 kl. 21 - 24 UTC på 3520 - 3570 kHz
18 dec. 88 kl. 09 -12 UTC på 7010 - 7035 kHz.
Trafikart: Kun CW.
Kontrol: Der udveksles RST QSO nr. / UFT nr. (for medlemmer).
Eksempel: 599 001 /17foretU FT-m edlem ,599001 / for andre stati
oner.
Note: QSO numre går fra første QSO på 14 MHz til sidste QSO på
7 MHz.
Points:
1/ Udenlandske UFT medlemmer (og uden for Corsica) 10 points
2/ UFT medlemmer (i Frankrig og Corsica) 5 points
3/ Franske stationer (ikke UFT medlem) 2 points
4/ Andre stationer 1 point
Samlet resultat: Sum af points for de tre bånd gange antal kontak
tede UFT medlemmer (hvert medlem tæ ller kun en gang, selv om
der har været QSO på 3 bånd).
QRP (mindre end 10 W): Resultatet ganges med 1,5.
Præmier:
1. En Bencher nøgle
2. En præmie
For SWL:
1. En hovedtelefon
2. En præmie
Hver station får et certifikat.
Logs: Sendes senest den 18. januar 1989 til: UFT, P.O. Box 201
F-51057 Reims CEDEX France
OZ8Ö

M orsekursus
Nordvästre Skånes Radioamatörer, NSRA, har stadig morsekur
sus over relæet SK7REE på kanal R2 hver søndag kl. 19 lokal tid.
Der er træningstekst med dels 40, dels 60 og dels 80 tegn pr. minut.
SCAG-QRP-CUP 1989
Skandinavisk CW Aktivitetsgruppe indbyder alle cw-hams i Skandi
navien (LA, OH, OY, OZ, SM, TF) til »SCAG-QRP-CUP 1989«.
Testen køres i to perioder på hver 6 måneder: 1. periode begyn
der 1. januar og den anden altså 1. juli.
Point: QSO med DXCC-land giver 1 point per periode.
Trafikart: Kun CW.
Bånd: Alle amatørbånd.
Effekt: 5 w output maximalt.
S/utpoint: Sum af periode 1 og 2.
Log: Send loguddrag med angivelse af kørt DXCC-land, modtagen
rapport, tid, dato, bånd. Send gerne info om udrustningen.
Da testen altså varer hele året, kommer delrapporter om stillin
gen med jævne mellemrum i SCAG-bullen og i foreningernes
blade, forhåbentlig hver måned. Rapporter sendes til SCAG QRP
manager, SM6BSM, Rune Pålsson, Börsagårdsväg 55, S-440 45
Nödinge, Sverige.
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EDR udstilling i Sædding Centret i Esbjerg 20.-21.-22. oktober
1988. Standen var godt besøgt og giver forhåbentlig nogle nye
medlem m er a f EDR.
OZ DECEMBER 1988

Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. / J
Tif. 02 - 86 78 54.
l i

Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS
0 Z 8 0 , Erik Langgaard, G iostrup

Erik så for første gang verdens lys i 1918 og fik hurtigt den be
rømte radiobacille i blodet, idet hans nye hjem var fyldt med
mærkelige tekniske tingester, som man kaldte radio. I haven
var udspændt et net af tråde, som blev anvendt som antenner,

OZ7PX
OZ7HM
OZ1Q
OZ4B
OZ4D
OZ5S
OZ8T
OZ7CH
OZ2NU
0Z80

Old Tim er Hams i OZ 1988
Poul Hallgren, Dragør
H.O. Mikkelsen, Kastrup
Børge Hilfred, Sønderborg
Ernst Andersen, Hellerup
Charles Jørgensen, Bandholm
Svend Aage Johansen, København
Børge Otzen, Kalvehave
C.U. Holten, Silkeborg
Børge Petersen, Aalborg
Erik Langgaard, Glostrup

og i disse omgivelser arbejdede hans far med frem stilling og
salg af radioapparater. Blandt vore ældste radioamatører er
der endnu nogle, som kan huske premierløjtnant H. Langgaard
og hans salg af radio’er på Værnedamsvej i København. Al fab
rikation var dengang håndværk, da radiofabrikker endnu ikke
var opstået.
Da Erik blev syv år fik han sin første lampemodtager og få år
efter begyndte han at bygge krystalapparater, som han solgte
til sine skolekammerater. Kort efter gennemførtes de første for
søg med sendere. Det var selvfølgelig gnistsendere med Fordruller og et tilfæ ldigt trådhegn som antenne, så det var nødven
digt at lære at telegrafere. Det er som bekendt aldrig lykkedes
at konstruere en gnistsender til telefoni.
11935 begyndte Erik at lytte på amatørbåndene og derefter
gik det slag i slag med indmeldelse i EDR i 1936 som medlem
nr. 1003 og modtager registreret som OZ-DR 289 og til sidste i
1937 kom sendelicensen i hus som 0Z 80. Forinden havde Erik
sammen med sine klassekammerater: OZ3QZ, 4 FT, 5Q og 8H
foretaget nogle eksperimenter med en kortbølgemodtager,
som blev sat til at »hyle« og med en telegrafnøgle indkoblet i an
tennen. Med dette fine »break-in« fortsatte legen i lang tid, men
fik pludselig en brat ende, da OZ7T blandede sig i QSO’en og
med en streng mine spurgte, om de var unlis, og det måtte Erik
tilstå, at han var. Historien endte godt, idet Erik få dage efter gik
hen til OZ7T, som på det tidspunkt var medlem af EDR’s besty
relse. En morseprøve blev aflagt, og sendetilladelsen blev
bragt i orden. Dengang krævedes ingen anden teknisk prøve,
end at man skulle indsende strømskema og beskrivelse af den
station, som man tænkte at begynde sin løbebane som radioa
matør med.
Indtil licensen blev inddraget under krigen var 0 Z 8 0 meget
aktiv, og da det trådløse blev indstillet i efteråret 1939 kastede
8 Oscar sig over vort foreningsliv, først som bestyrelsesmed
lem af EDR i 1939-40 og senere som formand for den køben
havnske lokalforening 1943-45. Efter krigen har der været en
pause i aktiviteten, og da han endelig kom i gang, blev der over
vejende arbejdet med CW.
Blandt de mange interesser 8 0 har indenfor vor forening, må
vi ikke glemme at nævne hans ivrige deltagelse i RSTgruppens arbejde.
0 Z 8 0 kan vi i dag foruden på HF (SSB og CW) træffe på VHF
(FM, SSB og CW) og nu også på packet.

Januar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
September
Oktober
November
December

Det nostalgiske hjørne
ønsker sine læsere en glædelig jul og et godt nytår.
OZ1HJV, Erik
OZ DECEMBER 1988
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Sidste SOS
Morse-signalsystemet afløses af
moderne radio-alarmsignal
Nødsignaler sendt fra skibe
i det kendte morsealfabet
hører snart fortiden til.
Fra 1993 vil morse-systemet blive erstattet af Det
Globale Maritime Alarm- og
Sikkerhedssystem
(GMDSS), som vil blive obligato
risk udstyr på skibe over
hele verden efter en seks års
indkøringsperiode.
Alarmsystemet sættes i
gang blot ved et tryk på en
knap på det nødstedte skib.
Radio-alarmsignalet opfan-

ges af en satellit, som straks
registrerer skibets position,
navn og klokkeslet for signa
let til kystvagtens computerterminal.
Morse-systemet er op
kaldt efter amerikaneren
Samuel Finley Morse, som
opfandt den elektriske tele
graf. Han var den første, som
brugte den senere så kendte
morse-kode i et telegram af
sendt fra Washington til
Baltimore d. 24. meg 1844.

OZ har ringet til Blåvand Radio og talt med bestyrer Bjarne Johan
sen, der udtaler, at der stadigvæk arbejdes med CW på Blåvand
Radio, og at det ikke er hans mening, at det stopper foreløbig. En
cirkatid på 5-10 år blev nævnt, og det vil bringe os frem mod århund
redskiftet, personlig vil Bjarne Johansen tro, at det også rækker ind
i det nye århundrede, men det er klart, at eftersom behovet for
denne trafik går ned, nedtrapper radiostationerne tilsvarende, men
aldrig, så de ikke er klar til at modtage eventuelt nødopkald SOS.
Mange mener, at den såkaldte tredie verdens skibe vil være bag
efter med den nye kommunikationsform, men det holder ikke, idet
de kan springe på vognen i sidste øjeblik og således få det sidste
nye i elektronik. Men som sagt, det går mod enden for CW, men der
vil også i fremtiden lyde morsesignaler, når man lytter på båndene,
men nok mere og mere radioamatører.
Det er med en vis vemod, man slipper nøglen på radiostationen,
men desværre et led i udviklingen.
En eventuel mulighed for at det skulle gå hurtigere med afviklin
gen af CW kunne være, at de andre kommunikationsmuligheder
bliver så billige, at det ikke kan betale sig at fortsætte med CW i kom
mercielt regi.
Tak til Bjarne Johansen, Blåvand Radio.
OZ1DKG, Erling Heiberg

Ovenstående er sakset fra dagbladet »Vestkysten« 14. november
1988.

Båndplanerne er lavet til glæde for radioamatørerne
... følg dem.

sommerferien
- det er allerede nu ...
det skal arrangeres

ta’ til

89

BORNHOLM
EDR Østbornholm indbyder hermed alle radioamatører med
familie/venner til »HAM-CAMP 89«.
Det foregår i dagene 15-23 juli 1989.
Her kan du kombinere de hobby med familiens ferie for kun
35,- kr. pr døgn. (Pr. telt eller campingvogn).
Du er ikke forpligtet til at deltage i »HAM-CAMP’s« aktivi
teter, men kan evt. bare bo hos os og derfra tage rundt
og se vor dejlige ø.
Evt. interesserede bedes snarets kontakte:
0Z1ECS, Bjarne Hansen, Lindeskovvej 16,
Rø. DK-3760 Gudhjem.
Tif. 03 98 41 50 eller evt. packet
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EDR nyt
R esolu tion No. 641 (Rev. HFBC-87)
Use o f the Frequency Band 7000 - 7100 kHz
The World Administrative Radio Conference for the Planning of the
HF Bands Allocated to the Broadcasting Service (Geneva, 1987),
considering
a) that the sharing of frequency bands by the amateur and broad
casting services is undesirable and should be avoided;
b) that it is desirable to have world-wide exclusive allocations for
these services in Band 7
c) that the band 7 000-7100 kHz is allocated on a world-wide basis
exclusively to the amateur service,
resolves
that the broadcasting service shall be prohibited in the band 7000
- 7100 kHz and that the broadcasting stations operating on frequencies in this band shall cease such operation
urges
the administrations responsible for the broadcasting stations olperating on frequencies in the band 7000 - 7100 kHz to take the necessary steps to ensure that such operation ceases immediately,
instructs the Secretary-General
to bring this Resolution to the attention of administrations.
(Rev. 1988)

