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Redaktionelt
Godt Nytår.
De barske kendsgerninger lader sig ikke skjule, det er et faktum, at vi har taget hul
på et nyt år og en ny årgang af OZ. Sidstnævnte påstand er nu ikke helt korrekt. Det
første OZ så dagens lys d. 15. april 1929, så retteligt tilhører det nummer du sidder
med i hånden stadig tredssindsty vende årgang, og ikke som anført på titelbladet 61.
Forklaringen på denne unøjagtighed er, at man engang i halvtredserne fandt det
mere praktisk at lade årgangene følge kalenderåret og derfor gik over til den num
merering, vi bruger i dag.
60 års jubilæet må vi således vente med til april, men helt sikkert er det, at der
bliver en 60 års dag for OZ. Bladet har nemlig siden den spæde start udviklet sig til
et stort og livskraftigt tidsskrift, der har overlevet mange af 1929's andre radioblade.
Årsagen er først og fremmest tilknytningen til foreningen EDR, men den kendsger
ning, at bladet er helt afhængigt af læ sernes bidrag, - noget der kan se ud som en
svaghed - er måske i sidste ende en væsentlig årsag til den lange levetid.
Læserskaren sætter på denne måde et afgørende præg på indholdet. Nok har
bladet en række faste m edarbejdere, men de er ikke professionelle skribenter, der
lever af at skrive. Opsøgende arbejde er der sjældent kræfter til, og også deres
spalter er helt afhængige af det stof, der kommer udefra. Bladets indhold bliver på
denne måde aktuelt og m eget varieret. Et spejl af hvad der rører sig blandt læserne.
Resultatet?
Kigger vi på 1988 årgangen, blev den efter min mening ganske god. Når man ser
indholdsfortegnelsen igennem, er der faktisk ganske mange gode artikler. Der er
noget for enhver smag.
Det kan vel næppe overraske læserne, at redaktørens nytårsønske er, at bladet i
det nye år og i årene derefter skal spejle amatørernes verden. At læ serne gennem
spalterne lader os andre få del i erfaringer og eksperimenter, også i de tilfælde man
selv synes, det ikke er noget særligt, man har arbejdet med. På den måde kan vi
fortsat fylde bladet med godt stof, og OZ kan fejre mange flere runde fødselsdage.
Normalt løfter vi ikke sløret for hvilket teknisk stof, der kommer i kommende
numre - så risikerer vi ikke vrøvl, hvis det ikke kommer til at gå som planlagt - men
denne gang vil jeg gøre en undtagelse. Blandt flere gode tekniske artikler er en
m eget stor og grundigt gennem arbejdet konstruktion af en SSTV-converter lige på
trapperne. En konstruktion der allerede er efterbygget i stort tal, Du kan roligt b e
gynde at spidse loddekolben og glæ de dig til de næste numre.
Godt Nytår.
HR

Obs!
I EDR's kalender har indsneget sig en trykfejl. SHF-stævnet i Ballerup finder sted
lørdag d. 3. juni og ikke som anført d. 4. Ret hellere fejlen med det samme. I afde
lingsmappen er den korrekte dato anført.
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Frekvensforurening
I disse tider, hvor der fra samfundets side gøres en del for at af
hjælpe forurening, mener jeg, at vi også fra radioamatørernes side
skal være med »på den vogn«. Det er i hvert fald kraftigt tiltrængt for
- ikke alle - men manges vedkommende, der benytter VHF, UHF og
enkelte frekvenser på 80 m. Nogle repeatere går det helt galt på.
Nu har jeg igennem årene lyttet meget bl.a. på ovenstående
bånd, og hvad er det så, der er galt? Ja, det er simpelthen beskæm
mende at høre det sprog, der bliver brugt. Eder, forbandelser og la
trinære udtryk af værste art flyver gennem luften, og hvad måske
værre er: Mange licenserede radioamatører har mistet respekten
for hinanden. Tomme bærebølger, tilsigtede doblinger uden hen
syntagen til en igangværende QSO. Ubehøvlede henvisninger til
andre frekvenser, hvis nogle ønsker at diskutere teknik eller andre
amatørradiorelaterede aspekter indenfor vor hobby - f.eks. omtale
af HF på en VHF-frekvens. Det er der nemlig ikke plads til, hvis der
i forvejen er en QSO igang om biler, motorcykler, madlavning, sky
devåben, campingvogne o.s.v.
Mange vil nok sige: Så sluk dog for din radio, når du ikke kan tåle
lugten i bageriet, og det gør jeg sandelig også, men det er nu en
gang ikke kun mig, det drejer sig om. Der er jo mange andre, der lyt
ter, og hvad tror I, at nye amatørradiointeresserede, som egentlig
havde tænkt sig at gå til prøve hos P&T for i første omgang at komme
på 2m/70cm, tænker?
Vi taler ofte om, hvad årsagen mon kan være til, at kun få melder
sig til P&Ts prøver. En af grundene kunne jo være, at det ikke mere
er så attraktivt at blive radioamatør p.g.a. den manglende båndkul
tur.
Lad os sammen forsøge at højne kulturen på vore bånd, så re
spekten om vor hobby i løbet af 1989 og fremover kan få en opblom
string - og som følge deraf også en mulighed for en større tilgang af
nye radioamatører, som måske en dag også får lyst til at blive med
lemmer af EDR.
Godt nytår.
Hanne, OZ1CID. HB-medlem.
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ZX.25 Packet Interface
Af OZ1BII Henning Andresen, Svanevej 12, 6100 Haderslev
ZX Spectrum
Kan også bruges til packet radio, og jeg vil her for
tælle, hvordan jeg har lavet et interface og et pro
gram, så det er blevet muligt at kontakte andre pac
ket stationer.
Interfacet er det endelige resultat af mange for
skellige versioner med flere forskellige kredse til sty
ring og modem.
Programmet er lavet i maskinkode og er opbygget
efter idé fra OZ5QE, som her skal have en tak for
starthjælpen.

FIG. 1

IN T E R F A C E
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PA CK ET

Modem
Modulator/demodulator laver digitale signaler om til
toner og omvendt. Ved packet radio benyttes (på
VHF) en transmissionshastighed på 1200 baud.
Audio-tonerne er 1200 Hz og 2200 Hz og der er ikke

OG P R IN T E R

Packet radio
Er som bekendt en digital transmissionsform. Der
har været flere artikler om, hvordan PR benyttes og
om selve grundprincippet med opdeling af informati
oner i »pakker«. Der har også været skrevet om digipeatere, mailbokse, noder og TNC’er.
OZ JANUAR 1989

Det eneste, der mangler, er bare, hvordan man
selv laveret modem og et interface, og hvad man skal
tage hensyn til.
Det er, hvad jeg har tænkt mig at fortælle om her,
og jeg vil starte med hardwaren.

defineret noget mark eller space, da data er NRZIkodet (mere om NRZI senere).
Der er efterhånden mange forskellige slags mo
dem, og de kører mere eller mindre godt. Jeg star
tede med EXAR-kredsene XR2206/XR2211, gik vi
dere til AM7910 og kører nu med TCM3105 fra Texas
5

Instruments. TCM3105 virker meget godt hos mig, så
den bliver ikke skiftet ud.
Interface
Kan laves på mange forskellige måder. Både
hardware- og software kan bruges. Jeg har valgt
hardware-løsningen, da jeg fandt, at det var det lette
ste. ZILOG kredsen Z8530 indeholder mange rare
ting, som bruges tii PR-transmission og er enkel at
koble tii en Z-80 processor. Den koster ca. 100 kr.
Kredsen har to kanaler hver med baud rate gene
rator (deler), krystal oscillator, digital phase lock loop
til synkronisering, NRZI kodning (se senere), zero insertion/deletion (se senere), CRC checker (check
sum), CRC generator o.s.v. Ting der gør det hele me
get lettere.
Der kan hentes en masse oplysninger fra mailboksene, så for at få disse ud på printer, har jeg inklude
ret en centronic udgang som delvis styres fra Z8530
kredsen. På den måde er man over problemerne
med de mange forskellige printer interface til Spec
trum computerne og kan lægge en rutine i program
met.
Diagrammet
Til interface er vist i fig. 1, og modem er vist i fig. 2.
Der er lavet print tii ZX.25 og interesserede henvises
til OZ9ZZ Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14,8800 Vi
borg. Jens Ole kan levere print og program til ZX
Spectrum 48K.

F IG
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MODEM

Portadresser
Kontrolport
Kontrolport
Dataport
Dataport

ti! SCC’en:
kanal A: 63
kanal B: 31
kanal A: 191
kanal B: 159

3F
1F
DF
9F

HEX
HEX
HEX
HEX

Krystalfrekvensen på 3.6864 MHz er valgt ud fra øn
sket om let at kunne dele til 38400 Hz til digital phase
lock loop og videre ned til 1200 Hz til transmitteren.
Enhver frekvens mellem 3 og 5 MHz kan anvendes,
hvis den kan deles ti! de ovenfor anførte frekvenser.
TCM3105
Eren integreret modulator/demodulator med indbyg
get transmit og receive filter, bærebølge detektor
kredsløb og mulighed for at køre 1200 baud duplex
med Bell 202 standard.
Bell 202 indeholder tonerne 1200/2200 Hz, og
TCM3105 har den mulighed, at man kan benytte
disse toner både til transmit og til receive (normal
Bell 202 har to tonesæt, et til hver).
Dette programmeres ved at sende det inverterede
CLK-signal til TRS-indgangen og sætte både TXR1
og TXR2 ti I stel.

OG W A T C H D O G

Z8530
Er en »seriai Communications controller«, som kan
programmeres ti! mange forskellige modes. Den in
deholder 16 skrive-registre, som indlæses i en
initialiserings-rutine for at fortælle den, hvad mode
den skal køre o.s.v.
6

Forskellige status kan hentes fra 9 læse-registre.
Man har adgang til alle registre via kontrolporten,
hvor man indlæser register-adressen og derefter
skriver/læser de data, der skal overføres.

CDT-signalet inverteres og sendes ti! Z8530 for
bærebølgeindikering. Følsomhed justeres med P1.
RXB er RX-balance og justeres således, at man får
en firkantkurve med 50% duty cycle på RXDudgangen.
Krystallet er et 4.4336 MHz PAL krystal.
OZ JANUAR 1989

Virkem åden
For interface/modem: Z8530 selectes ved hjælp af
A6/IORQ gennem UØA/U6C. Kanalerne A/B styres af
A5, og data/control af A7. U6B selecter 74HC573
(printer data udgang).
USA og USB laver sammen med X2, clocksignalet
til Z8530.
U4, LM555 er en watchdog, som sørger for, at din
sender ikke kan tastes længere end ca. 15 sek. Det
er mere end nok tid til at afsende de max. 7 pakker,
som må sendes på een gang.
U3 er standard opstillingen taget fra databladet og
er ved hjælp af USE kodet til at køre 1200 baud du
plex.
P1 justeres således, at der er ca. 3.5 V på PIN 10.
P2 bestemmer duty cycle på RXD-udgangen og ju
steres til ca. 50%. P3 er udgangs-signalstyrke.
Data
Som sendes og modtages skal have en bestemt
form, som kan give en sikker overførsel gennem radi
oen.
PR kører syncron transmission, det vil sige, at
modtagerens klokke skal være synkroniseret med
afsenderens. Ved asyncron transmission (som f.eks.
RTTY) sendes der for hver karakter en start og en
stop-puls. Ved syncron (som PR) sendes der en start
karakter (et flag), hvorefter alle karaktererne kommer
lige efter hinanden og til slut sendes en stop karakter
(et flag).
Modtageren synkroniserer så sin klokke efter skif
tene i de modtagne karakterer og for at være sikker
på, at der kommer skift nok, så synkroniseringen kan
opretholdes, laves der lidt om på fe re og O’ere. - det
skal jo heller ikke være alt for let at følge med - i alle
bytes, der sendes mellem flagene. Først ændres
data til NRZI (non return to zero inverted). Det giver
følgende bitmønster:
Input 110011111100
Output 110111111101
hvor 1 ikke ændrer noget, og 0 ændrer niveau.
Der kan komme problemer med synkroniserin
gen, hvis der er for mange fe re lige efter hinanden,
da disse ikke giver niveauskift. Derfor indføres for
hver gang, der er kommet 5 1’ere lige efter hinanden
et 0, så vi får et skift. Dette kaldes zero insertion og gi
ver følgende slutresultat:
Zero inserted 1101111101101.
Der er nu kommet et ekstra 0 med ind, og det pilles
ud ved modtageren. Den eneste funktion, dette 0
har, er at give tilstrækkeligt med skift til at holde syn
kroniseringen. Det skal lige nævnes, at man ved PR
normalt sender 25-35 flag i starten af hver udsen
delse, således at modtageren kan synkronisere, in
den data kommer.
Ved hjælp af NRZI og Zl bliver transmissionen bit
orienteret. Det vil sige, at man kan sende alle tegn fra
OZ JANUAR 1989

000 til 255, da alle tegn mellem flagene ændres
(NRZI og Zl). Der kan på den måde aldrig forekomme
et flag (HEX 7E) eller en abort sekvens midt i en ud
sendelse, da disse har mere end fem fe re lige efter
hinanden.
Kontrolkarakterer
Findes der kun to af. 7E HEX (01111110 BIN) er flaget,
som allerede er omtalt. Den anden kontrolkode er
ABORT, som består af mindst fjorten fe re lige efter
hinanden. ABORT sendes, hvis der opstår fejl under
afsendelse af en pakke og medfører, at modtageren
uden videre smider pakken væk.
Resumé
1200 Hz/2200 Hz toner (VHF).
1200 baud transmissionshastighed (VHF).
Bit-orienteret syncron transmission.
8-bits ASCII karakterer.
Non-return-to-zero-inverted kodning.
Zero insertion/deletion.
Pakkerne
Opbygges efter et bestemt system. Dette er beskre
vet i AX.25 protokollen, som kan købes ved EDR’s
forlag. Jeg vil her gennemgå opbygningen/betydnin
gen af de forskellige elementer. Der er tre forskellige
pakke-typer (fremover kaldet frames); disse er vist i
fig. 3.
Supervisor frame (S-frame) og information frame
(l-frame) benyttes kun, når der er etableret forbin
delse mellem to stationer. Un-numbered frame (Uframe) benyttes både, når der er kontakt (man er connected, og når man ikke har kontakt (er disconnected).
Som det kan ses, er der i alle frames nogle felter,
der altid er med. Start-flag, adresse, kontrol, FCS og
stop-flag skal være i alle frames. Desuden kan der i
U-frame være PID og IN FO, og disse to er altid med
1l-frames.
U-frames
Og deres betydning (kontrolbytes).
* Connect (001X1111) benyttes til at opbygge en for
bindelse til en anden station.
* Disconnect (010X0011) afbryder forbindelsen.
* Disconnected (000X1111) fortæller, at man ikke er i
forbindelse med nogen.
* Un-numbered acknowledge (011X0011) sendes
som svar på en »connect«, så modparten kan se,
man er klar.
* Frame reject (100X0111) bruges, hvis der er modta
get en fejlbehæftet pakke.
* Un-numbered info (000X0011) er en info-frame,
som sendes uden, at der er etableret kontakt (dis
connected). Der sendes ikke kvittering for en Ulframe.
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Unnumbered Frame
Flag

Adresse

Kontrol

RI.D

Info

FCS

Flag

01111110

112-560 bits

8 bits

8 bits

Max. 2048 bits

16 bits

01111110

Flag

Adresse

Kontrol

PID

Info

FCS

Flag

01111110

112-560 bits

8 bits

8 bits

Max. 2048 bits

16 bits

01111110

*Se bem. fig. 5.
Information Frame

S upervisor Frame
Flag

Adresse

Kontrol

FCS

Flag

01111110

112-560 bit

) bits

16bits

01111110

l-frames
Benyttes ved overførsel af informationer og har een
bestemt kontrolbyte, hvor bit nul altid er 0
(RRRXSSS0).
»R« er modtaget frame nummer minus 1.
»S« er afsendt frame nummer.
S-frames
Benyttes som kvittering for modtagne l-frames og
som status-frames til at checke forbindelsen.
* Receiver ready (RRRX0001) fortæller, at modtage
ren er klar, og at pakke nr. RRR-1 er modtaget kor
rekt.
* Receiver not ready (RRRX0101): modtageren er
ikke klar og har modtaget til og med pakke nr. RRR-1.
* Rejected (RRRX1001) benyttes til at bede om gen
udsendelse af alle pakker fra nr. RRR og opefter.