Lokalafdelingsm esterskab i a ktivite tstest
EDRs VHF-udvalg vil fra og med januar 1989, introducere en ny
»aktivitet« i den danske aktivitetstest, nemlig: LOKALMESTER
SKABET!
Det er tanken at den enkelte amatør foruden at deltage »for sig
selv« også repræsenterer en EDR lokalafdeling. Dette foregår i
praksis ved at notere kaldesignalet på »sin« lokalafdeling i den nor
male contestlog. Lokalafdelingen bliver så krediteret alle de point
dens »hold« scorer. Det væsentlige er, at alle sender log ind, uanset
hvor få kontakter man har lavet. Det kan kun lade sig gøre at repræ
sentere en lokalafdeling hvert år. Pointsummen i 432 MHz testen
dobles og i mikrobølgetesten tredobles. Alie 12 testomgange tæ ller
i årsresultatet.
Ideen kommer fra Sverige, hvor lokalafdelingsmesterskabet har
været en stor succes de seneste år.
Se iøvrigt reglerne i contestspalterne.
De fem bedste lokalafdelinger modtager diplom, men vinderen
får lov at opbevare lokalafdelingsmesterskabets vandrepokal i et
år! GOD TEST!
»Åben« klasse i aktivite tsteste n
For at øge interessen for aktivitetstesterne i vore nabolande, uden
for Norden, introducerer vi, fra og med januar 1989, den åbne
klasse i aktivitetstesten. Dermed får vi også mulighed for at ekspor
tere ideen.
Reglerne, som kan læses i comtestspalten, er sendt til nabo
lande.
EDR har påtaget sig administration af testen det første år, så nu
må vi se hvordan det spænder af!
Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

HF BuBeiir;;

Første søndag i måneden kl. 12.10 DNT
Frøkvfcrtss 370Ö kHæ QRM

±

&<34?n Birkerød

for vi forventer at gruppen, når du læser disse linier, har fået tildelt
call’et OZ7RST.
Der skal lyde en tak til de medlemmer af gruppen, der står som
sponsorer, nemlig OZ1CFV, OZ1JQW, OZ5SO & OZ9DC.
Her i efteråret kører vi, som før omtalt, et forsøg med nye tider for
trænings- og trafiknettene, der nu kører som følger:
VHF nettet lørdag kl. 16.00 på 145.450 MHz
HF nettet lørdag kl. 16.30 på 3.663 MHz
Begge frekvenser er + /-Q R M .
De nye tider vil i første omgang være et forsøg, og bestyrelsen vil
så tage forsøget op til revision sidst på året.
Skulle du være interesseret i oplysninger om RST-gruppen, hvis
formål er at stille radioamatørernes grej og kunnen til rådighed for
samfundet i en nødsituation, så kontakt:
Iwan Wahlgren, OZ5IH
Septembervej 223
2730 Herlev

Field-day 1988
I resultatlisten i november nummeret havde indsneget sig et par
fejhi:
Nr. 9 på 40 meter skal være OZ3FYN.
I resultatliste 2 skal pointtallene være:
OZ7SAC 80 m SSB 154- 11 - 9735
OZ9HEL 80 m CW 1 5 -4 -4 9 6
OZ3FYN 40 m SSB 155- 17- 13430
OZ8EDR 20 m SSB 265 - 39 - 50427
OZ8SOR 20 m CW 266 - 33 - 42207
OZ8SOR 20 m SSB 1 8 - 8 - 632

Nyt tilb u d til afdelingerne
OZ1LTY har meldt sig som
foredragsholder med emnet:
Hvordan det er at være blind el
ler svagtsynet radioamatør, og
hvordan bliver blinde og svagtsynede radioamatører.
OZ1LTY giver på ca. 1 1/2
time et indblik i de udfordrin
ger, man som svagtseende ra
dioamatør har ekstra at ar
bejde med, og hvem ved,
måske kan du lære nogle fidu
ser. Flere »gamle« radioamatø
rer har bevist, at et synshandi
cap ikke forhindrer eksperi
menter, tæ nk bare på OZ7DK.
Foredraget støttes som normalt af E.D.R.’s foredragsmidler.
OZ1LTY træffes på tlf.: 05 36 08 93.
OZ8CY

Medlemskab af EDR -1 2 nr. OZ
om året samt indflydelse
og medlemsfordele

kun 395,- kr. pr. år.
RST er QRV med eget call
På sidste årsmøde blev det besluttet, at gruppen, i lighed med an
dre grupper under EDR, skulle ansøge om at få sit eget call. Denne
ansøgning er nu blevet godkendt af HBpå deres sidste møde, hvorOZ DECEMBER 1988

Henvendelse: EDR tlf. 09 13 77 00
731

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

AMAGER - QZ7AMG
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tif. 01 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.
Når dette læses, er vores traditionsrige juleafslutning overstået for
denne gang. Traditionen tro, er afdelingen lukket mellem jul og ny
tår, hvilket vil sige, at man kan komme den 22. december og ønsker
hinanden en glæ delig jul, og derefter kan man komme den 5. januar
og ønske hinanden et godt nytår. Samtidig med at man kan bytte ju 
legaver, naturligvis.
Alle medlemmer samt deres familier, afdelingens bekendte og
venner ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

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

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

HVIDOVRE - OZ7HVI
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tif. 01 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tif. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.

Efter juleafslutningen den 13. december holder vi lukket indtil tirs
dag den 3. januar 1989, hvor vi starter det nye år med Medlemsmed
delelser, og deltager i aktivitetstesten igen, efter at vores 2 m station
er blevet forbedret med PA-trin.
Juletesten, der kører den 26. december fra 0830-0930 UTC på
SSB, og fra 0945-1045 UTC på CW, fra 15.15-16.15 UTC igen på SSB
og fra 16.30-17.30 på CW vil traditionen tro blive gennemført fra
OZ7HVI.
Den årlige generalforsamling vil i h.t. vedtægterne blive afholdt
i februar måned, og den officielle indkaldelse følger i Medlems
meddelelser for februar måned. Meddelelse herom kommer i ja 
nuar OZ.
Glædelig jul og godt nytår til alle - og på gensyn i afdelingen tirs
dag den 3. januar 1989 kl. 19.30.
Vy 73 de OZ50I, Esther

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. NV., tif. 01 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tif. 01 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
S iden sid st
Vi har haft en meget velbesøgt Old-timer aften, et arrangement
som vil blive gentaget til foråret til lige stor glæde for afdelingen og
old-timerne.
Program
Når dette udkommer, er afdelingen lukket for resten af 1988, men vi
starter i det nye år for fuld kraft.
09.1: Klubaften.
16.1: Begynderaften. Det er et nyt navn for aften for nylicenserede.
Vi giver gode råd om stationsbetjening, om køb af grej, også brugt,
hvor foreningen kan hjælpe medlemmerne med fejlfinding. Vi giver
også råd om antennekøb og navnlig om, hvordan man skaffer sig
tilladelse til opsætning af antenner hos genstridige værter, og na
turligvis masser af andre problemer, som nye amatører løber ind i.
Alle nylicenserede er velkommen denne aften uanset om de er
medlemmer eller ej.
23.1: OZ8NJ, Niels vil tage emnet antennetilpasning op. Hvad sker
der i en match-box, hvordan får man antennens impedans til at
passe med senderens udgangsimpedans? Kom og få svar på disse
interessante spørgsmål.
30.1: Klubaften og CW gruppemøde.
I februar kommer der temaaftener om packet radio og solpletter,
men herom nærmere i næste nummer af OZ.
Ledelsen ønsker alle medlemmer og venner af huset glædelig jul
og godt nytår.
OZ1BGP, Volmer

P.S.... og så skal jeg hilse
En rigtig glædelig jul og et godt
nytår ønskes alle lokalafdelinger ^ v L J a , fra redaktionskatten! og sige,
at den vover at have det nytmed tak for mange venlige hilsner i
årsønske, at alle i 1989 vil ind
årets løb til min »radioaktive familie« og
sende deres bidrag til tiden...
mig.
Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie
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Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeate
ren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.

BIRKERØD - OZ5B1R
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.
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Program
2.1.89 Alm. klubaften.
9.1.89 Orientering ang. Foto-orienteringsløb.
16.1.89 Alm. klubaften.
23.1.89 Orientering om print opbygning og tilvirkning ved OZ1HWL
Jan.
30.1.89 Alm. klubaften.
6.2.89 Alm. klubaften.
13.2.89 Orientering ang. byggeemner (krystal kalibrator) ved
OZ7DR BRAM.
20.2.89 Packet kvartals-stormøde.
27.2.89 Alm. klubaften.
Vy 73 fra OZ1DPP/Finn

HELSINGØR - OZ8ERA

A ktivite tsp la n
15. dec.: Juleafslutning med XYL’er.
22. dec.: Lukket.
29. dec.: Alm. klubaften.
5. jan.: Alm. klubaften.
12. jan.: Foredrag iflg. opslag i klubben.

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.

OZ1HJV, Erik

HILLERØD-QZ1EDR
FREDERIKSSUND - OZ6FRS
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.
11.01.89 Hvordan fejlsøger jeg, når »projekter« ikke virker. OZ9ZI vil
prøve at forklare lidt om hvordan man griber fejlsøgningen an.
18.01.89 Klubaften.
25.01.89 Hvilke Field-day antenner skal vi bygge i forårets/somme
rens løb.
01.02.89 Klubaften.
08.02.89 80-meter tranceiver opbygget med et minimum af kompo
nenter baseret på TCA 440.
15.02.89 Klubaften.
22.02.89 Den årlige generalforsamling. Kom og vær med til at ud
dele ros og ris til bestyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. For
slag, der ønsker behandlet under indkomne forslag skal være be
styrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
01.03.89 Opstillingsmøde til RM-89.1 år er vi vært for det vedtægts
bestemte opstillingsmøde i kreds 2.
08.03.89 Klubaften.
13.03.89 Teoretisk gennemgang af tilpasningsled og små antemmer til HF-brug ved OZ9ZI.
22.03.89 Klubaften.
Ify 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

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.
Program
3.1. Sæsonstart - 2 m test.
10.1. Teknisk aften.
17.1. Contest aften.
Når dette læses er afdelingens juleafslutning forhåbenlig vel
overstået, og der skal herfra lyde et ønske om en god jul og et godt
nytår til alle.
Vi starter igen den 3/1 hvor der vil være alm. aften med mulighed
for at fortælle om julens udskejelser o.s.v.
Den tekniske aften ligger endnu ikke fast, men har du en idé så
sig til. Den 17/1 skal der diskuteres/planlægges om OZ1EDR skal
være aktiv i div. contest, og om der er nogle der er villige til at spen
dere den tid det nu tager. Der er ingen krav om evner og erfaring,
men dette kunne netop være en mulighed for at genoptræne
»glemte evner«.
Det var de sidste ord for i år.
På genhør 73 de Peter

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

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.
OZ DECEMBER 1988

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.
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K n e d s 3

Ruved besiyrelsesmadiam:
021 DGR Axel Jacobsen,
Brovangen 4$, 3*00 Rønne,
tff, 03 SS 05 07.

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4FF, Karsten tif. 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, tif. 03 96 53 38.

Kmds 4

Kreds 3

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, tif. 03 95 70 22.
Giro: 7 31 01 01.

Kmds 4

tif. 02 52 3314.

HASLEV - OZ7HAS

KØGE - OZ7HAM

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

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

Program - vinte r 89
10.1. Byggeaften
17.1. Klubaften
24.1. Byggeaften
31.1. Teknisk foredrag
5.2. Søndagstest på 80 meter
7.2. Byggeaften og 2 meter test
14.2. Klubaften
21.2. Byggeaften
Vy 73 de OZ1AHV Finn

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, tif. 03 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.
Ja, så er det blevet jul endnu engang, vi må konstatere at vi de
sværre ingen fast klublokale har endnu, men at det måske kommer
igen. I øjeblikket skiftes vi til at afholde klubaften, dette går meget
fint heldigvis.
Vedr. byggeprojekt kan jeg oplyse at frekvenstælleren tæller for
de fleste. Det nye projekt hedder »Packet modem« i en billig og en
kelt form.
Og til dem der ikke er klar over det, er der næsten altid en som
kan svare på et eller andet vedr. vores f.eks. klubaften på vores lokal
frekvens, som i de sidste 29 år har været 145.475 MHz.
Til sidst vil jeg fra Holbæk afd. O Z IH LB ’s medl. ønske alle andre
radioamatører med XYL en rigtig glæ delig samt et godt nytår og hå
bet om alt godt fremover.
Vy 73 de OZ1LKL Flemming, Tif. 03 43 73 78

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, tif. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.
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LOLLAND ■OZ1LOL
Mødelokale: Måge vej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tif. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødby.

LOLLAND-FALSTER - QZ1LFA
Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tif. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fod by gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tif. 03 72 59 08.

ODSHERRED - OZ1QHR
Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tif. 03 41 18 57.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
OZ DECEMBER 1988

ROSKILDE - OZ9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 02 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.
Giro nr.: 160 73 40.
P rogram:
26. dec.: Julefest.
5. jan.: Klubaften, 70 cm aktivitetstest.
12. jan: Klubaften.
19. jan: OZ1AUX fortæ ller om sit ROTORPOWER.
26. jan: Klubaften.
Og husk så a t...
have en god jul.
og et godt nytår.
tage din nabo med til D-kursus.
øve dig i CW.
fæ rdiggør dit byggeprojekt.
Rigtig glæ delig jul og er godt nytår til alle fra OZ9EDR.
Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

SORØ - OZ8SOR
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.
Den 28. oktober blev afdelingens efterårsfest afholdt, hvor 21 var
fremmødt. En tak skal lyde til vores formand OZ1LXP Kurt, der sør
gede for musikken denne aften.
Resultatet af årets field-day er nu kommet i OZ og på 15-20 meter
CW kørte OZ9XD Hans et par førstepladser hjem til klubben samti
dig med at vi klarede os hæderligt på de andre bånd.
Afdelingens CW kører fortsat om torsdagen, men et teknisk kur
sus er startet op om onsdagen kl. 19.00.
Den 25. december fylder OZ4NO Niels 80 år. For mange år siden
var Niels med til at starte afdelingen og op gennem årene har Niels
beklædt en række tillidsposter såsom HB-medlem, afdelingsfor
mand og kasserer. 11980 fik han EDR’s gule nål som tak for sit trofa
ste arbejde i afdelingen gennem mange år.
Afdelingen holder ordinæ r generalforsamling torsdag d. 12. ja 
nuar 1989 kl. 19.30 i lokalerne på Banevej. Dagsorden ifølge lov
ene.
Når dette læses ønskes afdelingens medlemmer og familie en
rigtig glæ delig jul samt et godt nytår. Første mødedag i det nye år er
torsdag d. 5. januar.
73 de OZ3FC Finn.
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SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viermose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 03 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
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.

QZSZBi Edmund VyiFtthör Pétfiöftsön,
|tæ « 6 ^ ja ,S 2 3 0 0 < te r» 8 « M ,

Amatørnyt: Hver tirsdag kl. 21.00 på Odense R-2. Stof, der ønskes
optaget, fremsendes til Box 134, 5100 Odense C.

N O R D VES TFY N - O Z3NVF
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.
OZ DECEMBER 1988

OZ4NO Niels - der her tryller for børnene ved en a f afdelingens ju le 
fester - ønskes hjertelig tillykke m ed dagen den 25. december.
Hilsen Sorø afdelingens bestyrelse og medlemmer... samt redakti
onen a f OZ.

HF''
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NYBORG - O Z 2N Y B
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svane vej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 09 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.
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Siden sidst:
Field Day-resultatet foreligger nu - afdelingens 6. plads må vel i
grunden betragtes som ganske pæn, når man tager i betragtning,
at der kun blev kørt med B-licenser.
Afdelingen har også været aktiv på JOTA-dagen; det var som
sædvanligt OZ1LD, der hjalp spejderne med at betjene radiogrejet.
Loppemarkedet viste sig at være en god idé - der blev i alt omsat
for omk. 1600 kr. til gavn og glæde for klubbens kasse. På trods af,
at der ikke var annonceret noget videre for foretagnet, dukkede ad
skillige medlemmer fra de andre Fynsafdelinger op - det var dejligt
at se.
Program
Udover de almindelige kaffeklubsaftener (rettelse: klub-kaffeaftener) er følgende datoer afsat:
12. jan.: OZ1LD viser videoer; bl.a. med optagelser fra årets Field
Day.
26. jan.: OZ4MA.
9. feb.: OZ3TQ fortæller om SMD (= små dimser, som radioamatø
rer ikke kan genbruge).
Det var så det sidste afdelingsnyt for i år og hermed ønsker besty
relsen alle medlemmer og pårørende en glædelig jul og godt nytår.
OZ1LDG, Eskil

Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tif. 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, tif. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinæ r generalforsamling i EDROdense Afdeling:
Mandag d. 23. januar 1989 kl. 19.30.
i afdelingens lokaler, Rugårdsvej 13 A, 5000 Odense C.
Dagsorden ifølge vedtægterne par. 8, stk. 9.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
4. Fremlæggelse af byggefondens regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtægtsændringer.
6. Valg af formand.
OZ1EZG modtager ikke genvalg.
7. Valg af bestyrelse.
På valg er OZ1HZE, OZ1IA, OZ1 HM. OZ1IZB ønsker
at forlade bestyrelsen af tidnød.
8. Valg af revisorer.
På valg er OZ5Y.
9. Fastsættelse af kontingent, jfr, par. 4, stk. 1.
10. Eventuelt.
HUSK! at du for at have adgang til generalforsamlingen
skal have gyldig kontingenthjemmel. Medbring kvitterin
gen, hvis du har betalt dit kontingent senere end:
d. 15. decem ber 1988.
Bestyrelsen
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A ften skole
D-licenskursus:Tirsdage kl. 19.00 V/OZ1EZG, Lars Sune. Første
gang efter jul d. 3. januar 1989.
Telegrafikursus: Onsdag kl. 19.00 V/OZ1FWY, Dres. Første gang
efter jul d. 4. januar 1989.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ1ETP, OZ 1EZG, Lars og Lars.

SVENDBORG - OZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1HFO, Jan Krogså, Møllergade 118,
5700 Svendborg, telefon 09 21 29 40.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.

ODENSE - OZ3FYN

Program
Program for december
Man. d. 17.: Drop-in aften.
Man. d. 26.: EDR 80 m-julecontest
Tirs. d. 27.: EDR 40 m-julecontest

Program for januar
Man. d. 2. kl. 19.30: Afdelingsaften
Tirs. d. 3. kl. 19.00: VHF-aktivitetscontest
Tors. d. 5. kl. 19.00: UHF-aktivitetscontest
Man. d. 9. kl. 19.30: Foredrag. OZ1ETP fortæller om strømforsy
ninger som optakt til endnu et byggeprojekt.
Man. d. 16. kl. 19.30: Afdelingsaften
Man. d. 23. kl.19.30: Generalforsamling! Se indkaldelsen ovenfor.

Program
Ons. d. 21. dec. kl. 19.00: Juletræsfamiliebingoafslutningskomsammenaften
Tors. d. 22. dec. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 28. dec.: INGEN klubaften.
Tors. d. 29. dec.: D-licenskursus aflyst.
Tirs. d. 3. jan. kl. 19.00: VHF Aktivitetstest.
Ons. d. 4. jan. kl. 19.00: Klubaften med film.
Tors. d. 5. jan. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 11. jan. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 12. jan. kl. 19.00: D-licenskursus.
Onséd. 18. jan. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 19. jan. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 25. jan. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 26. jan. kl. 19.00: D-licenskursus.
Bem. til kalenderen:
D. 21. dec.: Juleklubaften, det er her pynten fra sidste gang kommer
i brug, og der er stadig »pligt« til at medbringe resten af den tobe
nede familie, ellers er der jo ikke meget ved en for forjul!
Mellem jul og nytår er der ikke åbent i afdelingens lokaler.
S iden sid st
Der har været arrangeret en tur til Sdr. Højrup senderen, men den
ellers fine søndag hev ikke flere end sædvanligt ud af hulerne des
værre. For hvis der fortsat skal arrangeres bare et minimum af ture
i klub-regi, så må bestyrelsen bede om lidt mere opbakning til sit ar
bejde.
Der har også været arrangeret fælles bustur til Sabromødet og
den tur var vist udbytterig for deltagerne (eller kostbar).
Som noget af det sidste i den forløbne periode, har afdelingen af
holdt sin årlige auktion. Efter et stort forarbejde med at slæbe og
bære diverse mere eller mindre saigsbare ganstande frem fra de
res gemmer, mødte der 21 købere om lørdagen. De havde for fleres
vedkommende mere end lommepenge med, for det lykkedes da
dem i alt at købe for 4765 kr. og heraf gik de 2772,50 direkte i den
store, men ikke fulde kasse. Den endelige totale indtægt fra salget
kan dog ikke gøres helt op endnu, da der ved den efterfølgende op
rydning gik lidt mere til nogle lokale dippedut-samlere. Det der he
refter ikke mentes at blive salgbart gik til forbrændingen, og frem
over vil en grovsortering hjemmefra blive værdsat, da vi ellers
drukner i ra... rod.
OZ DECEMBER 1988

Sidste gang skrev jeg at afdelingens repeater skulle have nyt gi
ronummer. Det er dog en sandhed med modifikationer, så her kom
mer en længere forklaring:
Da bestyrelsen desværre må se i øjnene, at Svendborg-repeaterens tilhørsforhold til afdelingen ikke kan bevises tilstræ kkeligt,
har vi sammen med flere medlemmer, besluttet af bygge/starte en
afdelingsrepeater og dermed også en ny girokonto til denne.
Den ny Svendborg-repeater der fra starten ejes af afdelingen,
har fået en station, og arbejdskraft til at få denne til at køre, gratis.
Derfor er bidrag til den ny repeater absolut velkomne.
Reapeateren har fået girokonto nummer 3 03 73 55, og den for
ventes sendeklar i løbet af et par måneder på den tildelte forsøgsf
rekvens 145.000, QTH’en er endnu ukendt, men det er jo et mindre
problem. Jeg håber denne gang, at have udtrykt mig klarere.

VESTFYN - QZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11,
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74

Redaktionskatten
bemærker:

Da vi nu næ rmer os årets korteste dag og hvad derefter følger, øn
skes du en glæ delig gaverig jul og et godt radioaktivt nytår.
EDR-Svendborg - OZ7FYN
Mødelokale:
Porthusgården, Porthus 58 A, 5700 Svendborg
Mødeaften:
Hver onsdag klokken 1900
Fmd.:
OZ1HFO Jan Krogså,
Møllegade 118,
5700 Svendborg.
Tlf.: 09 21 29 40.
Postadresse: Formandens.
Giro:
2 02 67 24
VHF R. giro:
3 03 73 55
VHF R. giro:
8 52 01 43
På bestyrelsens vegne 73 de OZ1LXT

Der er for
tiden ret god
plads på lageret
af tekniske artikler
Hvornår kommer din?

021BMY* yads P m r Physarit
BojsnapJels,
Sommersted,

££

s\f&QS O

8560

ff. 04 55 21 30.

Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT, Heinrich Thomsen, Adelvardsvej 2, Sø Isted, 6270 Tønder, tlf. 04 74 11 47.

Æt

O

Bestyrelsen undersøger for tiden muligheder om flytning til andre
lokaler i Haderslev centrum. Mere om det i OZ januar,
Glædelig jul og et godt nytår til medlemmer og venner.
P.b.v. 73 de OZ5PG

EDR’s
OZ

Tenerife-rejse

EA

1989
— EN VARM IMPULS I VINTERENS KULDE —
JA - dette er simpelthen dette års JULEGAVE!!!