X-bits
I kontrolbytes er POLL/FINAL flaget. Hvis det er en
kommando-frame benyttes POLL (sat til 1) til at bede
om svar med det samme. Svar-frame, som modtages
på en afsendt POLL, vil have FINAL-bit sat til 1.

Adresse-feltet
Kan være fra 112 bits til 560 bits lang og opbygges
som vist i fig. 4. Feltet indeholder altid en modtagerog en afsenderadresse og kan desuden indeholde
op til 7 digipeater-adresser. En adresse består af call
(max. 6 tegn) og SSID (stations-identifikation), i alt 7
bytes. For at kunne »se«, når adressefeltet slutter,
skal bit 0 i alle bytes være nul, og i den sidste SSID i
det sidste CALL skal bit 0 sættes til 1. Derfor er det
nødvendigt at skifte alle bits i hver enkelt byte een
plads til venstre.
SSID består af 8 bits, som det fremgår af fig. bit nul
er beskrevet. Bit en og to er til lokal brug. Bit tre, fire,
fem og seks er selve SSID, og her er muligheden for
at have flere stationer med samme CALL i gang sam
tidig. Den første station får nummer 0, den næste
nummer 1 osv. Den sidste bit, C-bit bruges til at for
tælle, om det er en kommando eller et svar, man sen
der, når den benyttes i modtager/afsender SSID. I di
gi peater SSID fortæller den, om pakken er repeated
eller ikke, for at en digipeater ikke skal repeate pak
ken to gange.
Kontrol-feltet
Består af 8 bits, som fortæller, hvad det er for en type
frame. I fig. 5 vises,hvordan de forskellige kontrolby
tes er opbygget, og hvad de betyder. Fig. 6 viser ind
holdet af de 24 bits i info-feltet, som tilføjes ved en
FRMR-frame.

Adressefelt (112-560 bit)
Modtager
021X X X JJ

Afsender

Digipeater

0 2 1 X X X fds 0 2 1 X X X g

(168 bits)

PID-feltet
(Protokol identifikation) består af 8 bytes, som fortæl
ler, hvilken netværks-lag, der benyttes (hvis der be
nyttes nogen). Denne byte er normalt F0 HEX
(11110000 bin).
Info-feltet
Indeholder informationerne, som skal overføres. Der
må maksimalt være 255 bytes (2048 bits) i dette felt,
og det skal bestå af et helt antal oktetter (bytes). Alle
koder fra 0-255 kan benyttes (kode-uafhængig).

C-bit

til lokal
benyttelse
*Bit 0 i alle bytes i adressefelt skal være 0 for at signalere »udvidet
adresse«. Bit 0 i sidste byte skal være 1 for »adresse slut«. Derfor
skiftes alle ASCII-bytes 1 bit til venstre i hele adressefeltet.
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Supervisor-pakke (S)
K o n tro lb y te

Informations-pakke (I)
K ontrol Byte

BIT

BIT
0 = 0
SEKVENSNUMMER
1 =
AFSENDT (VS)
2 =
3 =
4 = POLL/FINAL
5 =
SEKVENSNUMMER
6 =
MODTAGET (VR)
7 =

0=1
1 = 0
00 = RR = RX KLAR
2 =
01 = RNR = RX IKKE KLAR
3 =
10 = REJ = AFVIST
4 =POLL/FINAL
5 =
6=
SEKVENS NUMMER
7=
MODTAGET (VR)

Ikke nummereret pakke (U)
Kontrol byte

BIT
0 = 1
1 = 1
2 =
3 =
4 =

Poll/final

*
*
*
*
**
***

765

32

001
010
000
011
100
000

11
00
11
00
01
00

=
=
=
=
=
=

Connect
Disconnect
Disconnected
Ack. uden nr.
Frame rej eet
Info. uden nr.

Navn

Kommando/
Svar

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

SABM
DISC
DM
UA
FRMR
Ul

K
K
S
S
S
K

5 =

6=
7 =
Bem.

* = Ingen info-felt tilladt.
** = Info i info-felt (se FRMR).
* * * = Protokol identifikation (PID) og info-felt.

Fig. 5. K ontrol bytes

FRMR Frame (afvisning)
Bit
0 =

1 =
2
3
4
5

=
=
=
=

Kontrol byte fra
den afviste
pakke

6 =
7 =
8 = 0
9 = Sekvensnummer
10 = afsendt (VS)
11 =

12
13
14
15
16
17

= 0 = kommando afvist/1 = svar afvist
=
= Sekvensnummer
= modtaget (VR)
= 0 = NIL/1 = MODTAGET KONTROLBYTE FORKERT.
= 0 = NIL/1 = U ELL. S-PAKKE MODTAGET MED INFO
(BIT 16 = 1)
18 = 0 = NIL/1 = INFO-FELT FOR LANG (MAX 2048 BITS).
19 = 0 = NIL/1 = MODTAGET FORKERT SEKVENSNUM
MER.
20
21

=
=

0
0

22 = 0
23 = 0
Fig. 6. A fvisnings-pakke (24 bits i info-felt)
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FCS-feltet
Er 16 bit lang og indeholder en checksum for alle
data mellem start- og stopflag. FCS (frame check sequence) bliver også kaldt CRC (cyclic redundancy
check).
Slut-flag
Er lig med start-flag (7E HEX), og der sendes kun et.

Layer (levels)
Eller på dansk: lag, er betegnelsen for de forskellige
lag i packet-systemet. Hvad er så et lag for noget?
De forskellige lag er defineret i OSI-RM (Open Sy
stems Interconnection Reference Model), som er et
project fra den internationale organisation for stan
dardisering (ISO). OSI-RM definerer følgende 7 lag:
* Level 7 - application layer
* Level 6 - presentation layer
* Level 5 - session layer
* Level 4 - transport layer
* Level 3 - network layer
* Level 2 - link layer
* Level 1 - physical layer
9

- * LAG 1, Fysisk lag omhandler Hardware, Modulator, Demodulator, Transmissionshastighed, Bitræk
kefølge og overførsel af DATA er nogle af de opgaver,
som er defineret. LAG 1 sørger for at transportere
bit’ene fra afsender gennem MODEM, transceiver
og »the air« til modtageren (og omvendt) så fejlfrit
som muligt.
- * LAG 2, Forbindelses-lag (Link layer) ordner DATA
i pakker, tilføjer adresser og kontrolbyte, styrer op
kald og svar, sender bekræftelser og kontrolkoder og
styrer hele »strømmen« af data fejlfrit gennem
packet-systemet. Funktionen af dette LAG er, at
sende og modtage pakker gennem LAG og, hvis
LAG 1 afleverer nogle forkerte bits, sørge for at prøve
igen, indtil pakken er korrekt. Radioamatørerne be
nytter her en lidt ændret X.25 protokol, som er døbt
AX.25 (Amateur X.25).
- * LAG 6, Præsentations-lag (Presentation layer)
klarer, som ordet siger, præsentationen af de mod
tagne og afsendte DATA. LAG 6 er som regel pro
grammet i terminalen eller computeren.
Styreprogrammet kan udformes på mange for
skellige måder, alt afhængig af maskin-type og øn
sker hos brugeren. PR kan køre med et ganske lille
program, som kan sende og modtage DATA i ASCII til
og fra LAG 2.

Jeg har benyttet følgende koder (hex) til de forskel
lige initialiserings-rutiner:
- CODES A1: 05, E3
- CODES A2: 05, EB, BO
- CODES A3: 0E, 21, 03, D9, 70
- CODES A4: 09,40,04,20,0A, A0,06, 9E, 07, 7E, 03,
C8, 05, 61, 02, F0, OB, 76, 0C, 0E, OD,
00, 0E, 01, 0F, 00, 01,00
Koderne A4 benyttes kun ved opstart af systemet. A4
sætter alle registrene i SCC’en, således at den kører
8 bits karakterer, CRC check, HDLC (SDLC) mode,
ingen paritet, kanal B, ingen interrupt, CRC preset til
1, NRZI, send FLAG (7EH), hvis ikke andet i TXbuffer, ikke krystal, RX klokke er DPLL output, TX
klokke er BR output, TRxC (pin 14) er BR output, BR
deler klokke med 32, BR input er RTxC (pin 28), start
baud rate generator (BR).
Koderne A3 benyttes til at sætte SCC’en i RXmode.

LAG 1

Det fysiske lag, som modtager pakker fra lag 2 til af
sendelse via TX og modtager pakkerne fra RX og
sender dem videre til LAG 2.
Pakkerne modtages fra LAG 2 med adresse-felt,
kontrol-felt og info-felt iflg. AX-25 protokol. Nu udreg
nes en checksum af hele pakken (FCS - Frame
Check Sequence også kaldet CRC - Cyclic Redundancy Checkword), som er 16 bits og lægges i for
længelse af pakken. Herefter konverteres bit
mønsteret med NRZI og Zl og der tilføjes FLAG før og
efter pakken.
Hele »molevitten« sendes nu afsted til modemet,
som omsætter de digitale bits til analoge toner, hvor
efter de kan sendes med TX.
Software (LAG 1)
Der skal et program til at styre SCC’en, og sådan et
har jeg lavet til en Z80A processor. Nu er der jo
mange andre typer rundt omkring, så jeg har lavet et
rute-diagram passende for LAG 1 og SCC’en. Det
skulle være muligt at lave et program ud fra dette til
alle typer processorer og ændre det til andre
kommunikations-kredse.
Der er to diagrammer, et til modtagerutine (RX) og
et til senderrutine (TX), se fig. 7 og fig. 8.
Læs STATUS reg. 0 gøres ved at aflæse kontrol
port på SCC.
Læs STATUS reg. 1 gøres ved at sende 01H til kont
rol port og derefter aflæse kontrolporten igen.
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Koderne A1 sætter SCC’en i TX-mode, hvor den så
automatisk begynder at sende FLAG (7E). Inden
dette gøres, skal der lige checkes, om frekvensen er
OZ JANUAR 1989

ENDE

INITIALISER
SCC TIL RX
CODES: A3

SENDE
SEND
(

r et u r

)

SEN

SE

t RUTEDIAGRAM FOR TX
RUTINE

PD
PC

fri. Det gøres ved at aflæse STATUS register O og se,
om der er bærebølge. Der skal være »fri bane« i ca.
125 ms, inden TX startes op. Dette er for at give mod
tageren tid til at være klar (hvis han f.eks. lige har fået
en pakke skal den jo gennem hans system og che
ckes). Transmissionen starter altid med ca. 25-35
FLAG (7E), således at modtageren har noget at syn
kronisere efter. Det tager ca. 100 ms, hvorefter ko
derne A2 sendes til SCC’en, og den er klar til at mod
tage DATA til afsendelse. Man må sørge for, at
SCC’øen aldrig mangler DATA at sende, før hele pak
ken er afleveret. Lige så snart den ikke har flere
DATA, tilføjer den automatisk FCS (16 bit) og et »closing« FLAG og så nytter det ikke at sende mere. Når
SCC’en er ved at afsende FCS og FLAG kan dette af
læses i STATUS-register 0, og hvis det er en fejl, må
man skynde sig at sende en ABORT kommando,
som fortæller, at den afsendte pakke er fejlbehæftet.
Modtageren kasserer automatisk pakken, hvis der
modtages en ABORT.
Nogle enkelte rutiner til Z80:
MODTAG IN
BIT
JR
BIT
JR
MODTA IN
LD
INC
MODT
LD
OUT
1N
AND
OR

A, (PC)
3,A
Z, CARRIER
0, A
Z, MODT
A, (PD)
(HL), A
HL
A, 1
(PC), A
A, (PC)
EOH
A
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HENT STATUS 0
HOP TIL FEJL
HVIS INGEN CARRIER
ER DER ET TEGN
NEJ = HOP
HENT TEGN
OG GEM DET I RAM
INCREMENT POINTER
L/ES STATUS
REGISTER 1
KUN DE 3 MSB
BLIVER TESTET

JR
Z, MODTAG
BIT 5, A
NZ, OVERRUN
JR
BIT 7,A
JR
Z, MODTAG
BIT 6, A
Z, FEJL
JR
LD
A, FFH
LD
(HL), A
RET
LD
A, (HL)
OUT (PD), A
LD
A, COH
OUT (PC), A
IN
A, (PC)
BIT 2, A
JR
Z, SEN
INC HL
LD
A, (HL)
CP
FFH
JR
NZ, SEND
IN
A, (PC)
BIT 6, A
JR
Z, SE
LD
A, 35
CALLDELAY
RET
EQU SFH
EQU 1FH

INGEN FEJL = HOP
ER DER OVERRUN SAA
HOP FEJLRUTINE
ER PAKKEN FÆRDIG
NEJ = HOP
CRC-ERROR?
JA, HOP TIL FEJLRUTINE
NU ER PAKKEN SLUT
OG DER LÆGGES ET
SLUTTEGN I RAM.
HENT TEGN I RAM
OG SEND TIL SCC
RESET END OF
M ESSAG E LATCH
HENT STATUS 0
ER TX KLAR
NEJ = HOP
INCREMENT POINTER
OG HENT NY DATA
ER DET SLUTTEGN
NEJ = HOP
HENT STATUS 0
END OF MESSAGE
SCC IKKE FÆRDIG
SCC FÆRDIG SÅ
VENT 35 mS FOR
FLAG AFSENDELSE

Det er sådan set programmet til lag 1. Modtager og
sender rutiner, som kan benyttes direkte i dit eget
program. Du kan selvfølgelig udbygge dem som du
vil, og bruge de registre du ønsker.
LAG 2
Forbindelses-lagets funktion er at sørge for en fejlfri
overførsel af DATA mellem to stationer ved hjælp af
LAG 1, at detektere eventuelle fejl og rette dem og at
kommunikere videre op i lagene i en form som det
næste lag kan behandle.
Som allerede nævnt arbejder dette LAG efter
AX.25 protokollen. Nu har du sikkert regnet ud, at
LAG 2 består af et program - ganske korrekt.
Jeg har også prøvet at lave et rute-diagram til dette
lag, men det blev for indviklet og for stort (uoverkom
meligt - sri), så derfor må jeg henvise enten til OZ9ZZ
eller AX.25 protokollen.
I tabel 1,2 og 3 fra AX.25 protokollen er vist, hvorle
des og hvornår de forskellige kommandoer og svar
benyttes.
Disse tre tabeller kan faktisk bruges til at opbygge
et program til at styre LAG 2 med. Som tabellen viser,
er der 16 forskellige tilstande (STATES), men du be
høver selvfølgelig kun at benytte de States, du kan
anvende. Hvis du f.eks. ikke har DISK eller PRINTER
har du ikke brug for state 8 til 16 og kan nøjes med at
lave dit program til state 1-7
LAG 6
Præsentationen af programmet kan ske på mange
forskellige måder, alt efter hvilket behov du har, og
hvilken computer du benytter dig af.
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Start med at initialisere SCC’en med koderne A4
og A3 i den nævnte rækkefølge. D e r e fte r sætter du
computeren op til at køre, som du ønsker. F.eks.
skærm-farve, skrift, vinduer, buffere, etc.
Herefter initialiseres LAG 2. Nulstilling af de to (tre)
timere og sætte systemet i STATE 1 (Disconnected).
Nu starter en »løkke«, hvor programmet hele tiden
ser efter DATA fra enten LAG 2 eller tastaturet. Hvis
der signaliseres, at der er kommet en pakke, hentes
denne fra LAG 2, og programmet checker nu hvor
henne det skal aflevere DATA (printer, diskette,
skærm). Derefter går det tilbage i »løkken« og venter
videre.
Hvis der signaleres, at der er et tegn klar fra tasta
turet, hentes dette, og der undersøges, om det er en
kommando eller DATA. Data lægges i en buffer i
RAM-lageret til senere afsendelse. Er det en kom
mando, udføres denne. En kommando kan f.eks.
være, at systemet skal forbinde sig med den station,
hvis kaldesignal er indeholdt i kommandoen eller af
bryde forbindelsen. Det kan være en besked om at
afsende, hvad der måtte være af DATA i bufferen, el
ler det kan være, at man ønsker at dirigere de mod
tagne DATA til printeren i stedet for skærmen. Der er
mange muligheder.
LAG 6 får kun info-felt og eventuelt adresse-felt fra
LAG 2 og »ser« således aldrig kontrolbyte og PID.
Jeg håber, artiklen har givet dig nogle nyttige infor
mationer om PACKET RADIO, så du kan komme
igang med at konstruere dit eget Packet Radio Inter
face. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at
skrive, jeg skal svare efter bedste evne (SASE PSE).