LØGUMKLOSTER - QZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.

En uforglemmelig ferieoplevelse venter forude. En ferie
i samvær med amatørkammerater fra hele landet!
Arrangementet er i store stræk beskrevet i OZ august
side 487. Yderligere info om fællesaktiviteter og tips
tilsendes ved tilmelding.
Til alle der har indbetalt depositum, HUSK restbetaling
SENEST 1.1.89!!
(Se nærmere desangående i det tilsendte materiale).
73 og en glæ delig ju l sam t et godt nytår
med en vellykket Tenerife rejse,
ønsker rejseudvalget OZ6IQ/OZ5WK

HADERSLEV - OZ7HDR
Mødelokale: Klubhuset, Den gamle brandstation,
Domkirkepladsen
Mødeaften: Onsdag.
Fmd.: OZ5PG Peter Graber, Ribe Landevej 78,
6100 Haderslev, tlf. 04 52 57 89.
Giro: 7 09 84 48.
OZ DECEMBER 1988

NORDALS - OZ1ALS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9,
Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 91 46.
Giro: 9 00 31 69.
Program:
Tirs. 3. jan. kl. 20.00: Aktivitetstest VHF.
Tors. 5. jan. kl. 19.30: Alm. møde. (Første møde i det nye år).
Tors. 5. jan. kl. 20.00: Aktivitetstest UHF.
Tors. 12. jan. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 19. jan. kl. 19.30: Alm. møde.
G læ delig jul
EDR Nordals afdeling ønsker hermed alle vore medlemmer og alle
vore venner i øvrigt en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak
for året som svandt.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans
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SØNDERBORG - OZ1SDB

ÅBENRÅ - OZ6ARC

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

Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tif. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Program
Afdelingen holder ferie d. 17. januar hvor vi mødes igen klokken
19.30 i vores lokaler.
Hermed ønsker afdelingen alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 OZ1KVB, Erik

TØNDER - OZ5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tif. 04 72 56 22.

Kreds 7
Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
6840 Oksbøl, tif. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tif. 07 94 19 96.
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tif. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1AIJ, Henrik Mortensen, tif. 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

Program
Tors. d. 22 og 29 dec. er afdelingen lukket.
Tors. d. 5. jan. kl. 19.30: Klubaften.
De efterfølgende torsdage indtil OZ januar udkommer, er alminde
lige klubaftener.
Programændringer og yderligere oplysninger om arrangemen
ter bringes på reapeaternyt hver mandag aften kl. 21.00 på Knivs
bjerg.
Alle de personer som netop nu læser disse ord, ønskes en glæ 
delig jul og godt nytår 1989.
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

6700 Esbjsrg,

Kreds 7

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
G rene vej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kron hedevej 4,
7200 Grindsted, tif. 05 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18..
21.12.88 kl. 19.30: Juleafslutning! Mød flittigt op og familien har du
selvfølgelig med. Vi prøver igen i år at få en hyggelig aften, som vi
kender den.
28.12.88: Juleferie.
4.1.89: Intet møde.
Vy 73 de OZ6KH Villy

HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Mandage: Aktivitetsaften
Tirsdage: D-licens kursus
Onsdage: Klubaften
21.12: Juleferie.
28.12: Juleferie.
4.1 kl. 19.30: Julegavebytningsaften.
9.1 kl. 19.00: Første aktivitetsaften i 1989.
10.1 kl. 19.00: Første D-licens kursusaften i 1989.
11.1 kl. 20.00: Hvad er Packet Radio?, Hvordan virker det?
18.1 kl. 19.30: Klubaften.
Forvarsel: Afdelingens generalforsamling vil blive afholdt den
15.2.89.

Program:
21.12: Alm. klubaften.
28.12: Alm. klubaften.
4. jan.: Alm. klubaften.
11. jan.: Alm. klubaften.
18. jan.: Alm. klubaften.

Siden sidst:
OZ1DXX og OZ1DKG fortalte og vise lysbilleder fra deres tur til W6
og KH6 land. Tak for en spændende beretning.
OZ7HT holdt et interessant og fængslende foredrag om contester, FieldDaym.v. Mon ikke der var nogle fiduser af hente. Stor TAK
til Heinrich.
Endelig har afdelingen deltager i en udstilling i EFI hallen.
En glædelig jul og et godt nytår til alle.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

Siden sidst
Der er nu gang i antennerenoveringen, så når vinteren er slut kan
vi få beamen og de øvrige antenner sat op igen. Forhåbentlig med
nogen aktivitet fra OZ8H til følge.
CW-kurset er nu kommet igang. Vi starter den 21. nov. med 12
deltagere - flot. Der er træning hver mandag aften i OZ8H fra kl.
19.30-21.30.
Det var alt for 1988. Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår, med tak for det gamle.
På gensyn i 1989.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

738

OZ DECEMBER 1988

HOLSTEBRO - OZ9HBO

STRUER - OZ3EDR

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.

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

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tif. 07 95 21 27.
Postard. Postboks 23, 7760 Hurup Thy.
Siden sid st:
Så lykkedes det at få etableret et teknisk kursus med henblik på Dlicens og P&T-prøve i maj 1989.
Lærer på kursus er OZxFTM , Johnny som vil tage sig af de 12
deltagere og føre dem igennem »nåleøjet«.
Når dette læses har vi jo nok afholdt vores traditionelle jule
hygge, og da det jo er sidste programpunkt i år vil jeg slutte med en
glæ delig jul samt et godt nytår.
OBS: Første mødeaften i 1989 bliver torsdag d. 5. januar.
Vel mødt OZ1IIS, Fritz

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, tif. 07 74 44 03.
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.
G eneralforsam ling
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 23. januar
1989 kl. 20.00 i klubbens lokaler, Grønnegade 10 B, vær. 26.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Første mødeaften i det nye år er mandag d. 9. januar.
Vy 73 OZ1LMS Sigfred

RIBE - QZ1RIB
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.

Møde hver torsdag kl. 19.30 i afdelingen lokaler, Kirkegade 13,7600
Struer.
Tors. 12. jan. kl. 19.30: Første møde i 1989.
Tors. 26. jan. kl. 20.00: OZ8UW om emnet: 3 cm-teknik (10 GHz).
Vy 73 de OZ7CI, Flemming

THISTED - QZ7TOM
Mødelokale: P.t. Gramsvej 17, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tif. 07 92 53 84.

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

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup,
tif. 05 58 18 23.
Siden sidst
har vi haft demonstration af Packet radio. Det var OZ1AMK, Poul,
der velvilligt stillede sit udstyr til rådighed og samtidig viste nogle af
de mange muligheder, der ligger i Packet radio. Vi så hvordan de
forskellige mailbokse er fyldt med oplysninger af enhver slags, og
samtidig blev det vist, hvordan man henter disse oplysninger og får
dem skrevet ud på papir. Her må man dog tage sig selv lidt i nakken,
for en kraftig sortering er tilrådelig. Ellers vil man i løbet af kort tid
have oceaner af udskrifter liggende, som det tager flere dage at
komme igennem.
Det var en interessant aften, hvor vi igen fik lejlighed til at kigge
lidt gennem vinduet til vor forunderlige verden. Tak til Poul for dette
foredrag.
Bestyrelsen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR

ØLGOD ■QZ7JYL

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

Mødelokale: Lindealle 8,1., Ølgod.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JON, Svend Kristiansen, Åbrinken 62,
6900 Skjern, tif. 07 35 33 53.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Åbrinken 62, 6900 Skjern.

Program:
10. jan.: Start efter juleferie. Alm. møde.
17. jan.: Alm. møde.
24. jan.: Generalforsamling iflg. vedtægterne. Sager til behandling
på generalforsamlingen skal være formanden eller en af bestyrelsesmedl. i hænde 8 dage før.
Vy 73 de OZ1DLA Tonny
OZ DECEMBER 1988

Program
21.1:1. mødeaften efter juleferien.
19.1: Alm. mødeaften, herunder klargøring af lokaler til indvi
else/åbent hus, herom nærmere i næste nr. af OZ.
Et ønske fra afd. om en god jul og et glæ deligt nytår.
Vy 73 de OZ1JON Svend
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Amatørnyt via Yding Skovhøj 0Z9REG, 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.

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

KOLDING - OZ8EDR
FREDERICIA-OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 05 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

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

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: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud,
8700 Horsens, tlf. 05 68 24 98.
Giro: 5 08 28 62.
Faste a ktivite ter:
Tirsdage: CW-kursus.
Onsdage: Teknisk kursus.
Torsdage: Bygge- og klubaften.
Juleafslutning:
Ja, så har vi gjort det igen... Torsdag den 8. december afholdte
OZ6HR sin store og traditionsrige julefest med banko, æbleskiver,
gløgg, kaffe og meget mere.
Januar måneds arrangem ent:
På et tidspunkt i januar, evt. februar har vi foredrag om hvordan
man bærer sig ad med at slæbe contest-medaljer hjem. Det kunne
vores HF-Field Day operatører også godt trænge til at få repeteret.
Afdelingen ønsker glæ delig ju, og godt nytår til alle vore radio
venner.
73 de OZ1JYR, Benny
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Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 06 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.
Ikke fo r at vinde - men fo r at være med
Som de fleste sikkert har funder ud af blev det heller ikke denne
gang til en 1.-plads til EDRs Randers afdeling på Field Dayen. Det
blev vistnok til en næstsidste plads. Men det gør såmænd heller
ikke så meget. Afdelingen deltog ikke så meget for at vinde, som for
at være med.
Efter OZ7RD igen skrev sig på deltagerlisten sidste år var der i år
kommet lidt mere form på dagen. At der samtidig var fundet en an
den QTH tæt på Randers centrum var også en fordel. Det gav an
ledning til mange besøg i løbet attesten. OZ1IS, OZ3JY, OZIATQog
OZ1GFS stillede med campingvogne til radiobrug, og OZ1KSW åg
rede kok og stillede med madvogn, og OZ1IVB tog sig at det elek
triske - fra generatorer til pladsbelysning med rigtige gadelamper.
24 spændende timer, som vi lærte meget af. Vi lærte også, at vi næ
ste år skal holde os til færre bånd, hvis vi har et begrænset antal op
eratører til rådighed. Men næste år gør vi det endnu bedre.
2. salen er snart klar
Der arbejdes på fuld kraft på at indrette det tredie rum i OZ7RDs
klubhus i vandtårnet på GI. Hobrovej. Det er især OZ1FXI, OZ3PJ,
OZ1 LEK, OZ11VB og Thomas, der har bestået OZ-prøven, men som
ikke i en skrivende stund har fået tildelt call, der slider og slæber. De
er efterhånden kommet så langt, at de i slutningen af november kun
manglede at male og at sætte en dør i. Men så kommer indretnin
gen jo oveni.
Loppem arked i tårnet
EDR I Randers holder loppemarked onsdag 18. januar i vandtårnet
kl. 19.30. Effekter kan afleveres på de faste klubaftner.
VTS-kursus er igang
Så er der kommet gang i uddannelsen af nye radioamatører. OZ1 IS
prøver hver mandag kl. 19-21.30 at lære at et hold vordende OZere,
hvordan det hele hænger sammen med OHM, volt, watt og ampere.
Mødestedet er vandtårnet på GI. Hobrovej.
Husk repeater-nyt
Vores redaktør af afdelings-nyt, OZ3JY, Jens, har haft en drøj peri
ode, da Yding-dong-relæet brækkede ned. Han prøvede at få en
slags nyhedstjeneste op at stå på Randers-maskinen på 145.725
Mhz, men det lykkedes ikke rigtigt. Men OZ7RDs afdelingsnyt kø
rer videre hver mandag kl. 19.00 på repeateren. Det er iøvrigt en
god idé lige at være med på en lytter, da udsendelsen bruges til at
informere om de ting, der ikke når med i OZ.
Godt nytår fra bestyrelsen og fra OZ1KSW
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ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tif. 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, tif. 06 84 64 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BWX, Erling Andreasen, Gitadelvej 12,
Boks 397, 7100 Vejle, tif. 05 82 87 59.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.
Vi har haft lidt omrokering af vort program for sidste måned og i OZ
10/1988 som nok alle har bemærket, er der ved en fejltagelse kom
men et forkert program i. Undskyld, det var ikke meningen, og jeg
håber ikke dette vil gentage sig.
Tirsdag d. 15/11 1988 havde vi et foredrag ved OZ1HMY Mads Pe
ter, han vidste og fortalte os alt om EDR fra grund til bund. Det han
ikke vidste, var faktisk ikke værd at vide, og de enkelte spørgsmål
der kom, besvarede han fint. Jo, Mads Peter, du kan jo nok. De der
ikke kom gik glip af en meget interessant og hyggelig aften. Tak
Mads Peter, fordi du ville komme og give os en dejlig aften.
Program - januar:
Tirs. d. 10.1: Almindelig klubaften.
Tors. d. 12/1: Teknisk kursus i VTS.
Tirs. d. 17/1: CW samt bygge- og klubaften.
Tors. d. 19/1: Teknisk kursus.
Godt nytår. Vy 73 de OZ1JUV Verner.