Gennem mange år har jeg anvendt en 14AVQ GPantenne, og jeg konstaterede straks fra begyndel
sen, at fabrikantens optimistiske data m.h.t. anten
nestyrke contra vind i Miles pr. Hour er lige så luftige
som utroværdige.
Jeg placerede 8 barduner af 1 mm fiskeline på an
tennen, der har holdt til diverse storme siden 1972.
Fiskelinen holder i mange år, og den eneste ulempe
er vindens piben i bardunerne - selv ved svag vind men det er til at leve med.
Da jeg for et par år siden flyttede til ny QTH, hvor
der var en sidebygning med bliktag, fik G P ’en sin na
turlige plads her.
Fastgørelsen af antennens radial- og bardunender
voldte dog visse problemer, indtil jeg fandt den viste
løsning.

Referencer
AX.25 Amateur Packet Link-layer Protokol
ZILOG 28530 Technical Manual
ARRL Handbook 1986
HAM Radio September 1984
73 Magazine Oktober 1983
Texas Instruments TCM 3105 Application Report
ZILOG APP, Note-using, SCC in SDLC Protocol

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta ts a u t e jd m g l - M D E

Byrlund
02 04 1213
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Man tager et stykke PVC-rør - såkaldt elektrikerrør
- og tildanner det som vist på tegningen - herefter
presser man rørstumpen ind på bliktaget som en
slags »klemme« og binder bardun- eller radiaienden
fast i det borede hul i rørstumpen. Man undgår ved
denne metode de forskellige former for galvanisk tæ
ring eller rust, som jeg var plaget af ved den tidligere
fastgørelse på søm og skruer.
Tilmed kan man her stramme eller slække bardu
nerne bare ved at flytte »klemmen«. Metoden er også
anvendelig på f.eks. eternittag - man skal dog nok her
bruge PVC-rør med noget større diameter, da sav
snittet skal være noget bredere...
OZ4ZO
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Da TV2 kom til Østjylland
Ä f OZ8CY WlcD¥erho !t?Tranbjerg Stationsvej 5, 8310 Tranbjerg J
Ude på Sandet
Her i det mørke Jylland har vi, bortset fra mindre
yderligt liggende områder, været fri for at skulle tage
hensyn til mærkelige ting som bredbåndsforstær
kere og forstyrrelser på UHF TV-båndet. Folk har
stort set ikke haft den slags »ukrudt«, for vi havde et
godt og stabilt VHF-signal, og man kunne alligevel
ikke se noget udenlandsk på UHF. Men ak, paradis
varer ikke evigt, og her skete udviklingen således:
Familien var rimeligt tilfredse med et godt billede fra
Danmarks Radio (TV altså), og et lidt »mudret« bil
lede fra lokalsenderen ATV.
En dag i september kom spørgsmålet fra en af po
derne: »Kan vi godt se TV2, far?«.
Og da vi dagen efter prøvede, viste der sig flere bil
leder fra Hedensted-senderen på kanal 30. Formo
dentlig kom et af billederne direkte fra senderen,
mens resten havde været en tur via en eller anden
reflekterende bygning.
Flere antenner?
Nu er det sådan, at vi bor lidt sydvest for den lokale
ATV-sender, og ca. nord-øst for TV2-senderen. Hvis
begge sendere skulle modtages perfekt, ville det
kræve 2 antenner med kanalforstærkere, idet anten
nerne skal være retningsbestemte noktil kun at mod
tage det direkte signal fra senderen, og være dæm
pede overfor de reflekterede signaler, der kommer
fra andre retninger. Nu fornægter den jyske her
komst sig jo ikke, så det med 2 UHF antenner erjo det
rene fråds, og man kan næsten slå knuder på sig selv
for at få én antenne til at klare sagen. Et par dage (og
1)

weekender) senere er det som om , at valget står mel
lem at acceptere, at kun én af kanalerne viser et ac
ceptabelt billede, eller at antennefarmen skal udvi
des. Da den lokale station så finder på at kode sine
spillefilm, bliver løsningen med kun én antenne ac
ceptabel for resten af familien, så æren er i behold.
Men altså kun delvis, for ungerne er der straks med:
»Når du alligevel sidder nede i kælderen og laver tek
nik, kunne du så ikke lige lave en dekoder?«.
Digipeater
Arbejdet med antenneanlægget var sådan set fær
digt, hvis altså ikke jeg tilfældigvis også absolut
skulle have en digipeater til genbo!
Lørdag den 1. oktober var familien samlet andæg
tigt til starten på TV2, men der var ikke gået mange
minutter, før min højtelskede hustru spurgte til de un
derlige striber, der kortvarigt pyntede på skærmen. I
et anfald af ærlighed svarede jeg, at det sikkert var digipeateren, der overstyrede antenneforstærkeren.
Hendes »nå« var et af den slags, der kan oversættes
til ikke under 200 ord med det væsentlige indhold lig
med »skal vi virkelig finde os i det?«.
Antenneanlægget
Dagen efter blev afsat til at løse problemet, og bag
efter var det, at tanken meldte sig om at lave en tek
nisk artikel til »OZ«, for andre måtte sikkert have
samme problem for første gang.
For at kunne forstå hvordan problemet blev løst, er
det nødvendigt med en oversigtstegning over det
komplette anlæg: se fig. 1.
Til
væ re lser

13
UHF fo rs tæ rk e r

Hvis jeg kunne undvære lokalsenderen på kanal
23 helt, behøvede jeg ingen antenneforstærker på
UHF, men der kunne jo komme noget lokalt stof, vi
ikke ville gå glip af.
Antennerne er anbragt under tag. Fordelingsfor
stærkeren forstærker 6 dB fra 40 MHztil 860 MHz. På
min FM-modtager var der et problem med øget støj
udenfor stationerne. Fænomenet viste sig senere at
skyldes overstyring af fordelingsforstærkeren fra TV
kanal 8 signalet.

REF 20.0 dBm

MKR 432 MHz
-13.00 dBm

ATTEN 30 dB

2)

Fig. 4.
CO

y s s m tz p —

Fig. 2.
Løsning
For at løse problemerne lavede jeg følgende:
1. Problem: overstyring af UHF antenneforstærker.
Løsning: 1A bølge sugekreds lavet som coax-stub
monteret på forstærkers indgang. Stubben blev
afstemt til 434 MHz, og så således ud: se fig. 2.
Kurverne for forstærkerens gain ser således ud før
og efter modifikation. TV UHF området er fra 470
MHz til 860 MHz: se fig. 3 & 4.
REF 20.0 dBm

ATTEN 30 dB

10.00 dBm

dekoder får stå hen i det uvisse; den lokale pressi
onsgruppe (min elskede hustru og de dejlige poder)
kunne jo omprioritere.
Jeg håber, nogen har fået lidt inspiration ti! at klare
egne tilsvarende problemer enten hjemme hos sig
selv eller hos naboen.
Så viljeg afslutte tekstbehandlingsprogrammet og
køre lidt packet fra maskinen.
Se på TV2?? Næh, fjernsyn kan man jo altid glo
på, men være radioamatør, det er sjovt!

H a n d e ls B a n k e n

( O

)

Tarup Afd. Rugårdsvej 196,5210 Odense N V

TYVERI

Fig. 3.
2. Problem: Overstyring af fordelingsforstærker.
Løsning: dæmpeled monteret i serie med TV ka
nal 8 antennen.
Derefter var der absolut ingen forstyrrelser fra hver
ken min egen 70 cm sender eller digipeateren. Om
jeg så senere får lavet et bedre lokal-TV signal og en
14

Helsingørafdelingen har haft indbrud, og der er stjålet føl
gende: VHF-station Kenwood TR9130 serienummer 4050011.
HF-station Trio TS 510 serienummer 060455. Storno 700 2
meter station CQM763 D serienummer C4X80S. Commodore
64 serienummer B1305928 og tilhørende diskettestation mo
del 1541 II.
Skulle nogen få tilbudt disse effekter eller på anden måde
få kendskab til de savnede stationer, kan man kontakte Helsingørafdelingens formand OZ1CKN eller politiet i Helsingør.
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Seminar om illegale radiotjenester under 2. verdenskrig
A f R agnar O tterstad ÖZ8RÖ, Vejdammers 5, 2840 Holte
For ca. 1 år siden var John Brown, G3EUR på besøg i Danmark.
Takket være OZ5RB blev der bl.a. i Søren T. Lyngsø’s lokaler i Hørs
holm afholdt et møde, hvor vi fik høre G3EUR’s meget interessante
lysbilledforedrag om radioforbindelserne mellem Storbritannien
og det okkuperede Europa.
For Norge’s vedkommende var radioforbindelserne af væsentlig
større strategisk betydning end i Danmark, idet Modstandsbevæ
gelsen startede sin virksomhed allerede i 1940.
En vigtig del af arbejdet var efterretningsvirksomhed, noget der
krævede en velfungerende signaltjeneste.
Radioamatørerne var også i Norge den naturlige rekruttering
skilde. Desværre var der også nogle, der ikke overlevede. Nogle
blev skudt under flugt, andre omkom under tortur af Gestapo. Til alt
held er der stadig nogle, der lever og har været istand til at fortælle
om hæ ndelserne dengang. En af disse er Bjørn Rørholt, LA1GA,
som i 1987 udgav bogen »Amatørspionen Lerken«, tidligere omtalt
her i OZ.
I de første 10-15 år lige efter krigen var de tidligere illegale
sender-modtagere meget brugt af norske amatører. Der var sim
pelthen ikke ret meget andet, indtil de tyske radioefterladenskaber
blev gjort tilgængelige. Selv kender jeg mange, der kørte WAC med
B2 kuffert-sender (kælenavn BERIT) og trådantenne. En anden ra
diostation »Olga« blev produceret i en kælder på Majorstuen i Oslo.
Der blev lavet ialt ca. 70 på bedste amatørvis, efter anvisninger fra
den nu afdøde LA5K.
Alle komponenter blev varieret efter bedste evne, så tyskerne
ikke um iddelbart skulle forstå, at de var »serie-produceret«, hvis et
af sættene skulle komme i forkerte hænder.

»Olga« sender/modtager + skrifttegn. Produceret i en Oslo-kælder
i et antal a f ca. 70 stk.
Efter at man i mange lande fejrede 40-års dagen for befrielsen fra
nazivældet, er interessen for, hvad der foregik under krigen vokset.
Nordmændene har bl.a. lavet en halvdokumentarisk fjernsynsfilm
om rettergangen mod Quisling. BBC sendte en serie af dokumen
tarfilmene, bl.a. om SOE som blev vist i dansk TV. I denne film med
virkede også Sten Hasselbalch OZ7T, som var en af mændene, der
stod bag den såkaldte »Telefonbog«.
John Brown, GSEUR’s foredragsvirksomhed i Danmark i fjor
foregik ikke upåagtet i det nordlige. Norsk Radiohistorisk Forening
(NRHF) er, som navnet antyder, en sammenslutning af personer
med interesse for det radiomæssige i fortiden.
Bestyrelsen har et meget godt samarbejde med Forsvarsmu
seet, som ofte har stillet lokaler til disposition for foreningens mø
der.
I september bekendtgjorde NRHF, at man i weekenden 15. -16.
oktober ville afholde et seminar om illegale tjenester under 2. ver
denskrig. Tilfældighederne gjorde, at det blev muligt for mig at del
tage i dette meget spændende arrangement, som startede lørdag
kl. 12.00 med lunch og omvisning i Forsvarsmuseet, beliggende på
Akershus Festning. Seminaret blev åbnet af museets direktør, hvorOZ JANUAR 1989

efter en repræsentant fra Hjemmefrontmuseet (tilsvarer Friheds
museet i Churchill-parken) holdt det første foredrag om radiokom
munikationssituationen
i Norge og mellem
Norge og
Storbritannien. Efter denne mere akademiske indledning kom
John Brown og holdt deltagerne i ånde med sit foredrag og lysbilledfremvisning fra SOE’s radiotjeneste. Denne megetspændende
session blev ekstra interessant, idet flere af tilhørerne var tidligere
SOE-agenter, som kom med supplerende bemærkninger. I tillæg til
de lysbilleder, som blev fremvist her i landet i fjor, fik man også se
en BBC film om SOE. Som under Danmarksbesøget havde John
Brown medbragt forskellige typer agent radiosæt, og der blev frem
vist forskellige kuffertsendere fra Hjemmefrontmuseets samlinger
suppleret med privatejede stationer.
Om søndagen holdt oberst Bjørn Rørholt, LA1GA (radiospionen
Lerken) foredrag om sin aktivitet som agent i Norge under krigen,
samt om samarbejdet med polakkerne i England, som havde kon
strueret et forbedret kuffertsæt for sin modstandsbevægelse.
LA1GA, som organiserede efterretningstjenesten mod det store ty
ske slagskib »Tirpitz«, kunne også fremvise en engelsk film om,
hvordan man fik det uskadeliggjort. Man fik et levende indtryk af
vigtigheden af radiospionernes virksomhed.
Den næste session var viet det norsk fremstillede »Olga^æt.
Den såkaldte »Materielchef« for Milorg (Modstandsbevægelsen)
ing. Finn Willoch kunne fortælle meget livagtigt om, hvordan man,
så at sige for den tyske værnemagts øjne, transporterede kompo
nenter og færdige stationer på cykel i Osio’s gader, til og fra den
kælder i Majorstuveien, hvor »Produktionen« foregik.
Erling Langemyr, LA3BI, har gjort »Olga« til sit speciale og kunne
fortælle fra interviews med nu afdøde personer om, hvordan dette
kuffertsæt kom til verden. Han er også primus motor for et projekt,
hvor man bygger replicas af »Olga« med den tids komponenter. En
funktionsdygtig model, som var afprøvet på 80 m CW blev fremvist.
Til alt held, var det lykkedes at finde original dokumentation med
diagrammer fra krigens tid, og LA3BI fortalte også om sit forskning
sarbejde i den sammenhæng.
Seminarets sidste del var et bemærkelsesværdigt foredrag af
højesteretsadvokat Erik Gjems-Onstad, som var telegrafist og be
tjente 3 stationer i Trondheimsområdet under krigen. Det blev en fa
scinerende time, hvor Gjems-Onstad også læste op fra nogle af
sine notater fra krigen, fortalte om »narrow escape« fra Gestapo,
vanskelige fjeldvandringer i mange dage uden mad og drikke på
vej til eller fra Sverige, og om de mere radiomæssige forhold. Det
var måske særligt interessant for forsamlingen at høre den tidligere
agents »efterkritik« af de udstillede radiosæt. Det blev en minde
værdig weekend i Oslo.

© Z spot
OZ’ere i OX
»På given foranledning kan det oplyses, at OZ’ere, under kortvarige
ophold i Grønland, er omfattet af »Bestemmelser om amatør
radiostationer« afsnit E. punkt 8 Kaldesignal, hvori det anføres:
»Dog kan der under kortvarigt ophold benyttes sædvanlige kalde
signal indledt med OX/OZ... evt. OX/OY.. Dette koster ikke noget.
Vi ser dog gerne, at man giver meddelelse om anvendelse af
OX/OZ..., OX/OY.. gerne telefonisk med oplysning om tid og sted
for anvendelsen i Grønland.
Hvis man ønsker tilladelse udstedt af Nuna Tek TELE til at be
nytte OX/OZ.. (OX/OY..) vil der blive opkrævet den normale afgift for
udstedelse af licens, for tiden kroner 150 plus minimum 1 måneds
afgift.
Med venlig hilsen Nuna Tek TELE, Rosenvængets Al/é 16, 2100
København 0, telefon 01 38 30 55, lokal 3533 Arne Pedersen«.
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QSL-korf på print med C64
A f OZTHSY Jan Rossen, Rösenvej 48, 4520 Svinninge
Programmet tegner og udfylder et komplet QSL-kort,
når du har svaret på 6 spørgsmål, nemlig modtage
rens call, dato/måned, kiokkeslet, frekvens, R-S-(T)
og antennetype.

Jeg bruger en Commodore printer 4023 (MPS802). Der er egentlig tre grunde til, at jeg har lavet ar
tiklen til OZ. For det første er der nok mange, der kan
bruge programmet næsten som det er, man skal jo
blot lægge eget call, navn og adresse, samt oplys
ning om RX/TX ind. For det andet er der sandsynlig
vis andre, som har lavet noget bedre - lad os se det i
OZ. En tredje grund til artiklen er, at jeg mangler den
rigtige løsning til Packet for at kunne få printet kortet
ud på modtagerens printer; selvfølgelig mangler der
så underskriften; men OK, det er mest for sjov, hvis
modtageren beder om QSL-kort. Man kan jo altid
sende et rigtigt kort, hvis modtageren er diplomjæ
ger eller af anden grund ønsker et rigtigt kort.
Programmet
Selve opbygningen af programmet er forholdsvis
simpel, som det ses af listningen. Det store arbejde
ligger i at lave grafikken i 40 tegns mode. Som hjælp

har jeg først lavet et komplet QSL-kort på skærmen
og lavet en dump ti! hjælp ved programmeringen.
Nu lidt forklaring tii programudskriften.
A$, B$, C$, D$, E$ og F$ er de variable som indta
stes i INPUT-sætningerne. S$, H$, 3$ og K$ er va
riable, som programmet sætter længden af, alt efter
hvor lange INPUT, det får.
Jeg har lagt en lyd ind for hver RETURN, den lig
ger fra linie 500 til 570.
I linie 3 bestemmes kant-, baggrunds- og tegn
farve.
Fra linie 6 til 66 har vi de 6 INPUT-sætninger og en
hel masse IF-THEN linier. IF-THEN linierne bruges til
at se på længden af de forskellige INPUT. Det er nød
vendigt for at få grafikken placeret korrekt.
Bemærk: Å i reverse i programudskriften står for
cursor til højre.
I linie 80 er en vigtig detalje; her åbnes en fil, der
definerer, hvor langt papiret i printeren skal føres
frem for hvert linieskift, sådan at grafiktegnene lige
netop når sammen (lodret).
I linie 90 åbnes for selve filen, som skal skrives ud.
I linie 98 har jeg sat to mærker, som man kan
skære efter, hvis udskriften foretages på f.eks. tynd
karton, det samme er tilfældet i linie 412.
Linie 100 til 260 er ren grafik og tekst, så vi hopper
til linie 270, her er bl.a. kontrolkaraktererne for bred
skrift til og fra, og S$ som sætter de to sidste grafik
tegn på det rigtige sted alt efter hvor mange tegn der
er i A$ (modtagerens call).
I linie 310 har vi to styretegn for små bogstaver til
og fra.
I linie 320 til 400 gentages noget af det før omtalte.
Litteratur: Brugervejledning tii Commodore 64.
Brugervejledning til printer MPS-802.
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Faselåst loop til TR7’s VFO
Drake lavede med TR7 en dejlig og i sit design tidløs
transceiver. En af dens få ulemper er, at dens ana
loge (læs: ikke-digitale) VFO driver i frekvens under
opvarmningen. Det kan godt løbe op i henved 1 kHz.
HB9ABO har fundet en metode, der forvandler
TR7’ens VFO og dens 40 MHz reference krystal (der
er stabilt nok i sig selv) til et langt mere stabilt system,
han kalder Digital Automatic Frequency Control. De
40 MHz forefindes et sted i transceiveren i form af et
500 kHz signal. Det neddeles til 30,5 Hz, og via en
komparator låser det VFO’en til det nærmeste 30,5
Hz punkt. Faktisk står VFO’en og svinger langsomt
omkring 30,5 Hz punktet med udsving på højst 10 Hz
til hver side.

18

For ikke at lave indgreb direkte i VFO’en, tager
man fat i RIT-systemet. Der er også indikatorer for,
om låsen skulle miste taget i VFO’en, i hvilket tilfælde
en af de to lamper »Set Band« og »Fixed« lyser op.
Det er dog aldrig tilfældet i praksis, hvorfor den del af
systemet faktisk kan undværes.
Konstruktøren sælger både tomme print og kits fra
$12 og op efter. En færdig-samlet enhed koster $92.
Printet monteres på »Main Board«. Der vil selvfølge
lig opstå nogle nye spuriouser, i dette tilfælde på
21266.7 og 28050.0 kHz.

Ham Radio aug. '87s. 21-30: Better Frequency Stability for the TR7
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The Circuit diagram.

Spar på sikringerne
I det aller første øjeblik, du tænder for din store strøm
forsyning på måske 20 A 12 V, kan strømmen være
f.eks. 10 gange større end ved normal belastning.
Det skyldes, at lade-kondensatoren er helt »tom« og
først skal »fyldes op«. En sikring, beregnet til at
kunne bære strømmen ved normal belastning, vil
kunne springe, uden at der egentlig er noget unor
malt. Med en omskifter kan man da i starten indkoble
en kraftig modstand til at begrænse strømstødet, og
så lidt senere koble den ud.
Det er nøjagtig, hvad G1HRT har gjort - men auto
matisk. Når C1 når op på ca. 6 V, fyrer thyristoren ba
sisspænding på Q1, der igen får et relæ til at trække
og kortslutte den midlertidigt indkoblede beskyttel
sesmodstand R1. Når der slukkes, holder C2 til
strækkelig længe på spændingen 9 V til, at relæet
igen falder fra. Byg hele historien på et lille print, og
sæt det mellem nettet og den store strømforsyning.
Du må naturligvis sørge for, at relæet kan bære til
strækkelig strøm (>1 A veksel). R1 må også vælges
så den kan bære startstrømmen. G1HRT angiver for
mlen 125/1 og bruger til sin 20 A power supply 100
ohm 10 W.
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LITTERATUR N YT

RSGB’s diplombog
Så er den her igen.
Ny udgave (tredie) af RSGB’s diplombog. Og som sædvanlig fin
forarbejdet og med vægt på kvalitet. Der erabsolut kælet for bogen,
både med hensyn til sats og papirudvælgelse.
En smart detalje ved bogen: Ved hvert diplom er lavet checkliste
til egne notater, så det er nemt at følge med i, hvor langt du er kom
met med netop de diplomer, du ønsker at køre.
Bogen kan købes hos EDR’s forlag, et godt køb for den virkelig
seriøse diplomjæger.
OZ1DXX, Grethe

Når OZ udebliver
Endnu engang: Kommer OZ ikke til den forventede tid, 3-4 dage ef
ter den dato der står som afleveringsdato til postvæsnet forrest i
bladet, så bør man rette henvendelse til det lokale postkontor. Når
trykkeriet har afleveret bladet til postvæsnet til tiden, har EDR’s
kontor, HR m.fl. ikke nogen yderligere indflydelse på, hvor hurtigt
bladet når frem. Vrede henvendelser hertil hjælper altså ikke, men
en høflig forespørgsel er naturligvis altid velkommen.
HR.

Ham Radio Today april 1988 s. 22-23: PSU FuseSaver.

å LITTERATUR NYT
UKW Berichte og VHF Communications, nr. 3, 1988
Af indholdet i UKW Berichte kan nævnes første del af en interessant
artikel om digital signalbehandling, en frekvenslås-VFO til 2 meter
samt en grundlæggende omtale af solceller og deres virkemåde.
VHF Communications byder på bl.a. et par artikler om tilbehør til
vejrsatellitbilledmodtagere, en kortbølge preselektor/forstærker for
slet ikke at tale om et to meter PA-trin i den tunge ende: med en driv
effekt på 60 watt kommer der 2,9 kW ud af den anden ende, og DCinputtet er 4,5 kW.
Som sædvanlig forhandler forlaget også byggesæt til konstruk
tionerne, lige fra helt færdigsamlede og afprøvede og til kun at om
fatte de svært skaffelige stumper. Dog kan to meter PA-trinet tilsy
neladende ikke fås som byggesæt!
UKW Berichte og VHF Communications, nr. 3,88 fra Halskov
Electronic, Sigersted Gamle Skole, 4100 Ringsted, 03 61 61 62.
OZ JANUAR 1989

Ach! - De sorte dage, er de med sort SSTV-skærm?
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VHF på Grønland - Besøg hos OX3LX
Af OZ1FDH Claus Felby, Morbærhaven 15,1. 2620 Albertslund
Hvem ville ikke gerne tage til Grønland på ferie?
I hvert fald jeg, - så da lejligheden bød sig invite
rede jeg mig selv op for at besøge OX3LX, Bo.
Bo har i de sidste par år boet i Julianehåb og arbej
det for televæsenet sammesteds.
For dem som læser VHF-spalten her i bladet vil
0 X 3LX ikke være helt ukendt, da Bo er meget aktiv
på 50 MHz og repræsenterer stort set al VHF aktivitet
på Grønland.

Da vi befandt os i starten af august, blev vi derimod
enige om at forsøge os på 144 MHz i meteorsvær
men Perseiderne, men vi skulle bruge noget mere ef
fekt.
Bo havde i forvejen 100W på 144 MHz, men også
et halvfærdigt PA-trin med en 4CX250.
Problemet var bare at fremskaffe de nødvendige
stumper, da der er langt til den nærmeste løsdelsfor
handler, men det lykkedes da, og vi fik sammenflik
ket en omfattende fuglerede, som faktisk virkede ef
ter hensigten med ca. 400 W ud.
En af de ting der mangler at blive kørt på 144 MHz
er en direkte forbindelse over atlanten, og da
SMOKAK og SMOFSK var taget på ekspedition til
Færøerne øjnede vi en mulighed. Afstanden mellem
OY og det sydvestlige OX er omkring 2100 km, så det
burde være en smal sag at lave en meteorscatterforbindelse under Perseiderne.
Imidlertid er der som bekendt masser af fjelde
samt en indlandsis på Grønland, og for at gøre os no
get håb om at gennemføre forbindelsen, måtte vi
kravle op på en fjeldtop.

0X3 LX's Radio QTH. Sendestationen i Juiianehaab.
Bo’s mast er den liile i midten.
Da jeg selv også er meget interesseret i VHFskulle
muligheden for at køre 50 MHz selvfølgelig udnyttes.
Nu skal det jo ikke være radio det hele, og det pri
mære formål med rejsen var selvfølgelig at opleve et
stykke af Grønland.
Naturen deroppe er noget af det mest fantastiske,
man kan forestille sig, bare man bevæger sig over
den nærmeste fjeldtop er man »Palle alene i verden«
kun i selskab med fjelde og isbjerge.
Så de første par dage blev da også brugt til bare at
gå tur i fjeldet og nyde det.
Vi lyttede selvfølgelig intenst på 28 MHz, efter spo
radisk E der kunne indikere en mulig åbning på 50
MHz, men den første uges tid var det en noget død
omgang.
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OX3LX ved sin 5 el. yagi til 50 MHz.
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Ikke langt fra Julianehåb ligger Harefjeldet,
hvorpå der ligger en radiohytte med byens radiokæ
deudstyr Dader fra toppen af samme fjeld er næsten
frit skud ind til indlandsisen og en 7 km lang 220 V
ledning, var det selvfølgelig ideelt for os.
Midt i det hele skete der imidlertid det, at telefonen
ringede hjemme hos Bo og G4UPS fortalte, at han
kunne høre OX3VHF på 50 MHz. Så kan det ellers
nok være vi fik fart på, da Bo’s VHF udstyr er placeret
på telestationen 15 min. gang eller 3 min. løb fra Bo’s
lejlighed.

Bo på toppen a f Harefjeldet. Den lille antenne i for
grunden er vores 10 el. yagi eleveret tii EME.
Den første vi kørte var F6CSW, og så gik det ellers
der ud af med G, GW, GU, F og CT de første par timer,
og minsandten om ikke båndet også åbnede mod VE
og W samtidig med, at vi kørte europæere.
Alt i alt kørte henholdsvis 0X 3LX og OX/OZ1FDH
ca. 100 QSO’er den 5. august om eftermiddagen.
De største afstande var i nærheden af 5000 km til
det sydlige Florida, og signalstyrkerne... - Ja de
kunne være S1-S2, men også S9+ + + + som f.eks.
CT1WW, hvor man på det nærmeste måtte bede ham
om at reducere sit mikegain, da hans vejrtrækning
generede.
50 MHz er simpelthen alle tiders bånd, og bare det
dog snart blev vores tur herhjemme, nu da selv sven
skerne har fået stillet forsøgstilladelser i udsigt.

OZ1FDH på vej op til Harefjeldet med et PA-trin på
ryggen.
OZ JANUAR 1989

Nå- tilbage til 144 MHz, som sagt ville vi gerne køre
fra Harefjeldet, og fik heldigvis tilladelsen.
Det eneste problem var transporten derop, men
Bo håbede på at kunne låne helikopteren. Desværre
var helikopteren optaget, så den eneste mulighed
var at bære al udstyret op.
Det er ikke altid lige nemt at bære 25 kg PA-trin på
ryggen op ad en fjeldside, men det giver da motion
og »tænk«, at man kan kombinere amatørradio med
bjergbestigning.
Flytningen at udstyret tog et par dage, men det var
en pragtfuld tur med en udsigt over Julianehåb fjor
den, som mere end rigeligt var al besværet værd.
Den 11/8 om aftenen fik vi rigget stationen til, mon
teret Bo’s 10 el yagi, Bo fik vejret igen og forsikrede,
at NU holdt han op med at ryge.
Den første sked var med OZ4VV, og vi hørte selv
følgelig ikke noget, men det var nok også lovligt opti
mistisk, da afstanden er over 3000 km.
Derefter startede vores sked med OY/SMOKAK, og
vi var selvfølgelig meget spændte.
Tænk om vi kunne gennemføre den første transat
lantiske QSO på 144 MHz?
Vores sked gik i gang og der kom signaler igen
nem, gode signaler... Men, men, men - desværre var
nøglen som SMOKAK/SMOFSK benyttede defekt, så
deres signaler var totalt ulæselige.
For de uindviede skal det bemærkes, at meteorscatter oftest foregår ved, at man sender highspeed
CW 600-1200 WPM til hinanden.
Signalerne kommer da igennem i form af meteorreflektioner af en varighed på 1-5 sekunder.
Så der sad vi på toppen af et grønlandsk fjeld, og
følte førstegangsforbindelsen forsvinde mellem fing
rene på os, på grund af en defekt nøgle, SJOVT.
At vi ydermere troede, at radiohytten var ved at
springe i luften, fordi undertegnede kom til at åbne
en dåseøl ned i højspændingsforsyningen, satte jo
blot stemningen yderligere i vejret.
Vi havde nogle andre skeds med VE og N1 statio
ner, og selvom der kom signaler igennem lykkedes
det heller ikke. Det var ikke rigtigt vores dag, hej Murphy.
Så det var to slukørede radioamatører, som fam
lede sig ned af Harefjeldet kl. 3 næste morgen. Dog
skal det siges, at der samme nat var et helt utroligt
nordlys hvilket gjorde, at det ikke syntes helt tåbeligt.
Vi havde dog endnu en chance for at lave en 144
MHz forbindelse, idet Bo havde arrangeret et par
EME skeds med nogen af de store kanoner den 14/8,
da månen på det tidspunkt stod rimeligt gunstigt. Da
dagen oprandt var det imidlertid meget tåget, så vi
havde en del problemer med i det hele taget at finde
fjeldet igen.
Næste punkt var så at finde månen, men på grund
af tågen og en sigtbarhed på 10-20 meter kunne vi
ikke rigtigt pejle efter landskabet. Det medbragte
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kompas viste sig at være et 400° kompas, og hvem
der end har indført denne kompastype har ikke
skænket omregningen mellem 360 og 400° megen
omtanke.
Desuden er der en misvisning på hele 35° på sydvestgrøniand samt, at fjeldet forårsager yderligere
misvisning. Faktisk fandt vi en klippe, som fik kom
pasnålen tii at vise nord, ligegyldigt hvor vi befandt
os i nærheden af den.
Så efter en halv times palaver og ± 90° endte vi
med at stille antennen der, hvor vi startede, og min
sandten vi hørte signaler.
Det lykkedes os at køre W5UN med o/o rapport, og
desuden hørte vi i de andre tilfælde modparten, men
vi var nok for svage. Glemt var de foregående dages
mislykkede forsøg, og vi mener nok at kunne prale af
den første 144 MHz forbindelse uden for Grønland. I
fald nogen mener, at der tidligere er blevet kørt for
bindelser, hører vi gerne derom.
Ja- jeg kunne fortælle meget mere fra OX-land,
som ikke rigtigt lige netop har med radio at gøre, men