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

Kmds 9
Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tif. 08 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby.

Juleafslutning
Tirsdag den 20. december kl. 20.00. Julegløgg med æbleskiver +
kaffe med småkager, kr. 25.00. Klubvært Rita.
Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10,
8670 Låsby, tif. 06 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
Vedr.: Foreningsnyt - Kreds 8 - Århus - OZ2EDR.
Program decem ber - januar:
15. dec.: Julestue.
22. dec.: Lukket.
29. dec.: Lukket.
3. jan.: VHF, Contest.
5. jan.: Klubaften.
10. jan.: D-licenskursus.
12. jan.: Klubaften.
17. jan.: D-licenskursus.
Sabro-mødet blev en succes med mange fremmødte.
Hermed ønsker vi alle en god jul og et godt antenne nytår. Det
passer jo lige til årstiden.
Vy 73 de OZ5DE, Dan

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GKP, Kurt Pindrup, Elstedhøj 37, 3. th .,
8520 Lystrup, tif 06 22 74 04.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.
Program:
11.jan.: Første klubaften efter juleferien! Indskrivning til teknisk un
dervisning, VTS. Teknisk undervisning starter.
18.
jan.: Bestyrelsen i krydsild/medlemmerne har ideer til klubak
tivitet?
25. jan.: Klubaften.
1. feb.: Vi får demonstreret, brug af et scoop.
8. feb.: Klubaften.
15. feb.: Hvad kan en Comondor 64, vi får det demonstreret.
22. feb.: Klubaften.
Vy 73 de OZ2ABR, Lene

*

Kmds 9

Allan, har dog snydt vi andre og har netop bestået D-licens prøven
her i efteråret - kaldesignal endnu ukendt. Tillykke med det.
Programmet for den nærmeste fremtid ser ud som følger:
17. jan.: Starter vi igen klubaftener som normalt holdes 1. og 3. tirs
dag i hver måned.
Idet jeg håber vi må høres ved i juledagene ønskes alle medlem
mer en god jul og et godt nytår.
Vy 73 OZ8SO, Jens

Siden sidst:
Et kombineret teknisk kursus for A- og D-licens er nu i gang med 12
deltagere, og Erik Pennerup OZ8JE som underviser. En enkelt elev
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HJØRRING - 0Z3EVA

NUUK - 0X3NUK

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.

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

HOBRO - 0Z4H0B
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

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 - QZ5HIM
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
4. jan.: Klubaften.
11. jan.: Klubaften.
18. jan.: Klubaften.
25. jan.: Repeater teknik ved OZ8CY.
Siden sidst:
Den 15.-16. oktober deltog OZ1ING, OZ1GGR, OZ1LLY i Jota ved
spejdere i Øster Sundby. Der havde vi alle en hyggelig weekend og
vi håber at være med igen næste år.
Tak til jysk telefon i Slet for virksomhedsbesøg d. 5. november.
Rævejagt 12. november:
Nr. 1 - OZ8XM, Orla.
Nr. 2 - OZ1FYM, Bjarne.
Nr. 3-OZ1M Q, Keld.
Ræveløbsmester 1988 blev OZ8XM, Orla, Der har vundet poka
len til ejendom.
Hermed ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
P.b.v. 73 OZ1LLY, Gert

Grønland
JULIANEHÅB - OX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.
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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.

Læsernes mening
U nder denne ru b rik optages korte indlæ g, der er ho ld t i et so 
bert sprog, og som er af almen interesse. R edaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og om form ulere et indlæ g.
Indlæ g, der frem sendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil norm alt blive bragt i førstkom m ende

nummer.
V.T.S. 7. udgave!
Det var med en del spænding samt forventning, jeg modtog den ny
V.T.S. med Posten, - nu kunne jeg smide 6. udgave i papirkurven troede jeg!!!
Efter at have studeret 7. udgave samt sammenholdt den med 6.
udgave - hvilken skuffelse denne »barberede« 7. udgave! Det sam
lede side-antal er skåret ned med 40 sider i forhold til 6. udgave - der
er godt nok gjort mere ud af problemet forstyrrelser, måle-, QSO
teknik samt stations-betjening, - men det er sket på bekostning af
den grundighed, hvormed 6. udgave beskriver blandt andet: An
tenner, Fødeledninger, Sendere, Modtagere, Modulation, Oscilla
torer, o.s.v., alt er »kogt« ned til et absolut minimum! specielt kapitlet
VHF-UHF teknik er at gøre grin med de nye amatører, det er skåret
ned fra ca. 7 til 2 sider, - hvilket bestemt må være en spøg fra forfat
ternes side! På side 127 i ny udgave er vist diagramsymboler af ra
diorør - og det upåagtet at afsnittet elektronrør helt er udeladt i
denne bog. I ny udgave’s indholdsfortegnelse er kapitlet om Modu
lation udeladt (trykfejl), og afsnittet om Modtagere har fået et forkert
side nr. (trykfejl)! 7. udgave virker rodet, og slet ikke så gedigen og
velskrevet som 6. udgave! Den ny V.T.S. er bestemt ikke noget vær
digt »Flagskib« som afløser for den »Gamle« - 6. udgave forbliver i
min reol - og den ny V.T.S. kommer til at samle støv sammen med de
andre bøger, jeg heller ikke læser. ØV! Det kan I ikke være bekendt!
Vy 73 de OZ1IIN, Svend
Det glæ der os, at du i den ca. halve dag du har haft bogen til rådig
hed, har fundet en del a f sigtet m ed den nye udgave.
Vi har naturligvis bestræ bt os på at anvende så få sidersom m u
ligt for at holde prisen nede og for at holde behandlingen a f em
nerne i et passende omfang.
Som superavanceret VHF/UHF/SHFradioamatør ved du ganske
sikkert, at VHF/UHF teknik i dag ikke indtager en sæ rstilling i for
hold til H F som tidligere - det har du vist endda tidligere haft et ind
læ g i O Z om. Derfor er der kun behandlet de emner, der naturligt
henhører under VHF/UHF teknik.
Din »anmeldelse« bæ rer præ g af, at du ser på bogen som ham,
der ved alt i forvejen - og det er ikke til ham, bogen er skrevet. For
en begynder er der efter vores opfattelse og erfaringer ganske me
get stof at tilegne sig, og det er i det lys, bogen skal ses. Hvis du
havde forventet en lærebog i avanceret radioteknik for de få, ja så
er det bare æ rgerligt!
Forfatterne
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S tru k tu r
Foranlediget af et indlæg fra OZ1BIN, om 10m FM repeatere, er der
efter sæ tningen »Vi/jeg mangler noget, der hedder 10m FM repea
tere«. Ja, der er ihvertilfælde ikke sådan en spalte i OZ, men deri
mod så mange andre, uden at tage stilling til 10m fm, men derimod
til den debat, der foregår om ny struktur i EDR, var det måske en
idé, at splitte foreningen om i flere (mindre) interesse enheder.
Det her skal forståes ved, at det formentlig ikke er alle, der har in
teresse for alt, hvad der foregår i vor alsidige forening, f.eks. er jeg
mest interesseret i DX, Contest og evt. CW spalten og ikke ret me
get i Packet, SSTV, VHF spalten, som jeg dog får med alligevel.
Hvis nu man gearede Landsforeningen EDR, som en »pa
raplyorganisation a la Dansk Idrætsforbund, og så havde de un
derliggende områder som »interesseklubber« under landsforenin
gen, d.v.s. en klub for CW interesserede (badminton) en klub for
VHF/UHF interesserede (basketball) så kunne man melde sig ind i
den/de klubber, der havde ens interesse (der er jo heller ikke
mange, der er medlem i alle de lokale idrætsforeninger).
Disse underforeninger kunne så udgive sine egne medlemsb
lade, som jo ikke behøvedes at være af det fine format, som vi ser
OZ i, der er jo et udmærket eksempel i DUBUS, som jo er en inter
esse klub for VH F/U HF/S HF, som har deres eget lille blad, der kun
henvender sig til dem, der er interesseret i lige netop dette emne
(det er forøvrigt billigt at være med der). Et andet eksempel er
SCAG, som står for Skandinavisk CW activity group, og altså hen
vender sig til CW interesserede.
Til sammenhæng med lokalforeningerne, skulle landsforenin
gen så evt. udgive et samlet »landsblad« med de forskellige notitser
og overordnede ting, dette kunne så krydres med konstruktions ar
tikler, test af grej, og kunne så evt. udgives som et slags løssalgsb
lad, som alle kunne købe, endelig kunne sådan noget som Forlaget
og QSL centralen udskilles og køres som (det moderne ord) selv
stæ ndige profitcentre, således at alle omkostninger til disse ting
også blev betalt af dem, der bruger dem.
For ikke at komme med oplæg til endnu flere slag over nakken, vil
jeg stoppe her og ellers fortsætte med, at dyrke vores hobby i fred
og ro.
Med venlig hilsen OZ1JNR John Faxen

engang styre dem eller lukke dem ned, eller også gør de det ikke,
hvilket vi synes er meget forkert. Lad os for alt i verden ikke få flere
repeatere på2m og UHF i Danmark. Der er i forvejen alt for mange.
En kopi af dette er sendt til P&T HB, OZspot, Repeaterudvalgsformanden.
Venlig hilsen OZ1BIN, K nud Erik Kofod
HOV... hørte jeg mon rigtigt?
Følgende er opfanget på Knivsbjerg repeateren mandag den
21.11.88 under Repeaternyt.
Under punktet Nyt fra EDR kunne man høre, at OZ1HMY havde
været til Repeaterudvalgsmøde i Odense 20.11.88, hvor man, hvis
jeg hørte rigtigt, havde nedsat et »hurtigt arbejdende udvalg«, som
skulle finde ud af mulighederne for at få repeatere på 2 mtr. med
12,5 kHz afstand.
Hvis ovennævnte er rigtigt, vil jeg på det kraftigste protestere
mod, at vi i det hele taget får flere repeatere på 2 mtr. området,
Grunden er sikkert indlysende for alle. For det første må man kon
statere, at selv om der ikke er løftede forhold, så er repeaterne i
stand til at genere hinanden. For det andet mener jeg ligesom sik
kert flere andre, at med det antal af repeatere, der i dag er i OZ land
er hele Danmark dækket meget godt ind. En tredie grund kunne jo
også være, at så vil mange amatørers 2 mtr. stationer ikke være bru
gelige.
Jeg ved ikke, om der er nogen af Repeaterudvalgets medlem
mer, der vil kommentere ovennævnte.
Med venlig hilsen OZ1BWX Erling
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Vedr.: Gevinstliste - CALL-mærkater
SABRO 1988
Nr. G evinst/
spo nsor