det falder jo nok lidt udenfor rammerne her i bladet.
I hvert fald kan jeg anbefale alle som holder af stor
natur at tage derop.
Til slut et lille hjertesuk, OX3LX rejser tilbage til
Danmark pr. 1/10-88, og så er det nok desværre slut
med VHF aktiviteten der oppe fra. Det er et hårdt ar
bejde at køre VHF fra OX, men belønningen er rige
ligt anstrengelserne værd.
Især for sådan et bånd som 50 MHz tror jeg, der er
mange muligheder både hvad angår sporadisk E og
aurorale udbredelsesformer. Så derfor håber jeg på,
at der er andre som ønsker at komme i gang på VHF.
Vi har drøftet muligheden af at lave en EME ekspe
dition derop om et par år, men lad os nu se om det
bliver til noget.
Ellers tak tii OX3RA, OX3ZM og selvfølgelig
OX3LX for deres gæstfrihed, og så vil jeg som sagt
håbe på, at der snart kommer masser af OX stationer
i gang på VHF.

OZ9EDR forsøg med SSB på 160 meter
A f OZ1AUX, Lars S. Frederiksen
I perioden kl. 0100 den 29. oktober til kl. 0100 den 31.
oktober 1988, gennemførte OZ9EDR med tilladelse
fra P&T forsøg med SSB udsendelse i frekvensområ
det 1830 kHz - 1850 kHz (160 meter båndet).
Senderudrustningen var en transceiver, YAESU
FT902, tilsluttet en 15 meter høj toploaded
kvartbølge-vertikal antenne. Der var udlagt ca. 1000
meter kobbertråd, som jordpian. Til signalmodta
gelse fra Nordamerika blev der suppleret med en ca.
300 m lang Beverage-antenne, udspændt i 5 m
højde.
Der var på forhånd ikke store forventninger til mu
lighederne for at gennemføre forbindelser udover
Europa (p.g.a. sendetilladelsens begrænsede ef
fekt). Det viste sig heldigvis, at der godt kunne gen
nemføres DX-forbindelser. Der blev således kontak
tet stationer i Europa, Afrika og Nordamerika. I alt
blev 47 forskellige lande kontaktet.
Til Nordamerika blev mange stationer kontaktet
med »split-frequency«, hvor signalmodtagelsen var
udenfor vort frekvensområde. Dette kunne desværre
ikke gennemføres i samme udstrækning med statio
ner i Sovjetunionen. Der er tilsyneladende ikke
mange stationer, som kan sende og modtage på for
skellige frekvenser. Det var derfor en stor ulempe, at
OZ9EDR ikke kunne kontakte de russiske stationer i
deres frekvensområde over 1860 kHz.
Alle HF amatørbåndene blev benyttet (samtidigt) i
contesten. På de 5 bånd blev der kørt med 500 Watt.
Der blev brugt højpasfiitre imellem transceiver og
PA-trin og lavpasfiltre efter PA-trin. Der var således
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ikke store problemer med forstyrrelser stationerne
imellem, kun hvis der uheldigvis blev ramten harmo
nisk »rent« på frekvensen.

Toploaded kvartbølge antenne til 160 meter.
Resultatet med benyttelsen af SSB på 160 meter,
var meget tilfredsstillende. Båndet blev næsten ude
lukkende benyttet i de mørke timer, og der var åbning
ti! Nordamerika fra ca. 2300 Z fil 0600 Z. Der blev kun
registreret meget begrænset aktivitet fra de engel
ske kystradiostationer i frekvensområdet, og vi me
ner ikke at have forårsaget nogle forstyrrelser af
denne trafik.
Der deltog i alt 16 radioamatører fra Roskildeafdelingen af EDR, samt en gæsteoperatør fra USA,
WG4P Jim. Alle havde en stor oplevelse og lærte me
get om radiobetjening/contestteknik.
OZ JANUAR 1989

Husker du f.eks. at:
- Hver multiplier (land + zone) for OZ9EDR gav
samme point, som 9 DX forbindelser. For en »nor
malt« rutineret contestoperatør med ca. 130 forbin
delser pr. time, må der derfor bruges 4 minutter til
at finde og køre en ny multiplier. 8 minutter, hvis det
er ny land og zone multipliers.
Scoren var:
Bånd

1.8 MHz
3.5 MHz
7.0 MHz
14MHz
21 MHz
28 MHz
S am let

QSO nr.
386
618
1255
1697
1821
1531
7308

Points Zoner

448
909
2.211
3.962
4.858
4.254
16.652

10
15
33
31
29
33
151

Lande

Score

47
26.106
51
59.994
104
302.907
92
487.326
86
558.670
79
476.448
549 10.157.720

- Gennemførelse af mange forbindelser til Nordame
rika på 160 m, 80 m og især 40 m gør det nødven
digt at benytte split-frequency teknik. Af samme år
sag er OZ meget efterspurgt. Halvdelen af
indkomne direkte QSL med SASE er på 40 meter.
Split-frequency kræver både rutine og selvtillid.
Hvordan ville du f.eks. holde din RX frekvens fri for
andre conteststationer? (et af de dirty tricks er at
svare igen med at skifte TX frekvens til der, hvor
amerikaneren lytter, køre ham og fortsætte med
QRZ stateside; vel vidende at du er DX-stationen
på 40/80 meter og lige har fået en ledig frekvens
serveret på et sølvfad!).
- Ved logskrivning med mere end 100 QSO pr. time
er der ikketid til kladdepapir. Kaldesignal og rap
port skal skrives i originalloggen samtidig med
modtagelsen. Hvis der skrives fejl indføres korrek
tionen blot i næste felt - der er som regel ingen man
gel på contestblade - og det er umuligt at tyde 3
gange overskrevne kaldesignaler på en fotokopi.
Derfor lav aldrig overskrivninger, streg ud og gen
tag i næste felt.
- Tænke på hvad du siger. Det er ødelæggende for
en høj QSOrate at bruge de sædvanlige fraser og
kaldesignal ved hvert skift. Det kan sagtens lade
sig gøre at virke venlig og individuel overfor andre
stationer alligevel. Velanbragt brug af »good sig
nal«, »nice audio«, »sorry my pen broke« m.fl. i en
venlig og ikke hektisk tone er bedre en monoton op
fyldning med standard-QSO fraser.
- Være sikker i din modtagelse af kaldesignal. For
kert modtagne call fratrækkes af contestmanageren og for stort antal medfører diskvalifikation. Du
skal derfor gentage det modtagne call tydeligt og
være opmærksom på evt. korrektioner.
Det kan siges generelt, at alle prøvede at nå græn
sen for, hvad de kunne udrette med en radio. Alle
havde noget, som skal gøres bedre til næste år.
Nej - det passer ikke helt - kokken får meget svært
ved at gøre det bedre. Den misundelsesværdige
menu, f.eks. for lørdag aften var dyreryg med husets
OZ JANUAR 1989

rødvin og hjemmelavet is til dessert. Hele week
enden blev der trakteret med kaffe og lagkage (jord
bær o g ananas). Nums hvor var det lækkert.

Ny contestmanager
EDR’s nuværende contestmanager OZ1IGT
Eigil ønsker at blive afløst på jobbet og forenin
gen søger derfor en ny manager.
Arbejdet omfatter ansvaret for contestspalten i
OZ, international kontakt ang. contests, afvik
ling af de af EDR arrangerede tester herunder
logkontrol.
Interesserede bedes henvende sig til EDR’s
formand:
OZ1DHQ Per Wellin
Fredericiavej 30
7000 Fredericia
Tlf. 05 94 10 66

QZ-spot

C56 Gambia DX-pedition a f OZ5QU Peter og OZ3IG Henry.

THE GAMBIA

C 56/
Radio

OZ I

OZ 5 QU
OZ 3 I G
UTC

OZ5QU
Peter Kristiansen
Keglens Kvt. 1
DK 2640 Hedehusene
Danmark

RS(T)

3,79

tte

Rx/Tx: FT 757 GX

Mhz

□
H
6°)

Ant: G-whip/W3DZZ
0 PSE
direc? or
r-1
QSL
1I Tnx
via buro

OZ3IG
Henry Olsen
Hedetøeret 22, 2 tv
DK 2640 Hedehusene
Danmark
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1989

Contest Kalender

Dato
01
21-22
21-22
27-29
28-29
28-29
28-29
04-04
04-05
04-05
05-05
05-05
11-12
11-12
12-12
11-13
18-19
24-26
25-26
25-26
25-26
25-27
04-05
23-23
23-23
25-26

Tid (UTC)
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
JAN
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
FEB
MAR
MAR
MAR
MAR

*)
1500-1500
2200-2200
2200-1600
1300-1300
0600-1800
0000-2400
1600-1900
1200-0900
2100-2100
0845-0945
1000-1100
1200-1200
2100-0100
**)
1400-0200
0000-2400
***)
1300-1300
0600-1800
1200-0900
1400-0200
0000-2400
1200-1600
2100-2300
0000-2400

Timer

Mode

Arrangør & Contest Navn

24
24
42
24
36
48
3
21
24
1
1
24
4
12
36
48
42
24
36
21
36
48
4
2
48

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
SSTV
SSB
CW
SSB
SSB
CW
CW
CW
SSB
CW/SSB
CW/SSB
SSB

UBA SWL competition
AGCW QRP CW contest
HRAS HA DX contest
»CQ« WW 160 m
UBA CW contest
REF CW contest
ISSB YL-ISSB CW party
AGCW Straight key party
RSGB 7 MHz SSB
SRJ YU worid wide DX
EDR Månedlig aktivitet
EDR Månedlig aktivitet
VERON PACC contest
RSGB 1.8 MHz
EDR EDR SSTV contest
YLRL YL/OM contest
ARRL International DX 02/89
»CQ« World wide 160 m
UBA SSB contest
REF SSB contest
RSGB 7 MHz CW
YLRL YL/OM contest
ARRL International DX 02/89
EDR OX-OY-OZ contest 1
EDR OX-OY-OZ contest 2
»CQ« CQWW WPX

Info
OZ
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89
01/89

01/89
01/89
01/89
01/89

03/89
03/89
03/89

*) Se under UBA SWL competition
**) 1200-2400 Dansk Normal Tid, nærmere info i SSTV-spalten
* * * ) SSB ikke tilladt på 160 meter i OZ-land

Desværre er der i skrivende stund ikke indløbet indbydelse til alle
de efterfølgende tester, det drejer sig bl.a. om RSGB og REF.
ARRL håber jeg på findes i OZ/februar. Skulle nogen være inte
resseret i ARRL DX contest før OZ/februar, viljeg gerne kopiere ind
bydelsen og videresende, når den modtages her.
En del af nedenstående informationer bygger altså på indbydel
ser fra sidste år - datoerne derimod er jeg sikker på, de er udregnet
i.h.t. lARU’s contestkalender.
UBA SWL Competition 1989/1990
Endelig noget for de mange SWL’s, godt nok lidt forsinket, men du
kan nå at vinde endnu, du har nemlig et år til det. I perioden 1. ja 
nuar 1989 til 31. december 1989 kan du deltage i UBA’s SWLkonkurrence.
Der kan deltages i følgende kategorier som enkelt operatør: SSB,
CW, RTTY (AMTOR, ASCII, PACKET) og SSTV (FAX).
Der kan også deltages som multioperatør enten som klub eller
flere SWL’s sammen, og her deltages som MULTIMODE (d.v.s. alle
de ovenfor nævnte modes).
De bånd, der må benyttes, er: 160, 80, 40, 20, 15 og 10 meter.
Der gives 1 point for hver aflyttet station, og multiplier er hvert nyt
land, men kun første gang, det aflyttes. Forstået således, aflytter du
Sverige (SM) på f.eks. 80 meter, tæ ller det ikke igen som multiplier
på f.eks. 40 meter eller alle andre bånd, men giver naturligvis 1
point.
Det totale resultat er point gange multiplier.
For at være med i denne SWL-contest skal du (og det er vigtigt)
fremsende en logstatus pr. 1. april og 1. september 1989, der viser,
hvor mange QSO’er du har registreret på nævnte tidspunkter.
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Total log for hele perioden skal afsendes senest den 20. januar
1990. Der erdiplom er og præmier til vinderne i hver kategori og om
råde.
UBA foretrækker, at du bruger deres specielle log blade, ønsker
du det, skal du vedlægge 3 IRC i brev til:
Contest Manager, Marc Domen, ONL6945, P.O. Box 38, Borgerhout, B-2200 Beigium.
Så vil du få tilsendt logblade og yderligere informationer om UBA
SWL competition.
Lo g status og total-log skal også sendes til ovenstående adresse.

21-22 januar AGCW QRP CW contest
Tidspunkt: 1500 (lørdag) - 1500 (søndag) UTC
Mode: CW
Bånd: 160-10 m (i.h.t. IARU bånd regulativer)
Deltagerklasser: A) 3.5 W input/2 W output, enkelt operatør. B) 10 W
input/5 W output, enkelt operatør, C) 10 W input/5 W output, multi
operatør, D) QRO-stationer med mere end 10 W input, E) SWLamatører.
Bemærk: Deltagere i klasse A, B, D og E skal holde 9 timers pause,
klasse C (multi-operatører) må deltage i samtlige 24 timer.
Opkald: CQ QRP test
QSO-kode: RST, serienummer og input, krystalstyrede stationer
sender X efter koden. QRO-stationer sender QRO efter koden.
Bemærk: Deltagelse skal foregå i samme klasse, der må f.eks. ikke
køres QRP på 20 meter og QRO på 80 meter, eller krystalstyret 80
meter og VFO på 20 meter.
Stationerne må kontakte hinanden 1 gang pr. bånd.
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QSO-point: 1 point for kontakt med eget land, 2 point for kontakt
med andet land, men eget kontinent, 3 point for kontakt med DXstationer udenfor eget kontinent
Krystalstyrede stationer må fordoble deres point.
M ultiplier: For hvert land og for hver DX-QSO.
Kaldeområder i JA, PY, VE, W og ZS tæller separat, øvrige mul
tiplier er i.h.t. DXCC-listen.
Total score: Båndresultat = QSO point x multipliers, Total = Sum
men af båndresultater.
Log instruktion: Der ønskes særskilt log for hvert bånd indehol
dende pointudregning og sammentælling (totalresultat).
Log sendes til: Sigfried Hari. DK9FN, Spessarstr. 80, D-6453 Seligensstadt, West Germany.
Log sidste frist: Senest 6 uger efter contestdagen.