CW- RTTY net
Jeg tillader mig at sende nogle oplysninger vedr. CW og RTTY net,
som vi danske i udlandet benytter med vores radiokontakter
hjemme i Danmark, i håb om, at De måske kunne trykke det i Deres
OZ, og derved lade det gå videre til andre amatører hjemme, som
gerne vil i kontakt med os herude, via CW og RTTY.
Frekvenserne for det Danish net er:
10 meter = 28.047 CW 28.087 RTTY
15 meter = 21.047 CW 21.087 RTTY
20 meter = 14.047 CW 14.087 RTTY
+/- QRM. Tiderne varierer mellem 12 Z til 24 Z, som regel, og fre
kvenserne kom merjo an på, hvilke der er åbne. Disse frekvenser er
ment som kontaktfrekvenser, så man så kan flytte lidt op eller ned,
for længere kontakter.
Jeg takker på forhånd, hvis det er muligt at sætte en lille notits i
næste »OZ« - det ville være stor nytte til os alle, som prøver at etab
lere nye kontakter hjemme i gamle Danmark. Tak.
Med venlig hilsen, og 73, forbliver je g
Bo Haugaard Strandnes, KA 10LM
12.5 kHz
Stop advarsel.
Nu må man stoppe mig, hvis jeg har hørt forkert. Jeg mener at
have hørt på amatørnyt mandag den 21.11.88 EDR’s sekretær
OZ1HMY Mads Peter sige, at der ikke er nok repeatere på 2m , og for
at gøre plads til flere repeatere, vil man gå over til 12,5 kHz. Der
skulle eller er nedsat et hurtigt arbejdende repeaterudvalg, som
har til formål at fremme projektet om flere repeatere på 2m. Jeg hå
ber, at jeg har hørt forkert. Vi er mange, der mener, at der er alt for
mange repeatere på 2m. Der er mange amatører, der ergeneret af
flere repeatere på samme frekvens under normale forhold, og når
der så er løftede forhold, kan de danske repeater indehavere ikke
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CALLmæ rkater

Vinder

1. VHF/UHF Wattmeter TOYO T-435M
FC Amatørradio, Risskov

323

OZ5ZI

2. VHF Beamantenne 16 el.
NORAD; Lønstrup

368

OZ1BSL

3. UHF X/Y Beamantenne
NORAD, Lønstrup

25

OZ1JIJ

4. UHF TONNA antenne 9 el. portabel
WERNER Radio, Otterup

84

OZ1AKI

5. Hovedtelefon
FC Amatørradio, Risskov

139

OZ1ASF

6. Morse kursus
EDRs FORLAG, Odense

123

OZ1LWU

7. Vejen til sendetilladelsen
EDRs FORLAG, Odense

124

OZ1CJC

8. Morse kursus
EDRs FORLAG, Odense

199

OZ8TF

9. Samtaleanlæg
DIGITRONIC

200

OZ8KO

10. Autohøjtalere CORONA 2 x 20 W
Preben Høst Frederiksen

374

OZ1KRW

11. Samtaleanlæg
DIGITRONIC

353

OZ1AGO

Gevinster, der ikke er udleveret, kan afhentes hos kassereren
OZ1KKH tif. 06 22 32 29 - mod fremvisning af CALL-mærkat.
Hvis gevinsterne ikke er afhentet senest d. 15. januar 1989 tilfal
der de OZ2EDR, Århus afdeling.
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AMATØRANN0NCERAMAT8RANN0NCERAMATØRANN0NC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172,
5100 Odense bilagt betalingen i check eller evt. i gængse
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord,

G.

mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og
medlemnummer skal 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: Kraftige strømforsyninger i lukket kasse med indbyg
get ventilator. Regulerbar i spænding og strøm. 2 x min. 5 A
op til 15 V, samt 1 x 5 V. Nedtaget fra driftklar stand. (H: 9,
B: 21, D: 45). Kr. pr. stk. 150,-.
OZ8KN, Knud, tlf. 03 65 30 35.
Sælges: Belcom Liner 2 ,2 m SSB mobil VXO-transceiver, pris
kr. 995,-. Standard 2 m 5-kanals FM-håndstation incl. lader, ta
ske og gummi-antenne, pris kr. 495,- alt virker ok.
0Z5FK, Claus, tlf. 02 65 12 11, mellem kl. 18 og 22.

Sælges: ICOM 701 HF station 100 W 6 bånd. USB-LSB-CWRTTY10 m, 15 m, 20 m, 40 m, 80 m og 160 m. Digital skala
+ 1 20 m amp strømforsyning med indbygget højttaler pæn
velholdt og i orden.
OZ1EZQ, Leif Larsen, tlf. 02 15 08 81.

Sælges: Højspændingsstrømforsyning 2.5 kV - 0.5 A, helt ny

Sælges: Div. transformatorer, primær 220 V, 18 V, 20 A, pris

Sælges: HF-transceiver 10,15, 20, 40 og 80 m Yeasu FT-7B.
SSB og CW 50 W ud - AM 25 W. Mikrofon, mobilbeslag og
manual medfølger. Virker perfekt, pæn stand, pris kr. 3000,-.
Strømforsyning 13,8 V, 10 A brugt ca. 2 timer, pris kr. 800,-.
Sælges samlet for kr. 3500,-.
0Z3JV, tlf. 02 52 89 06.

kr. 230,-. 30 A, pris kr. 300,-. 40 A, pris kr. 375,-. Panelinstru
menter, voltmetre/amp. metre 60 x 66 mm, pris kr. 90,-, pr.
stk. Diverse indbygningskasser til strømforsyninger.
Sælges for OZ1DUP: Stort parti nye komponenter, databøger,
universalinstrumenter etc.
0Z1AKD, Karsten, tlf. 06 81 30 96.

Sælges: Lownoise converter for satellit tv, pris kr. 750,-. Luxor
MK II satellit modtager m/fjernbetjening, pris kr. 2500,-. AP
2000 UHF m/200 kanaler og omvendt spacing + meget mere,
pris kr. 1400,-. 7 sekvens sender og modtager, pris kr. 300,-.
ICOM 701 med PS og 5 bånds vertikal antenne, pris kr. 6000,-.
70 cm/2 m hjemmebygget transverter fra Elektro med 20 W
output, pris kr. 600,-.
OZ1VL, Henning, tlf. 08 92 85 01.

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!

DAMATIC, GI. Tihherupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: Osborne executive, indb. monitor og 2 diskettedrev.
CP/M og UCSD pascal, cbasic, mbasic, supercalc, Wordstar,
mailmerge, pearl database, terminal emulator. Komplet med
alle manuals. Pris kr. 3500,-.
OZ1JM, John, tlf. 02 38 96 50.

Købes: Drake TV-3300-LP. Antenne rotor. Rørtester til USArør. Udstyr til måling af RX-storsignalegenskaber m.v. RX
noise bridge. Trans. 2 N 5950,2 N 3392. Z-diode 1 N 5240 A,
1 N 4740 A, AN994. Kopi af diagram for TR7A, R7A, W H-7.
Kassettebåndoptager til 19” rack.
OZ5ZD, B. Jørgensen, tlf. 04 47 23 93.
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i MK-kasse. Relæstyret fjernbetjening indbygget. Velegnet til
PA-trin med f.eks. 3-1000 z. Glødetrafo 7.5 V 40 A, hvis primær
styres fra højspændingsboxen, medfølger for i alt kr. 1800,-.
0Z9QW, tlf. 06 92 78 43.

Sælges: Matrixprinter til PC, som ny, kr. 1500,- Philips grøn
monitor til fx C-64, nyeste model, pris kr. 600,-. Prof. stereo
forstærker ca. 2 x 20 W, pris kr. 100,-. Meyer: Bogen om IBM
PC, pris kr. 80,-. Politikens hjemmecomputerbog, pris kr. 35,-.
Print til Aecukeyer, pris kr. 40,-.
Købes: Packetmodem til PC.
OZ5RM, tlf. 02 80 25 80.
Sælges: Komplet DRAKE C Line, 3 CW filtre, ekstra krystaller,
rør pris kr. 4500,-. Halicrafters HT37, SX111, pris kr. 1200,-. Heathkit Apache TX M SSB Adapter, pris kr. 300,-. 2 m Kenwood
TS 700 G, pris kr. 3400,-. Ca. 500 rør ass. + Surplus grej fre
kvensmetre, kursmodtagere ca. 230 MHz. Div. nr. af OZ fra
1946-1985.
OZ1CPY, Einar, tlf. 06 82 50 01.
Sælges: HP 608 D (10-420 MHz) målesender, pris kr. 2700,-.
Danameter RCL målebro, pris kr. 225,-. Fluke 8120A 41/2 ciffer
multimeter, pris kr. 475,-. Racal RA17/UA kommunikations
modtager (fin stand og 100% original), pris kr. 2600,-. 12”
Sony TV, pris kr. 175,-. Hvidt transportabelt 17” Grundig TV
(ej OK), pris kr. 150,-. For evt. PA-trin sælges samlet: Sendertetrode Q450/1, sokkel, glødetrafo, 2150V trafo, ensretter,
4^tF/2400V kondensator, 300 mA instrument, blæser, pris kr.
1200,-.
OZ2SX, tlf. 03 89 64 93.

Købes: Dansk oversættelse af manual til Kenwoods trio TX og
JR 599 købes eller lånes til kopiering.
OZ1EPZ, Ib Hansen, tlf. 09 32 45 32.
OZ DECEMBER 1988
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Forlang katalog
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Sælgss: Professionel

kortbølgemodtager 10 kHz - 30 MHz.
Synthese med 5 Hz opløsning. 96 adr. memory. Frekvenssta
bilitet: 2 Hz. Båndbredde fra 8 kHz til 200 Hz. Modes: USBLSB
AM CW og F1. Kabinet passer i 19 tommer rack. Original ma
nual medfølger. Pris kr. 2200,-. Storno CQM 5000 2 m 100 ka
nal synthese m. omv. repeater spacing. 25 W ud, lev. med
mikrofon, højttaler og stik. Manual medfølger, pris kr. 1400,-.
60 W PA-trin 70 cm (transistor 12 V) 10 W ind. Monteret i
kasse m. køleplade, både SSB og FM, pris kr. 1200,-.
OZ6HY, Martin, tlf. 04 45 62 00 efter kl. 16.00.

Sælges: Kenwood TS-940 AT HF all mode nærmere beskri
velse er vel ikke nødvendig. Lev. i org. emb. pæn og velholdt
med alle manualer. Kun seriøse henvendelser.
OZ6FH Peter, tlf. 07 96 22 47 efter kl. 18 eller biltlf. 049 57 980.

Sælges: leom

IC-471 E432 MHz All-mode transceiver, som
ny, kun brugt få gange lev. med orgiginal emballage og manu
aler, stationen er knap 1 år gammel, sælges grundet særlige
omstændigheder prisen taler vi om. Yaesu FT 707 HF All mode
ca. 3 år gammel med smalt CW filter, lev. i original emballage
med manual, prisidé kr. 5200,-. HF PA-Zetagi 10,15 og 20 m
let at ændre til 40 og 80 m input 1000 W for 220 V, fremtræder
som ny, prisidé kr. 2800,-.
OZ6FH, Peter, tlf. 07 96 22 47 efter kl. 18.00.