21-22 januar HRAS HA DX contest
Denne contest afholdes altid den 3. hele weekend i januar fra lør
dag kl. 2200 UTC til søndag kl. 2200 UTC.
Bånd: 80-10 meter
Mode: CW
Klasser: Enkelt-operatør, enkelt bånd (SOSB), enkelt-operatør, alle
bånd (SOMB),multi-operatør, alle bånd (MOMB)
Opkald: CW HA test
QSO-kode: RST og serienummer startende med 001.
HA-stationerne sender samtidig deres provins-kode, der findes
ialt 20 provinser, koden er en to-bogstavs-kode.
QSO-point: 6 point for QSO med HA/HG stationer, 3 point for QSO
med DX-stationer, ingen point for QSO med eget kontinent.
Multiplier: Antallet af HA/HG stationer pr. bånd
Total score: pointsum x total antal multiplier
Log instruktion: Særskilt log pr. bånd, sammentællingsblad, og un
derskrevet deklaration.
Log sendes til: HRAS Contest Bureau, H-1581 Budapest, P.O. Box
86, Hungary.
Log sidste frist: 6 uger efter contestdagen.
27-29 januar CQ« WW CW 160 m
24-26 februar »CQ« WW SSB 160 m **)
**) Bemærk at vi fra OZ land ikke kan deltage i SSB-testen, da vi
ikke har tilladelse til SSB på 160 meter, men vi har lov at lytte.
Derimod kan vi være med i CW-testen 27-29 januar i tidsrummet
fredag den 27/1 kl. 2200 UTC til søndag den 29/1 kl. 1600 UTC
Bånd: 160 meter
Mode: CW
Klasser: Enkelt-operatør og muiti-operatør
QSO-kode: RST og QTH, amerikanske og canadiske stationersen
der deres stat og provins. For OZ-stationerne er det nok at sende
RST, vi befinder os jo allesammen i samme land.
QSO-point: 2 point for QSO med eget land, 5 point med andre lande
og 10 point for QSO med andre kontinenter.
Multiplier: Hver ny USA-stat (max 48) og canadiske provinser (max.
13) og hver DXCC giver 1 multiplier. Hawaii og Alaska tæ ller som
DXCC lande, USA og Canada giver ikke landsmultipiier.
WAE-landslisten må benyttes, og d.v.s. at IT9 (Sicilien), GM
(Shetlands Isl.) og UN1/UA1N/UZ1N/RA1N/RN1 (Karelia) også tæ l
ler som lande.
Total score: Summen af QSO-point gange summen af multiplier.
Sidste frist for CW-logs er den 29. februar 1989, kuverten mærkes
»CW« og sendestil: 160 Contest Director, Donald McClenon, N4IN,
3075 Florida Avenue, Melbourne, FL 32904, USA.
28-29 januar UBA CW contest
26-26 februar UBA SSB contest
UBA inviterer til contest med det formål at kontakte så mange belgi
ske stationer som muligt, og stationer fra de øvrige EF-lande, men
hovedvægt på de belgiske stationer.
Tidspunkt CW: 28 januar kl. 1300 til 29 januar kl. 1300 UTC
SSB: 25 februar kl. 1300 til 26 februar kl. 1300 UTC.
Klasser: A) Enkelt-operatør, enkelt bånd. B) Enkelt-operatør, alle
bånd. C) Multi-operatør, kun en sender, alle bånd. D) QRP 10 watt
input, alle bånd. E) SWL, alle bånd.
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Bånd: 80-10 meter i.h.t. IARU Region 1 båndplan.
Opkald: CQ test UBA
QSO-kode: RS(T) og serienummer startende m e d-001-, Belgiske
stationer sender også deres provins-kode.
QSO-point: QSO med ON, DA1 og DA2 giver 10 point. QSO med
andre EF-mediemslande giver 3 point og QSO med alle andre stati
oner 1 point.
Multiplier: Alle belgiske stationer: AN, BT, HT, LB, LG, LU, NR, OM,
WV og følgende prefix ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, DA1 og
DA2. Derudover gives multiplier for hvert EF-land.
Med held kan der findes 43 multipliers pr. bånd.
Total score: Total point gange total multiplier.
Log instruktion: Dato, tid (UTC), kaldesignal, koder afsendt og mod
taget, point og multiplier skal fremgå af den indsendte log.
Log sendes til: UBA HF Contest Committee, Galicia Jan ON6JB,
Oude Gendarmeriestraat 62, D-3100 Heist op den Berg, Belgien.
Log sidste frist: Senest 30 dage efter contest-dagen.

28-29 januar REF CW contest
25-26 februar REF SSB contest
Den franske contest har ingen ændringer i forhold til tidligere år, det
gæ lder om at kontakte så mange franske stationer som muligt,
samt oversøiske franske departementer og territorier, hvis prefix
begynder med F, derudover fransk militær i Vesttyskland.
Tidspunkt: CW 28. januar 0600 tii 29. januar 1800 UTC, SSB 25. fe
bruar 0600 tii 26. februar 1800 UTC.
Bånd: 80-10 meter (i.h.t. IARU Region 1 båndplan)
Klasser: enkelt-operatør og multi-operatør alle bånd.
QSO-kode: RS(T) og serienummer startende med 001. De franske
stationer sender også deres departement-nummer.
QSO-point: QSO med eget kontinent 1 point, med andre kontinen
ter 3 point.
Multiplier: Hvert nyt departement fra nr. 1 til 95 og Corsica, der an
vender prefix TK, har 2 departementer 2A og 2B, Vesttyskland DA1
og DA2 (fransk militær) og alle lande, der i.h.t. DXCC-listen har pre
fix startende med F, giver 1 multiplier pr. bånd.
Stationen F6R EF/00 giver ekstra multiplier.
Total score: Summen af QSO-point på alle bånd gange med sum
men af multiplier på alle bånd.
Log sendes til: Reseau des Emetteurs Franais Contest
c/o M. PacchianaChristian, F6ENV, 7 Chemin des Ecoles, Quartier
St-Jean, 13110 Port-de-Bouc, France.
Sidste frist for modtagelse af log er:
CW-log senest den 15. marts 1989
SSB-log senest den 15. april 1989
4 februar AGCW Straight Key Party
AGCW indbyder til »Straight Key Party« på ovennævnte dato, så
støv nøglen af og lad din manipulator holde en fridag.
Sidste år deltog fra OZ-land i gruppe 1/YL: OZ7YL (150 point) og
gruppe 2 /0 M: OZ80 (22 point).
Regler og informationer i år er følgende:
Tidspunkt: 1600-1900 UTC
Frekvenser: 3510-3560 kHz
Opkald: CQ H IP
Klasser:
A) max 10 watt input = 5 watt output
B) max 100 watt input = 50 watt output
C) max 300 watt input = 150 watt output
D) SWL
QSO-kode: RST, serienummer, klasse, navn og alder. XYL/YL sen
der XX for alder. Serienummer start = 001.
Eksempel: 579001/A/ULI/25 eller 559002/C/ILSE/XX
Point:
Klasse A QSO med Klasse A = 9 point
Klasse A QSO med Klasse B = 7 point
Klasse A QSO med Klasse C = 5 point
Klasse B QSO med Klasse B = 4 point
Klasse B QSO med Klasse C = 3 point
Klasse C QSO med Klasse C = 2 point
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Log instruktion: Loggen skal indeholde tid (UTC), bånd, kaldesig
nal, modtaget og afsendt QSO-koder, deltagerklasse, stationsbeskrivelse, pointsammentælling og en bekræftelse på, at der i
denne test kun er benyttet almindelig nøgle (gårdpumpe).
Logsendestil: Friedrich Fabri, DF10Y, Wolkerweg 11, D-8000 Miinchen 79, West Germany.
Log sidste frist: Ikke senere end 28. februar 1989 hos modtageren.
4-5 februar RSGB 7 MHz SSB
25-26 februar RSGB 7 MHz CW
Tidspunkt SSB: 4. februar 1200 - 5. februar 0900 UTC, CW: 25. fe
bruar 1200 - 26. februar 0900 UTC
Frekvenser CW: 7000-7030 kHz og SSB: 7040-7100 kHz
Klasse: Enkelt operatør og SWL.
Kun stationer på de britiske øer må kontaktes.
QSO-kode: RS(T) og serienummer startende med 001
QSO-point: 5 point
M ultiplier: Hvert nyt prefix, f.eks. G2, G3, G4, GM o.s.v.
Total score: Point gange multiplier.
Log instruktion: Særskilt log for CW og SSB.
Logsendestil: RSGB HFContestCommittee, P.O. Box73, Lichfield,
West Midlands WS13 6UJ, England.
Log sidste frist: 30 dage efter contest-dagen.

11-12 februar version PACC CW/SSB
PACC Contest finder sted hvert år den 2. hele weekend i februar.
Sidste år deltog fra Danmark OZ5EDR og indkasserede 189
point.
Tidspunkt: Lørdag kl. 1200 UTC til søndag kl. 1200 UTC.
Frekvenser: 1.8 - 29.7 MHz i.h.t. IARU Region 1 båndplan.
CW: 3.500-3.560, 14.000-14.060 MHz.
SSB: 3.600-3.650, 3.700-3.800, 14.125-14.300 MHz.
Krydsbånds-QSO’er tillades ikke, og Contest-trafik på WARC må
ikke finde sted.
Mode: CW og SSB.
Klasser: Enkelt-operatør, Multi-operatør og SWL.
QSO-kode: RS(T) og QSO-serie nummer begyndende med 001.
De hollandske stationer sender også deres provinskode, der fin
des ialt 12 provinser, og de er følgende:
GR - FR - DR - OV - GD- UT - NH - ZH - FL - ZL - NB - LB.
QSO-point: Hver QSO med PA, PB og PI giver 1 point. Hver station
må kontaktes 1 gang pr. bånd CW og SSB.
M ultiplier: 1 multiplier pr. provins pr. bånd, maximum er 6 x 12 = 72
multiplier.
Total score: Summen af point på alle bånd gange med det opnåede
antal multiplier.
SWL-info: Hver ny hollandsk stationer giver 1 point. Multiplier som
sender-amatørerne. Loggen skal foruden dato, tidspunkt, bånd og
kaldesignaler også indeholde kodegruppen sendt og modtaget af
den hollandske station.
Log instruktion: Markér venligst første gang en ny multiplier regi
streres, foretag point-sammentælling. Loggen skal underskrives
og deklaration om overholdelse af contestreglerne vedlægges.
Log sendes til: F. Th. Oosthoek, PAØINA, P.O. Box 499,4600 A1 Be
rgen op Zoom, Holland.
Log sidste frist: Senest den 31. marts 1989.
11-12 februar RSGB 1.8 MHz CW
Desværre har jeg ikke i skrivende stund modtaget indbydelse fra
RSGB vedrørende 1.8 MHz contest 1989. Jeg er dog ret sikker på
datoen, og hvis vi går ud fra, at reglerne ikke har ændret sig siden
sidste år, skal man iagttage følgende.
Det gælder om at kontakte flest mulige stationere i Storbritan
nien.
Frekvenser: 1.820 - 1.870 MHz.
Mode: CW.
Klasser: Kun enkelt-operatør.
QSO-kode: RST og serienummer startende med 001. Britiske stati
oner sender ogsåderes »county code«.
QSO-point: 3 point for hver kontakt med et bonus-tillæg på 5 point
for hver ny county kontaktet.
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Log instruktion: A4-log indeholdende dato/tid (GMT), RST og serie
nummer afsendt/modtaget, county code og bonus point.
Dobbelt QSO’er skal markeres.
Vedlagt loggen skal findes deklaration om overholdelse af conte
streglerne.
Log sendes til: RSGB HF Contests Committee, P.O. Box 73, Lichfi
eld, Staffs WS13 6UJ, England.
Log sidste frist: 2. marts 1989.
18-19 februar ARRL international CW DX
04-05 marts ARRL international SSB DX
Informationer vil findes i OZ/februar - så vi håber på »post til tiden«.
Se eventuelt reglerne i OZ januar 1988.
Kære ailesammen
Jeg bestræber mig naturligvis på at fortælle om de resultater, der
indløber, men det kan jo smutte. Derfor er jeg taknemmelig for, hvis
nogen kommer i besiddelse af resultater, contest-informationer o.l.
af fælles interesse. Kopier modtages gerne. Desværre får jeg ikke
automatisk besked om alle de kommende aktiviteter, resultater og
hvad deraf følger.
Hermed et tillykke til OZ3PE/OX3AB, Arne med resultatet i CQ
World-wide DX Contest 1987 QRP, 14 MHz, med 20.644 point.
Godt nytår, god contest og god DXing
vy 73 de Eigil

HF-aktivitetstesten
v/O Z1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
Resultat fo r december 1988
Call
OZ3FYN
OZ1ALS
OZ5ESB
OZ1SDB
OZ5EDR

QSO
41
42
40
38
39

M ulti
24
23
24
24
23

Total
1968
1932
1920
1824
1794

CW
1 OZ3MC
2 OZ1DPW
3 OZ4FA
4 OZ1BMA
5 OZ8E

38
37
38
32
26

24
23
22
22
16

1824
1702
1672
1408
832

FONE-KLUB
1 OZ5ESB
2 OZ3FYN
3 OZ5BIR
4 OZ1ALS
5 OZ1SDB
6 OZ6ARC
7 OZ8EDR

83
81
79
77
71
58
52

41
40
40
41
35
33
31

6806
6480
6320
6314
4970
3828
3224

Fone
1 OZ3MC
2 OZ8DK
3 OZ1GX
4 OZ8IE
5 OZ1CMP
6 OZ7XE
7 OZ1BMA
8 OZ1IVQ
9 OZ1AHK
10 OZ4NA
11 OZ1DLD

86
84
81
67
68
65
59
56
46
41
36

42
40
40
39
37
35
32
31
32
28
19

7224
6720
6480
5226
5032
4550
3776
3472
2944
2296
1368

SWL
1 DR-2174
2 DR-2044

97
30

12
11

2328
660

1
2
3
4
5
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Det er så den sidste test i år. Der var checklog fra OZ1GX samt
OZ9MM. En log var først poststemplet den 12. december, så den
kom, da jeg sad og skrev dette. HR skal jo have det lidt tidligere i
denne måned. Ellers har jeg ikke andet end at ønske alle deltagere
og deres fam ilier et rigtigt radioaktivt NYT ÅR.
Jeg håber på flere deltagere til næste omgang, men på genhør i
testen i februar.
Best 73 på genhør til alle OZ1BJT Poul

HF-aktivitetstest 1989
Sender- og lytteramatør i Danmark kan deltage i aktivitetstesten
1989.
Testens form ål er at forøge aktiviteten mellem danske amatører
og herunder at træ ne stationsbetjening og ØSØ-afvikling under
testforhold.
Klasse:
Lytteramatør, CW og Phone.
Tidspunkter:
Første søndag i hver måned fra februar 1989 til december 1989. Så
fremt EDR’s HF-fieldday falder første weekend en måned, er der i
denne måned ingen aktivitetstest.
Testen afvikles i følgende tidsperioder:
CW:
1. periode
2. periode
3. periode
4. periode