Købes: Frekvenstæller min. 500 MHz. Kortbølgemodt. BEAR-

Sælges: Kenwood TS770E, 2 m og 70 cm-transceiver, all
mode, org. embalage + dokumentation. 2 stk. krydsboms
antenner for 2 m og 70 cm medfølger, alt som nyt, pris kr.
6000,-. 2 stk. store antennerotorer m/kontrolbokse, CDE
CD-45-II, pris kr. 850,- og Kenpro KR-400-RC, pris kr. 1000,-.
Amrk. forstærkermikrofon, pris kr. 210,-. 2 stk. 12,6 V netdele,
pris pr. stk. kr. 150,-. SWR + power-meter, Daiwa krydsviserinstrument, 20 W/200 W, 140 - 450 MHz, pris kr. 600,-. Morsenøgle, gammel prof. MP Pedersen, perfekt stand, pris kr.
600,-. Antenneforstærker til CB-radio, DANITA, + -1 5 db, pris
kr. 100,-.
OZ5GB, George, tlf. 02 26 11 24.

Sælges: 29,6 MHz. FM transceiver Danita 130 fabriksny. Om
bygget 30 MHz erhvervsanlæg komplet med monofon og mo
bilbeslag. 5 W output og superfølsom modtager. Mulighed for
indbygning af kanalomskifter med 10 kHz spring og repeaterspacing 100 kHz. Stationerne er fabriksnye, og leveres med 1
år garanti. Pris kr. 1995,-.
OZ9YB, Erling, tlf. 09 13 77 77 - 09 91 17 17 aften.

Sælges: Til fordel for EDR’s Hjælpefondskonto For
Handicappede sælges 33 næsten komplette årg. af OZ
1947-82 for højeste bud + forsendelse. Deadline til
næste OZ udkommer.
EDR’s Handicapudv. v/OZICID, Hanne, tlf. 0178 44 87.

CAT DX 1000.

Sælges: Collins R-390A/URR, Siemens E310a, Siemens
E310a, Siemens E311b, Siemens FSE 30 fjernskriverkonver
ter. Priserne taler vi om.
OZ1KFC, Palle, tlf. 06 11 64 43.

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: Command-modtagere, BC 454 (3 - 6 Mc), BC 455
(6-9 Mc), fælles strømforsyning. Ialt kr. 300,-. Philips signal
generator FM-båndet, pris kr. 175,-. Do sweep 10.7 MHz, pris
kr. 175,-. Samlet pris kr. 300,-. Cardioscop, S&W, lang efterglød, skærm ca. 7 cm, pris kr. 100,-. Ring og aftal tid (forsen
des ikke).
OZ1ZN, Leif, tlf. 05 53 12 78.
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Sælges: HF-transceiver, Kenwood TS-830S, 100 W, til 220 V.
Alle amatørbånd fra 1,8 - 29,7 MHz, SSB og CW. 500 Hz CW
filter både på 455 kHz og 9 MHz. Fantastiske storsignalegenskaber. Meget velholdt station. Tilhørende digitale VFO med 5
memoer, model VFO-230. Sættet leveres med håndmikrofon,
manualer samt servicemanualer. Samlet kr. 8500,-. HFtransceiver, FT-757 GX, 100 W fuidtransistoriseret til 12 V.
Samtlige amatørbånd fra 1,8 - 29-7 MHz, SSB, CW, AM og FM.
Modtageren dækker fra 500 kHz til 300 MHz. Indbygget 600
Hz CW-filter samt indbygget elektronisk nøgle. Håndmikrofon
med scanning funktionstaster. Manual. Fremtræder som ny.
Har kørt mindre end 100 QSO’er, pris kr. 7000,-. HFtransceiver, Icom IC-740,100 W station til 12 V. Ekstraudstyret
med: MARKER, Elektronisk nøgle, FM-enhed, SSB filter
FL-44A, 50 Hz CW-filter (455 kHz), 500 Hz CW-filter (9 MHz).
Manual. Pris kr. 9000,-. OZ årgang 1986 nr. 1-10, kr. 20,-.
OZ8AE, Jørgen CHristensen, Virum, tlf. 02 85 51 39.
Sælges eller byttes: Fra nedlagt elektronikvirksomhed sæl
ges restlagret af små servomotorer, ca. 350, ca. 100.000 små
komponenter som transistorer, modstande, kondensatorer,
maskinskruer, aluminiumsdåser, bukkemaskine, papkasser,
alt nyt, m.m. mere. Kan afhentes, pris kr. 5500,- eller bedste
bud, kan evt. byttes med HF transceiver.
OZ9NU, tlf. 02 13 01 39.
OZ DECEMBER 1988
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Sælges: Kommercielt HF PA-trin 1-2 kW ud, 1,5-25 MHz incl.
driver rør R S 1003, excl. PA-rør RX1002A (QB4/1100). Afstem
ning foregår med rullespole (sporvogn), og kassen indehol
der også en antennetuner i kW-klassen med endnu en spor
vogn. Udgang 60 Ohm eller Long-wire, incl. retningskobler,
pris kr. 1000,-. Kraftig strømforsyning for ovenstående eller
andet PA-trin: 3 kV anodespænding, 500 V skærmgit
ter/driver, samt diverse glød- og gitterspændinger. Med auto
matsikringer, og kan fjernbetjenes, pris kr. 1000,-.
OZ1FSM, Allan, tlf. 02 87 43 11, lok. 717.
Sælges: HF-station Kenwood TS 520 SE, 1,8-28 MHz, pris kr.
4500,-. Remote VFO 520, pris kr. 1200,-. Mikrofon MC 50, pris
kr. 400,-. Antennetuner Leader LAG 895, pris kr. 1200,-. Eller
samlet, pris kr. 7000,-. Målesender Advance, pris kr. 250,-. To
negenerator Philips GM 2308,0-15 kHz, pris kr. 300,-. Jetronic
scop OS-8C/U, 0-50 kHz, pris kr. 200,-.
0Z4C0, Ole, tlf. 06 41 42 92, efter kl. 17.00.

Lejlighed søges: Da min datter som er hospitalslaborant, øn
sker at studere til kemiingeniør, søges en 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 Ål
borg.
OZ7JI, tlf. 06 83 60 64.
Søges: Findes der nogle der har programmer til Sharp
MZ800/700, 821 el MZ-80 k gerne RTTY, CW, ASCII, Amtor,
SSTV, Packet og Fax, eller andet til amatørbrug. Kan også
bruge diagrammer over forskellige modems der passer til
f.eks. RS-232.
OZ1FKD, Poul Jølver, Hvedevænget 4, 3660 Stenløse, tlf.
02 17 20 26.

Sælges: Philips HT7 modul til f.eks. at tilslutte teleslynge eller
båndoptager eller lignende til dit TV, priskr. 150,-. Lommebip
per til evt. NMT biltelefoner eller tyverialarm, pris kr. 800,-. 2
stk. traps til W3-2000 dipol antenne, pris kr. 200,-. 2 strengs
antenneforstærker type FTE bredbånds fabriksny, pris kr.
200,-. FM tuner til B&O stereoradio nyere model 100% ok, pris
kr. 200,-. Strømforsyning til Beovision 4000 model, måske
med en periodisk fejl, pris kr. 150,-. Scan-Alarm med batteribox, har været brugt til sikring af en radioforretning, pris kr.
250,-. Arena radiomoduler modul 2-S-4-5 samlet pris, med
sokler, kr. 200,-. 19 stk. små båndoptager og video motorer
brugte samlet pris kr. 75,-. Drake LPF filter type TV-3300-LP,
pris kr. 200,-. Digital urtil bil, pris kr. 75,-. Vidre omstilling af
f.eks. NMT biltelefoner kræver 2 telefonlinier, pris kr. 250,-.
Yeasu FT757GX med original strømforsyning den store Yaesu
FP757GD, pris kr. 8000,-. Nordmende CTV 22” nyere model
100% ok, skal afhentes, pris kr. 2500,-. Et større højttaler og
mikrofon anlæg bestående af 7 kanals trådløse mikrofoner
med tuner moduler, 2 stk. kabelmikrofoner, 180 W mikserfor
stærker med 100 volt transformator udgang, 6 stk. store højt
taler, Pioneer stereo båndoptager, mange kabler til samme,
anlæget er meget velegnet til udlejning, alt er 100% ok, fast
pris kr. 10000,-. Beocenter 2800 med pladespiller pris kr. 800,Saba stereo radio som ny, pris kr. 500,-. Arena stereo radio
med højttaler pris kr. 350,- Arena stereo radio uden højttaler,
pris kr. 250,-. JVC stereo radio nyere model, pris kr. 600,-. Akai
professionel stereo kasette båndoptager, 3 hoveders ma
skine, ny pris over 11000,- nu kun kr. 2000,-. HY-gain 1/4 bølge
GP antenne til 10 m - 11 m meget kraftig professionel kvalitets
antenne, pris kr. 500,-. Procom professionel kvalitets GP an
tenner til 2 m og 70 cm, pris pr. stk. kr. 200,-. ER jeg ikke
hjemme så vær venlig at indtale dit telefonnummer på min te
lefonsvarer, så vil jeg ringe tilbage.
OZ1BIN, Knud Erik Kofod, tlf. 09 94 22 55.

Sælges: HF transceiver, ICOM-740 m. indb. power supply til
220 volt. Antennetuner IC-AT100. Ekstra filter FL-44. Orig.
mike. Diagrammer og orig. embi. pris kr. 9000,-. Thunderbird
TH6DXX 10-15-20m. full size beam. pris kr. 1200,-. Nye
4CX250B å kr. 250,-. Coaxsialrelæ højeffekt kr. 350,-.
Henvendelse: OZ6JR, tlf. 06 92 33 62.

Tekniske artikler
modtages gerne.
Redaktionen

Sælges: Fuldt opdateret og trimmet Drake R4C og T4XC med
alt muligt tilbehør. Med helt ny strømforsyning. Med 6 stk. parede sæt PA-rør. Reserverør. Manuals. Alt fremtræder som
nyt, kr. 5000,-. Der ydes tre måneders garanti på materialefejl.
0Z7BB, tlf. 02 23 19 38 efter kl. 17.00.

Sælges: Spolebåndoptagere: dele fra nedtaget sproglabora
torium, Revox G 36, 2-spor, bestående af 10 elevmaskiner, 1
mastermaskine, 10 høretelefonsæt med mikrofon, nogle få
klippede kabler med multistik. Alt tilsyneladende ok. Ialt
1900,- kr. Gammel Eltra, mono, ok. 100,- kr. Nye og brugte
bånd. Ring og aftal tid (forsendes ikke).
OZ1ZN, Leif, tlf. 05 53 12 78.
OZ DECEMBER 1988

Sælges: Dele til Ant.tuner, 2KW: Drejekonds. 2x200 pF. 100
pF. Sporvogn samlet 400,- kr. Drejekonds. 3x5 0 pF. 50,- kr.
Prahn lufttrimmere, fl. størrelser og do. keram. spoleforme å
25,- kr. 11 årg. af OZ 1946-71 incl. enk. nr. mangler. 300,- kr.
eller 40,- kr. pr. årg.
OZ7EM, tlf. 08 35 50 69.