09.45 - 09.59
10.00 -10.14
10.15 -10.29
10.30 -10.44

Phone:
1. periode 11.00 -11.14
2. periode 11.15-11.29
3. periode 11.30 -11.44
4. periode 11.45-11.59
Tiderne er dansk normaltid
Stationerne må kun kontakte hinanden en gang i hver periode.
Bånd og frekvenser:
Testen afvikles på 80 m. Der må benyttes følgende frekvensområ
der:
CW: 3220-3560 kHz
Phone: 3720-3770 kHz
Koder:
Der udveksles kodegrupper bestående af RS(T) + QSO-nummer
og amtsnummer. F.eks. således femte QSO, Vejle amt 59905/10 el
ler 5905/10.
A m tsindelingen er således:
1. København
2. Frederiksborg
3. Roskilde
4. Vestsjælland
5. Storstrøm
6. Bornholm
7. Fyn
8. Sønderjylland
9. Ribe
10. Vejle
11. Ringkøbing
12. Århus
13. Viborg
14. Nordjylland
Point:
Hver rigtig modtaget og afsendt kodegrupper giver 1 point. En kom
plet QSO giver således 2 point.
Hvert amt tæ ller som multiplier i hver periode. Eget amt giver in
gen multiplier, men tæ ller kun som QSO point.
Har en station kun QSO’er med eget amt, tildeles en multipliersum på 1. Er der ikke modtaget logs fra en station, vil der blive givet
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både point og multiplier, såfremt den pågældende station findes i
mindst 5 logs, herunder logs fra SWL’s.
I SWL-klassen kan alle medlemmer af EDR deltage. Det gælder
om at aflytte flest mulige ASO’er og nedskrive begge stationers kaldesignaler og de afgivne kodegrupper. Hver aflyttet QSO giver 2
point. Endvidere gives der multiplier for hvert aflyttet amt.
I SWL-klassen er der ingen periodedeling.
Det samlede antal point fås ved at gange antallet af point med an
tal multiplier.
Stationer kan kun deltage, såfremt stationen i løbet af testen har
haft QSO med mindst 5 forskellige stationer.
Handicap:
C-amatører må forøge slutresultatet med 50% de første 3 gange, de
deltager.
Log:
Loggen skal indeholde følgende oplysninger:
Tid, Call, Afsendt, Modtaget, Kodegruppe, krævet multiplier og
point, samt en rubrik til contestmanagerens udregninger.
Foroven eller på separat blad anføres deltagers call-navn og ad
resse. Afdelinger skal anvende det call, der er tildelt afdelingen og
på loggen anføre, hvem der har betjent stationen. Endvidere mær
kes loggen tydeligt afdelingsstation. På loggen anføres antal
krævet point og multiplier og det totale pointtal udregnes. Det er øn
skeligt, om loggen føres som vist i nedenstående eksempel.
Resultater:
De månedlige resultater offentliggøres i OZ, såfremt der ikke inden
den 15. i måneden efter offentliggørelse, er indløbet indsigelser, er
resultatlisten endelig. I årsresultatet medregnes kun de 8 bedste
tester.
Diplomer:
Der er diplomer til de bedste i følgende grupper:
CW, Phone, klubst., C W, klubst., Phone og SWL. Forat modtage di
plom skal stationen have deltaget i mindst 4 tester.
Indsendelse:
Logs sendes til:
OZ1BJT, Poul H. Lund
Vardevej 72
7100 Vejle
Loggen skal være poststemplet senest den 10. i måneden. Ved
lægges loggen en adresseret og frankeret kuvert, sendes resultatli
ste efter gennemgang.
Log eksempel:
CODE—GROUP
TIME

STATION

SENT

POINTS
REMARKS

RECIEVED
MULTI

11 01
. 01
.01
. 11
.ih.1$
.11
....•

ä

12
M
.n

hi

SO
S2

o z / Bnci
0 1 1 HMY
01 $ EDR
O li Ql(r
011 OIS
OZh-RP
01 2 EDR
QllØHQ
01 101S
011 810OZ £ EDR
O li 3 HQ
O li 6HQ
01 hRP
01 2 t PR

2 °l01/10
fh O l/26
2U V 20
2101/20
2102/20
flOt,/26
flø l/Jo
210t/20
flO V 20
2120/20
f i l t / 20
21 l i / 20
fU h/70
f 112/20
fU f/2 6

f io in
1
2102/2
/
210V1
/
2101/1
2100/2
2102/20
2101/20
2111/ 1 1
f
2111/2
2100/1
2112/ / ' 2
2112/1
7
2211/1
1
2111/20
2111/2
1
■tU-.

Po

do not
fill

t

3

i
i

1 muh/lo
U f l 30 x 7

i? o

Som det fremgår af reglerne, er der ikke æ ndringer i år. Jeg har et
lille problem angående handicap for kategori C. Hvis den bruges
mere, den var jo kun beregnet til max. 10 watt input, det er der vist
ingen, der bruger mere.
Vel mødt i tesie n i 1989
de OZ1BJT Poul
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R e d a ktio n : O Z1DXX, G re th e H e ib e rg ,
S n e d k e rve j 24, B ox 3025,
6710 E sbjerg V. T lf. 05 15 08 98

POLSK! Z W 1 4 Z E K K RÖTKOFKLOWCÖW

POLSKA
Dette diplom udgives af PZK og kan søges af alle licenserede ama
tører og SWL’s.
Ingen begrænsninger i bånd og modulationsart.
Diplomet udgives i 3 klasser:
Klasse 1 - for kontakter med 49 (alle provinser i Polen)
Klasse 2 - for kontakter med 35 provinser i Polen
Klasse 3 - for kontakter med 20 provinser i Polen
Alle kontakter efter 1. juni 1975 tæ ller til dette diplom.
Ansøgeren bedes opføre provinserne i alfabetisk orden på ansøgningslisten.
BB - Bielsko Biala
BK - Bialystok
BP - Biala Podlanska
BY - Bydgoszcz
CH - Chelm
Cl - Ciechanow
Kl - Kielce
KL - Kalisz
KN - Konin
KO - Koszalin
KR - Krakow
KS - Krosno
L D - Lodz
LE - Leszno
LG - Legnica
LO - Lomza
LU - Lublin
NS - Nowy Sacz
OL - Olsztyn
OP - Opole
OS - Ostroleka
P I-P ila
PL - Plock
PO - Poznan
ZG - Zielona Gora
CZ - Czestochowa
E L -E lb la g
GD - Gdansk
GO - Gorzow
JG - Jelenia Gora
KA - Katowice
PR - Przemysl
PT - Piotrkow Tryb.
RA - Radom
RZ - Rzeszow
SE - Siedlce
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/SP9
/SP2
/SP8
/SP2
/SP8
/SP5
/SP7
/SP3
/SP3
/SP1
/SP9
/SP8
/SP7
/SP3
/SP6
/SP4
/SP8
/SP9
/SP4
/SP6
/SP5
/SP3
/SP5
/SP3
/SP3
/SP9
/SP2
/SP2
/SP3
/SP6
/SP9
/SP8
/SP7
/SP7
/SP8
/SP5

Sl - Sieradz
/SP7
SK - Skierniewice
/SP7
S L -S lu p sk
/SP1
SU - Suwalki
/SP4
SZ - Szczecin
/SP1
TA - Tarnow
/SP9
TG - Tarnobrzeg
/SP7
TO -Torun
/SP2
WA - Warszawa
/SP5
WB - Walbrzych
/SP6
WL - Wloclawek
/SP2
WR - Wroclaw
/SP6
ZA - Zamosc
/SP8
Diplomet koster 10 IRC og søges med GCR-liste hos:
PZK Award Manager Monika Wasowicz, SP5NOW, RO. Box 320,
00-950 Warszawa, Polen.
DIG-CEPT-Diplom
Diplom Interessen Gruppe (DIG) har udgivet dette diplom, der er
godkendt af DARC, som anerkendelse for indførelsen af CEPTlicensen.
Alle licenserede radioamatører og SWL’s kan ansøge om dette
diplom. Man skal have haft kontakt med 77 stationer, der ifølge
CEPT-reglerne kører fra et andet land end vedkommendes hjem
land.
Blandt de 77 kontakter skal mindst 7 forskellige lande være re
præsenteret. Der er ingen bånd eller modulationsbegrænsninger.
Med båndet følger en transfers til opklæbning på bil eller lig
nende.
Diplomet koster 10,- DM (label med dit navn og adresse bedes
vedlagt) og søges med GCR-liste hos DIG-diplommanager:
Wolfgang Landgraf, DL9HC,
Weidenstrasse 18,
D-6802 Ladenburg - F.R.G.
West Germany

RAEM Award
Dette diplom er udgivet i 1972 til minde om den arktiske opdagel
sesrejsende Ernst T. Krenkel, som døde i 1971. Det udstedes for
kontakt med (omkring) den nordlige og sydlige polarcirkel. Man
skal have 68 point ialt efter følgende regler:
Kontakt med RAEM med Ernst Krenkel som operatør = 15 point
Antarktiske stationer og stationer på skibe i Antarktis = 10 point
Stationer på antarktiske øer og stationer nord for 70 north = 5 point
Andre stationer omkring den antarktiske cirkel
= 2 point
Alle QSO’er (undtagen dem med RAEM) skal være ført efter 24.
december 1972.
Søges hos The Central Radio Club, Box 88, Moscow via EDR.
Diplomet koster 20 danske kroner (kun hvis det søges gennem
EDR, ellers er prisen 14 IRC’s).

Seaway Award (Canada)
Få kontakt med 10 forskellige amatør stationer langs ruten for St.
Lawrence Seaway. Af de 10 kontakter, der kræves, må 1 fra hver af
følgende områder: Thunder Bay, Greater To ro nto, Greater Mont
real og Greater Quebec City. De resterende seks må være fra et
hvilket som helst sted langs ruten.
Diplomet koster $2.00 eller 10 IRC’s og søges med GCR-liste, be
kræftet af EDR’s Diplom-manager eller 2 licenserede radioamatø
rer hos: Ron N. Nickle, VE3SF, Awards manager Canadian DX As
sociation, 286 Burnett Avenue, Willowdale, Ontario, Canada M2N
1WI.
OZ JANUAR 1989

Trans Canada Award
Få kontakt med 5 stationer i hver af de 8 canadiske arealer fra VE1
til V E 8 ,ialt 40 kontakter, + 5 kontakter med stationer i V01 eller
V 02 (New Foundland og Labrador), + 1 VEØ Maritim mobil sta
tion.
Der kræves ialt 46 kontakter.
Bemærk. Af VE8 call area, mindst 1 kontakt må være med en Yu
kon station VE8 eller VY1, og en må være med en off-shore ø i det
nordvestlige territorium .
Diplomet koster $2.00 eller 10 IRC’s og søges med GCR-liste, be
kræftet af EDR’s Diplom-manager eller 2 licenserede radioamatø
rer hos: Ron N. Nickle, VE3SF, Awards manager Canadian DX As
sociation, 286 Burnett Avenue, Willowdale, Ontario, Canada M2N
1WI.

S herlo ck H olm es Award og Trophy Rules
Til disse diplom er tæ ller alle kontakter efter 1. marts 1976 med med
lemmer af IPA- Radio - Club (International Police Association) over
hele verden. Diplomerne kan søges af alle licenserede radioamatø
rer og SWL’s.
Medlemmerne kan kontaktes een gang pr. bånd og giver point
således:
Kontakt med hvert medlem i eget land giver 2 point.
Kontakt med hvert medlem i eget kontinent giver 5 point.
Kontakt med hvert medlem i alle andre kontinenter giver 10 point.
Kontakt med IPA/speciel eller klubstation tæ ller dobbelt.
Diplomerne udstedes efter følgende regler:
Sherlock Holmes Award 50
- 50 point
Sherlock Holmes Award 100 -100 point
Sherlock Holmes Award 200 - 200 point
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Sherlock Holmes Trophy Silver - Hertil skal man have 750 point
og have kontaktet 10 forskellige IPA-lande.
Sherlock Holmes Trophy Gold - Hertil skal man have 1250 point
og have kontaktet 20 forskellige IPA-lande.
Sherlock Holmes Trophy Silver/VHF - Hertil skal man have 400
point og have kontaktet 5 forskellige IPA-lande.
Sherlock Holmes Trophy Gold/VHF - Hertil skal man have 400
point og have kontaktet 5 forskellige IPA-lande.
Der er ingen bånd eller mode-begrænsninger. Ved indsendelse
af din adresse + 2 stk. IRC’s eller 2 US$ til nedenstående adresse
vil du kunnefå tilsendt IPA’s medlemsliste. Alle diplomer og trofæer
kan søges via EDR eller som GCR-liste. Prisen er 10 IRC’s eller 10
DM for hvert af diplomerne, og for hver af trofæerne er prisen 35
IRC’s eller 40 DM.
Anton Kohten, DK5JA,
P.O. Box 400163,
D-4152 Kempel 1
West Germany
OZ JANUAR 1989

LXUØCE-Award of C.A.R.i.E.
Diplomet kan søges af alle licenserede amatører og SWL’s.
Kun kontakter i 1989 gælder til dette diplom, der udgives i anled
ning af 10 års jubilæ et for stiftelsen af European Institutions’ Radio
Amateurs Club (C.A.R.l.E.) i samarbejde med EF, der samtidig fej
rer 10 års dagen for indførelse af direkte valg til EF-parlamentet.
Diplomet køres efter følgende regler:
1 kontakt i tidsrummet 1.1. - 31.12.1989 med hver af de 12 EFmedlemslande.
Disse lande er:
Belgien, Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Ir
land, Italien, Luxemborg, Portugal, Spanien, Vesttyskland.
Kontakt med C.A.R.l.E. klubstationen LX10CE i 1989 - normal
kaldesignal LX9CE - tæller som joker og kan erstatte et manglende
land.
Alle bånd og modulationsarter er tilladt.
Der er specielle ansøgningsskemaer, der kan fås ved indsen
delse af frankeret svarkuvert til OZ1DXX. Diplomet søges med
GCR-liste hos C.A.R.l.E. (Cercle des Amateurs Radio des Instituti
ons Européennes. Ansøgninger skal fremsendes senest den 30.
juni 1990.
Man bedes vedlægge en forstærket A4 kuvert med navn og ad
resse, eller en label med navn og adresse.
Diplomet koster 2,5 ECU eller 5 IRC’s eller 100 belgiske francs.
Ansøgningen sendes til:
C.A.R.l.E.
LX10CE-Award
P.O. Box 1776
L-1017 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg / Europe

Tekniske artikler
modtages gerne.

Redaktionen
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Redaktion: OZ1 FTE , Morten Skjold Frederiksen,
S m edevej 41, Ky ndeløse, 4 0 7 0 Kirke Hyllinge
Tlf. 0 2 4 0 42 70

DX-info: 3 .675 kHz + - Q R M
Lørdag 1400 D N T

Først et rigtigt godt og DX fyldt nytår til alle. Inden vi lægger loggen
fra 1988 til side, kan vi se tilbage på et år med masser DX og et år,
hvor vi rigtigt mærkede, at vi er på vej mod solpletmaksimum. Efter
at foråret havde budt på en del gode åbninger på 15 meter, skete der
rigtigt noget i efteråret, med daglige åbninger til de fjerneste af
kroge, selv på 10 meter.