Sælges: OZ 1962-1971 + 1977 indbundet i brun bind, samt
1984-1987 uindbundet (1986 nr. 5 mangler). Pris pr. årgang kr.
30,- eller samlet kr. 300,-.
OZ1MD, Knud, tlf. 07 83 43 40.
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Sælges: Mitsubishi low noise GaAs FET’s og powermoduler.

Sælges: Yeasu FT-767 GX MK II HF All-mode transceiver med

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 CuClad 3M/Keene Er =
2 .4 5 1 = 0.8 forbehandlet med negativ fotoresist, pr. kvadrat
centimeter, kr. 0.75,-. Færdigtætsede teflonprint til 5.7 GHz
transverter, kr. 75,-. 10 GHz transverter, kr. 150,-. Preamp til
1296,2320,5760 samt 10 GHz, kr. 40,-. Mixerdiodertil 6 GHz
BA481, kr. 10,-.
OZ1HDA Erik tif. 08889301 samtOZIFJJ Kurt tif. 08562177.

indbygget antenne tuner utrolig mange faciliteter lev i org.
emb. med alm. manual og service manual, ser ud som ny.
Kun seriøse henvendelser.
0Z6HF Peter, tif. 07 96 22 47, efter kl. 18 eller biltlf. 049 57 980

Vedrørende kataloget:
S a m tlig e m æ n g d e p r is e r e r e x c l. m o m s
v/1 s tk .

v /1 0 s tk .

v /2 5 s tk .

v /5 0 s tk .

v/1 OO s tk .

3 .2 5
5 .0 0
3 .7 0
7 .3 0
5 .6 0
8 .4 8
9 .3 0
4 .9 0
4 .9 0
2 8 .4 3

2 .4 4
3 .7 5
2 .7 8
5 .4 8
4 .2 0
6 .3 6
6 .9 8
3 .6 8
3 .6 8
2 1 ,3 2
17.01
17.01
3 .5 2
8 4 .5 6
1 1 .7 2

2.0 5
3.1 5
2.3 3
4 .6 0
3 .5 3
5 .3 4
5 .8 6
3 .0 9
3 .0 9
17.91
14 .2 9
14 .2 9
2 .9 6
7 1 .0 3
9 .8 4

1.95
3 .0 0

1.89
2.9 0
2.1 5
4.2 3
3.2 5
4.9 2
5 .3 9
2 .8 4
2.8 4
16 .4 9
13 .1 5
13 .1 5
2 .7 3
6 5 .4 0
9 .0 6

0.88

0 .7 4
0 .7 9
1.94
2 .3 3
0 .6 3

Gruppe 1:
3 .9 7

6.10

2.22

4.51
8.91
6 .8 3
10 .3 4
11 .3 5
5 .9 8
5 .9 8
3 4 .6 8
2 7 .6 6
2 7 .6 6
5 .7 3
1 3 7 .5 6
19 .0 6

4 .7 0
1 1 2 .7 5
1 5 .6 3

1.4 3
1.5 3
3 .7 5
4.51

1.1 8
1.2 5
3 .0 8
3 .7 0

1.22

1.00

0 .9 4
2.31
2.7 8
0 .7 5

2 .3 8
3 .9 3
1 .74
1 6 .2 0

1.9 5
3 .2 3
1 .43
1 3 .2 8

2 .4 2
1.0 7
9 .9 6

1.23
2 .0 3
0 .9 0
8 .3 6

2.71

1.6 7

1.40

1.33

1.29

2 .0 5

1.2 6

1.06

1.01

0 .9 7

22.68
22.68

4 .3 8
3 .3 6
5.0 9
5 .5 8
2 .9 4
2 .9 4
17 .0 5
13.61
13.61
2.8 2
6 7 .6 5
9.3 8

Gruppe 2:
BC 557B
BZX 79C13
B Z X 8 7 C 9V 1
BZV 85C10
G L5E G 8

reserve rør. Meget velholdt, pris kr. 3500,-. Matrixprinter Star
DP515, med manual, pris kr. 800,-. National communication
receiver DR48, 120 kHz - 27 MHz, pris kr. 950,-. Beocenter
7002 radio med integreret gramofon og båndoptager med
fjernbetjening, pris kr. 4500,-.
0Z1CHL, Lars, tif. 02 43 35 35 eller biltlf. 041 42 043.

Sælges: 2 m håndstation standard 146A 5 CH M. Xtal + Nl-

Prisændringer:

SN 74LS 30N
SN 74LS 74N
SN 74 LS 10 9N
SN 74 LS 15 3N
SN 74 LS 16 3A
SN 7 4 L S 3 7 7 N
SN 74 LS 540N
SN 7 5 1 8 8 N
SN 7 5 1 8 9 A N
XR 3524C P
AM 26LS 31N
AM 26LS 32N
LM 3 9 3 p
M 2 7 25 6-2 F 1
M C 14 96 G

Sælges: 500 W PA-trin NAG144XL med 4 CX x 350 B samt

0.68

0.71
0 .7 5
1.85

0 .7 3
1.78
2 .1 5
0 .5 8

2.22
0 .6 0

CAD + lader, pris kr. 500,- + porto. 2 m håndstation CQP 500
M. Xtal 2 stk. NICAD + lader mangler just. af RX MF, pris kr.
500,- + porto.
0Z1BGZ, Torben Kjær, tif. 02 35 01 75.

Sælges: Yaesu FT 209 R, 2 m håndtransceiver med headset
og ladeapp. pris kr. 2400,-.
0Z1KIW, Jens, tif. 02 16 55 58.

Sig du så
annoncen i OZ!

Gruppe 3:
31 OOS

Gruppe 6:
1 0 U F -2 5 V A
4 7 U F -2 5 V A
10 U F -5 0 V P
1 K 0 U F -6 3 V A

1 .17
1.94

1.13
1.8 7
0 .8 3
7 .7 0

0.86
7 .9 6

AnnonceSndøx

Gruppe 7:
C 368 47N

Gruppe 11:
P R 3 7 ...

Udgåede typer:
Gruppe 1 : 1 1 C 9 0 ty p e n o v e r g å e t til s k a ffe v a r e . M in . o rd re 2 5 s tk .
Gruppe 2: 8 V 3 0 0 m A G L , ty p e n o v e r g å e t til s k a ffe v a r e , m in im u m o r d re 10 0 s tk .
Nyheder på program m et:
Gruppe 1:
UA

9639C P

D u a l d iffe n te n ia l lin e
2 7 .5 4
2 2 .5 8

r e c ie v e r
1 6 .9 3

RS

422A
1 4 .2 2

/

RS 423A
1 3 .5 5

8 p in D iL
1 3 .0 9

Gruppe 2:
L56B H D

5 m m rø d ly s d io d e b lin k e n d e .
1 7 .6 3
1 4 .4 5

1 0 .8 4

o p to 3a
9 .1 0

8 .6 7

8 .3 8

Udsalgstilbud:
Gruppe 1: 9 5 H 9 0 p r e s c a le r til 3 2 0 M H z k r. 6 0 ,0 0 . 9 5 8 2 , T r ip p ie lin e re c e iv e r E C L lo g ic
kr. 2 5 ,0 0 . 8 2 8 8 , 12 d e le r k r. 3 0 ,0 0 . 1 1 C 0 5 , p r e s c a le r 1,1 G H z kr. 4 0 0 ,0 0 . 1 1 C 4 4 D C (M C
4 0 4 4 P ) kr. 3 0 ,0 0 . Z N 1 0 4 0 e , fr e k v e n s tæ lle rk r e d s 4 d e c a d e r kr. 70 ,0 0 .
B e m æ rk v e n lig s t: U d s a lg s tilb u d e n e k a n ik k e a n v e n d e s til m ix n in g m e d a n d re v a re r i
g ru p p e n , (g æ ld e r o g s å f o r d e fo rr ig e tilb u d ) d e r e r t a le om u d g å e n d e ty p e r, d e r ik k e kan
s k a ffe s m e re .
K u n s a lg til E D R a fd e lin g e r, lic e n s e r e d e a m a tø re r, s e r v ic e v æ rk s te d e r og in d u s tr iv irk 
s o m h e d e r in d e n fo r e le k tr o n ik b r a n c h e n .
F e r ie lu k n in g :
2 1 /1 2 - 6 / 1 b e g g e d a g e in c lu s iv e .

O
E L E C T R O N IC

748

H e r e fte r n y e å b n in g s tid e r :
A lle d a g e å b n e s kl. 9 .0 0 .
M a n d a g til o g m e d to rs d a g lu k k e s kl. 1 5 .0 0 .
F re d a g lu k k e s kl. 12 .0 0.
L ø rd a g lu k k e t.
Ib ’s R a d io s e rv ic e v /O Z 5 ID
H v o ru p v e j 22 , 9 4 0 0 N ø rre s u n d b y
T if. 0 8 17 39 09 . G iro 1 2 2 19 57

Al-el p r in t.................................................. 746
Betafon ..................... 720, omsi. v. bagsiden
Byrlund...................................................... 726
D am atic.................................................... 744
D ogplace.................................................. 722
Electronic.................................................. 748
Elektronik laboratoriet.............................. 714
FC-Trading A/S ........................................ 723
Helmholt.................................................... 694
ILN service................................................ 715
LJ Elektronik ............................................ 713
Kjærulff elektronik.................................... 693
M etric........................................................ 699
N o rad...................................... 688, 707, 719
Radioamatørernes
Forlag ApS.................... omsi. v. forsiden, 697
Vejle RC-Elektronik.......................... bagsiden
Werner Radio............................................ 691
Aarhus Radiolager.................................... 745
OZ DECEMBER 1988

Altid ■hvor, og når som helst - YAESU
YAESU - NYT
Verdens mest avancerede VHF-UHF Transceiver
YAESU FT 7 3 6 - Frekvensområde:

KR. 17.785,-

53.99999 Mhz* (kræver særlig tiiladelse}
146.00000 Mhz
244,99999 Mhz* (må ikke benyttes i Danmark)
438.00000 Mhz
1299.99999 Mhz* (kræver særlig tilladelse)
Stationen kører som standard 144-146 Mhz / 432 - 438
Mhz. Der er plads til 4 moduler ad gangen.
Sender effekt: 25 Watt,
* løse moduler

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 normat lukketid
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

I STEDGA DE 79 - 1 6 5 0 K Ø B E N H A V N V - T L F . 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50

EDR F R E D E R 1 C1 H RED
C.--D LEO H E IN O
N O E R E B iW O O D E
7000

93

F R E O E R W IB

A A A A A A A A A A A A JULEGAVEIDEERA A A A A A A A A A A

HC 2020

©

©

3 stk.
elektronik tænger j>
Kun 98,00

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

Kun 258,00
©

M 3800 Digital

Loddetin
250 gram på rulle
Kun 48,00

Måleområder:
volt, ohm, Amp, diode test gen
nemgangs- og transistor tester

Kun 548,00
®

Boremaskine 30.000

Nr. 3 + 4 + 5 + 6 - t - 7

alle 5 tilbud for KUN 498,00

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

Varenr. 289398

Kun 258,00

Lader

®

for 4 nic. cadium

Kun 78,00

HM 101

2 stk. 138,00

Måleområder:
volt, ohm, mA

uden b a tte rie r

Varenr. 5374 - 1,25 v/500 mA R6, nic. ø
cadium, 10 stk. for 148,00

Kun 98,00

Varenr. 289394

Stiklader

Tinsuger

med teflon spids

Kun 88,00

®

inkl. 4 stk. R6

Kun 128,00

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.

vejle R.C ELEKTRONIK aps
SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
OOENSE AFD.: fre d e r ik s g a d e is . t l f . oan » »

Telefax 05 83 41 00