Der skulle i løbet af året dukke mange spændende DXpeditioner
op. Det startede først i januar med en italiensk gruppe fra GuineaBissau som J50AS og J56AS, samtidig kunne VKØHI høres fra Heard Isl. helt frem til marts, mens KP4HUKP5 og NJ7D/KP5 fra Descheo kun blev kørt af få. I februar kom DJ6SI og andre i luften fra
Abu Ail som A 15AA ,A15AB og A15AC, mens ZL9AMO, ZL9BQD og
ZLØAFZ/) var påAuckland Island, og blev kørt i OZ på 15-80 meter.
Også Navassa Island var aktiv i denne måned med K2SG/NP1 på
CW og N2EDF/NP1 på SSB, og selv om vi kom til at vente længe på
QSL, dukkede de da op. 4X6TT startede DXpedition i Stillehavet,
som bragte ham til 3D2, FW, 5W, T2, ZK1, ZK3 og KH8, dette var kun
SSB operation, mens DL1VU også lavede ø til ø hop med super CW
operation fra bl.a. KH2, KX6, 3D2, T2 og C21.
I marts var Jim Smith VK9NS igen på farten, og sammen med
VK9NL, TR8JLD, 7J3AAB og N01Z aktiverede han Howland Isl.
som N01Z/KH1, i samme forbindelse var de også i gang fra 130 og
Jim tog kort efter til Central Kiribati som T31JS. Ud over 15 og 20
meter blev der ikke rapporteret mange QSO’er. Her hørtes også an
dre sjældne stationer bl.a. AH9AC, TU4BR/5U7, IK2CKR/FW, SØRASD, 3B9FR, XU1SS, 3C1MB, KL7LF/KH3, FR4FA/J og CYØSAB.
En kort japaner-operation fra Ethiopien ET3JIN var OK for DXCC,
men kun få fik QSO.
April bød på DXpedition til Kingman Reef K9AJ/KH5K, som fort
satte til Palmyra WØRLX/KH5. Manageren WA2MOE Stu dukkede
siden op i København og fortalte om turen. DJ6SI m.fl. var igen på
farten, nu i Benin som TY9SI, senere på året var han i Niger som
5UV386. SMØAGD og LA7XB var også en tur i Afrika, for at besøge
S92LB, deres aktivitet var ikke overvældende, men de hørtes da på
alle bånd.
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Sommeren blev ikke så hektisk som foråret, men der kom dog
stadig mange spændende stationer fra Pacific igennem på 15 og
20 meter. Selv i Europa skulle det lykkes at finde noget særligt.
OH2BH fandt en lille russisk ø, som Finland havde lejet, en opera
tion herfra som 4J1FS viste sig at være nyt land til DXCC listen, og
vi skulle alle til at lære at udtale Malyj Vysotskij. Fra Congo hørtes
9Q5NW som TN4NW, og fra Mozambique fik C9MKT alias
SM7DZZ tilladelse til få dages operation i hver måned, og fra St.
Paul Isl. hørtes CY9DXXen lille uges tid. Sidst på sommeren blev
både South Orkney og South Georgia aktiveret af henholdsvis
VP8BRTog VP8BRR, desværre har de ikke så meget kendskab til
amatørradio, men mange fik da QSO i listeoperation. Der er stadig
chance for at finde disse på båndene, aktiviteten har især været på
15 meter.
I september åbner båndene for første gang rigtigt i den nye solpletcyclus. På 10 m kan man nu uden problemer køre Japan og USA
næsten dagligt, og selv KH6 og KL7 køres, KB5ERN/KH3 giver mig
zone 31 på 10 meter.
Oktober byder som sædvanligt på masser af DX i forbindelse
med CQWW SSB testen, og OH1RY tog igen i år på tur til Pacific,
sammen med OH2BAZ aktiverede han FO, 3D2, YJ og ZK2, som
sædvanligt med vægt på 40 og 80 meter, men blev dog hørt på alle
bånd fra flere steder. SM7PKK var ligeledes på rundfart med aktivi
tet fra KH6, KH8, ZK2, A35 og flere andre steder.
3D2XX var på Rotuma Isl., måske et nyt land på DXCC listen.
Årets nok største overraskelse kom også i oktober: Vietnam. En
gruppe fra Ungarn startede den 22. oktober som 3W8DX og
3W8CW. Vietnam lå øverst på most wanted listen i Europa. Der
havde ikke været aktivitet siden XV5AC hastigt forlod landet i 1975.
Men efter 5 ugers aktivitet kunne mange notere 3W i loggen, flere
med QSO’s på 5 bånd.
Af de mest omtalte DXpeditioner, der ikke blev til noget, hører ak
tivering af Nord Yemen af Lynx DX Group, men det lykkedes dem al
drig at få de nødvendige papir gyldig på samme tidspunkt. Men alli
gevel har der i løbet af året været over 285 lande at køre for den
aktive DX’er.
Af dem som ikke blev aktiveret i 1988 hører ZS8MI Marion Isl.,
3 B 6 S t Brandon, PYØS Peter & Paul’s Isl., VK9MMe\\\shRee1,XF4
Revilla Gigedo, W77Laccadive Isl. som alle forventede at dukke op
i 1989.

Lidt at drømme om her i vintertiden!

FO
Æ ndringerne i DXCC reglerne kan betyde, at Marquesas Isl. kom
mer til at tæ lle som separat land. F05LZ skulle være aktiv herfra.
JA Japan
Ifølge JARL News No. 2 fra 31. marts 1988, harTelecommunications
Bureau of the Ministry of Posts and Telecommunications i Japan
udstedt ialt 1.608.128 amatørradio-operatør licenser!
OZ JANUAR 1989
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Indholdsfortegnelse for OZ 1988

Antenner, fødeiedninger, udbredelse
Side
Husmandsdipoi (OZ1FSM). . . . . . . . . . . . .
5
Tilpasning til W3DZZ antenne (OZ1ARN). . 17
Transportabel 20 meter antenne (OZ9MM). 74
Lodret 2 meter dipol i bagruden? (OZ7DR) 262
Lysnetledning som fødeledning på HF
(OZ1LIJ og OZ8BG)
326
Foldet spalteantenne for 2 meter (OZ7DR). 561
Parabolantenne i glasfiber (OZ1HQV). . . . . 562
Antennefidus (OZ1JSZ). . . . . . . . . . . . . . . . 568
Lysnetledning som fødeledning på HF
(OZ7MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

nr.
1
1
2
5
6
10
10
10
12

Computer, m ikroprocessor, d ig italte knik
»Catalina projektet«, III del (OZ1ETU). . . . .
7 1
Digitaludlæsning på ældre transceivere
(OZ8BG)
385 7
Software
computerlog (OZ1JQW). . . . . . . . . . . . . . .
Computerlog og statistik (OZ1JQW). . . . . .

512 9
570 10

M odulation, nøgling, lavfrekvens
Modifikationer på Superline MK3 (OZ6SM) 71 2
Mikrofonforstærker (OZ1LUH). . ..........
197 4
Billig CQ-maskine (OZ1DOQ). . . . . . . . . . . 198 4
Morsenøglens udvikling gennem 140 år
(OZ1CAR)
..........
637 11
Måleapparater, m åleteknik, te stu d styr
Kapacitetsmeter (OZ1HSY). . . . . . . . . . . . .
Oscilloskopkalibrator (OZ5US).
...........
HF-resonansmeter et alsidigt måleinstrument ( OZ8XW) . . . . . .
Kapacitetsmåler (OZ5US). . . . . . . . . . . . . .
Modifikation af wattmeter (G1HQQ). . . . . .

324
388

6
7

441
505
511

8
9
9

Forstyrrelser, forstyrrelsesbekæ m pelse
EDR’s støj kasser - en gennemgang og
brugsvejledning (OZ8CY). . . . . . . . . . . . . .

321

6

131

3

328

6

Sendere, senderteknik
QRO på 70 cm ( OZ1GPZ) . . . . . . . . . . . . . .
Effektforstærker til små HF-transceivere
(O Z8BG )

Modtagere, m odtagerteknik
6 kanal VHF FM modtager (OZ9TM). . . . .
Selektor til retmodtager ( OZ8BG) . . . . . . . .
HF-trin til 144 MHz med Duai-gate FET’s
(O Z20E)..........
Giv din FT221 en forbedret front-end
(OZ1LAS).
..............

253
508

5
5

625 11
695 12

Transceivere
»Catalina projektet«, III del (OZ1ETU). . . . .
7 1
Low cost 23 cm linear transverter
(OZ1GMP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3
Lyt på HF-båndehe på din VHF-station
(OZ5WK)
181 4
Digitaludlæsning på ældre transceivere
(OZ8BG)
..............
385 7
giv din FT221 en forbedret front-end
...................
695 12
(OZ1LAS)
Anmeldelser, test
RF Concepts RFC 2-217 (TR og OZ5RM). .
CTE CT 1600 (TR og OZ5RM) . . . . . . . . . .
Yaesu FT-727R (TR og OZ5RM) . . . . . . . . .
JRC NRD-525 (TR og OZ5RM)...................
PAKRATT 232 modem (OZ5RM)...............
Daiwa antenneomskifter CS-401 (OZ5RM)
BS 25 VHF booster (TR og OZ5RM)
Tokyo Hy-Power Labs HT-180
(TR og OZ5RM)
..............
Yaesu FT-747 (TR og OZ5RM) . . . . . . . . . . .
Yaesu FT-712 RH (TR og OZ5RM). . . . . . .
leom IC-761 (TR og OZ5RM) ..............

70
73
134
386
389
449
451

2
2
3
7
7
8
8

506
510
635
692

9
9
11
12

Udvidet og alm indelig teknisk prøve
Udvidet, november 1987 (T R ).
Almindelig, november 1987 (TR). . . . . . . .
Almindelig, maj 1988 (TR). . . . . . . . . . . . .
Udvidet, maj 1988 (TR).

331 6
393 7
571 10
631 11

VHF, UHF, SHF
VHF og UHF, (SHF) - teknikkens historie
(OZ1I N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fra reflexklystron til TWT-rør (OZ9LC). . . .
Low cost 23 cm linear transverter
(OZ1GMP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 1
65 2
125 3

QRO på 70 cm (OZ1GPZ).
131 3
Vedrørende ombygging av AP-2120/18 TRX
(la s a k ) . . . . y ;■.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9 4
6 kanal VHF FM modtager (OZ9TM)... 253
5
HF-trin til 144 MHz med Dual-Gate FET’s
(OZ2OE) . ...................
625 11
Giv din FT221 en forbedret front-end
(OZ1LAS)...................
695 12
Strømforsyning
Strømforsyning til »Catalina projektet«
(OZ1ETU)
..................................
12 1
Sikkerhedsomskifter (OZ5NU).............. 391
7

Rettelser
Fra reflexklystron til TWT-rør (OZ9LC). ... 199 4
Low cost 23 cm linear transverter
......................................
200 4
(OZ1GMP)
Modifikationer på Superline MK3 (OZ6SM) 200 4
‘Catalina projektet« (OZ2BB)................ 263
5
Lyt på HF-båndene på din VHF-station
(OZ5W K)
.................................
329 6
Parabolantenne i glasfiber (OZ1HQV).... 662
11

Diverse
»Were you on your radio last night?«
(OZ8CY) .............................
.
Indtryk fra Påskeøen (OZ1JHJ)
Hvad er nu det (pintogrammer) (OZ5NU). .
Kaldesignaler gennem 60 år (OZ1CFV). . .
Amatør packet radio - hvem behøver det du gør! (KR3T/OZ6WQ
...............
S18MI - nyt DX-land? (OZ8RY)
Strejftog gennem 40 år på 2 meter båndet,
første del (OZ8T og OZ8SL).......................
Lidt med glimlamper (OZ5NU). .
Strejftog gennem 40 år på 2 meter båndet,
anden del (OZ8T og OZ8SL) . . . . . . . . . . . .
Telegrafi - om den historiske baggrund
indtil år 1900 (OZ1CAR). . . . . .
Genoptræning af ældre elektrolytter
(OZ8BG)
Amatørradio i Polen..............
HF-komité møde på Åland (OZ5DX). . . . . .
James Steffensen, OZ2Q og EDR (OZ8T).
Lyn og torden - hvad sker der? (OZ5NU). .

13 1
78 2
133 3
202 4
204
206

4
4

265
325

5
6

336

6

400

7

450 8
456 8
641 11
643 11
698 12

Ledende artikler
Ny struktur i EDR! (OZ1CI D). . . . . . . . . . . .
3
Berlingske Tidende, 1990 (QZ8CY). . . . . .
63
Forårets kredsmøder (OZ1HMY). . . . . . . . . 123
40 år (OZ8T). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Yde, nyde - og byde (QZ5RB)
251
Sommerferietid (OZ1DYI). . . . . . . . . . . . . . 319
En HB’er (OZ3ZB)
383

1
2
3
4
5
6
7

Så er der atter
en brugt sommerferie til salg (OZ1HMY). .
EDR og OZ er ikke, hvad de har været
(OZ1FDU).....................
Sortie OZ5GF (OZ5GF)..............................
Et år efter... (OZ1DGP)................................
Packet-jul (OZ1DHQ).
............

439

8

503 9
559 10
623 11
687 12

Nekrologer (Silent Keys)
O Z5M R ..............................................
55 1
DM2ABK/Y21BK
55 1
OZ1KGC
...........................
170 3
...............................
170 3
OZ1ETU
OZ7T
241 4
O Z3H
241 4
OZ1ANY
241 4
O Z1W ........................................
310 5
OZ3EH ...............................
310 5
OZ1DGZ
.......................
310 5
OZ9X..............................................
374 6
374 6
OZ1GAF . ................
OZ2PA
...............................
374 6
OZ3XY
............
. . . . . . 374 6
O Z2R I................
374 6
OZ1II
........
494 8
OZ3WL . ..................................................... 495 8
OZ1CUQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 8
O Z8DES........................................
550 9
O Z5EH
........................................
550 9
O Z5R O .....................................
550 9
612 10
O Z 7 P P ............................................
OZ2Q
.....................
613 10
OZ7K
.............................
680 11
OZ1ATG
..................
680 11
Faste rubrikker
Hist & Pist (OZ5RM)
Teknisk brevkasse
OZ-spot
Contest Manager
Diplom Manager
DX nyt
VHF-UHF-SHF spalten
RTTY
SS TV & TV
HB information
Packet
SWL spalten
Rævejægeren
CW hjørnet
Det nostalgiske hjørne
EDR nyt
Debat
Litteratur nyt
Kredsmeddelelser
Læsernes mening
Amatørannoncer

Disse fordeler sig på fire licenskategorier: First class 18.615, Second class 48.224, Telegraf class 89.313, Telephone class
1.457.976. Såvidt jeg ved, har kun First class tilladelse til alle bånd,
og de to laveste klasser må kun benytte 10 w, hvilket forklarer fabri
kationen af transceiver i »v-modeller. Ud over operatør tilladelsen
udstedes der Amateurradio station licens. Disse er der 825.153 af.
Amatørorganisationen JARL svarende til EDR, rapporteres at have
143.626 medlemmer, en procentsats som EDR nok kan slå.

SU1ER via N6CW
EA8XS via OH5XT
EA8AGO via OH8PF
HD8EX Ass. DX-EX, Box »DX« Cuenca, Ecuador.
KYØY/D68 John Stamps, 1937 G race Ave, Fort Myers, FL 33901.
SU1EE via WA9INK C. Signer, 526 Chicago Ave., Downers Grove,
ILL 60515, USA
ZZØF via PY7ZZ Fred Maior, Rua Almeida Belo 241 Apt 302, Bairro
Vovo-Olinda, PE-53120, Brazil.
4U43UN via NA2K Harry Westervelt, 72Kuhithau Ave, Milltown, NJ
08850, USA.

SU Ægypten
Myndighederne er nu mere villige til at udstede licenser, det er i
hvert fald lykkedes for et par fastboende amerikanere at få licens,
således hørtes SU1EE og SU1EK ofte, samtidig er SU1ER nu blevet
udrustet med TS940, TL922 og ny beam.

Båndrapporter (call-time(z) fra 25/10-15/11-88)
10 m FM: Ingen rapporter - ingen interesse??
10 m: TU4BR/5U7 0855, BY5RT 0837, JX1UG 1200,
15 m: YIØBIF 1308, ZC4ZR 1340,
20 m: C56/OZ3IG og C56/OZ5QU 1830
40 m: YI1BGD 1835, 9M2AX 1450 (CW), C56/OZ5KU 2300 (CW),
80 m: KD7P/NH2 1525, C56/OZ5QU 2330 (CW), 1530: W6RJ,
K6UA, W7IVX, N7UA, KC7EM, W7FU,

VK9M Mellish Reef
Desværre for sent til sidste nummer af OZ, blev der annonceret
DXpedition til Mellish Reef, startende omkring den 7. januar og va
rende omkring 10 dage. På hjemturen regner man med, at der vil
blive stop på Willis Island for 3-5 dages operation. Gruppen består
af VE3CPU, NM2L, KD2HE, ZF2KN og VE3IED. Planlagt call
VK9ZW og QSL sendes via NM2L.
VP8 South Shetlands
Spanien har oprettet en base på Livingston Isl. i South Shetlands
gruppen. EA4YW vil fra midten a f januar og tre måneder frem , være
aktiv som EA0 BAE. Check disse fra: CW 7 kHz op, SSB 7043,
14233 og 212445 kHz.
4J Malyj Vysotskij
ARRL har anerkendt Malyj Vysotskij som nyt DXCC land. Det vil be
tyde, at 4J1FS, som var aktiv i juli 1988 vil tælle som nyt land. QSL
kort kan dog først sendes ind efter den 1. marts, kort modtaget før
vil blive returneret uden at blive krediteret.
Øen ligger i den finske bugt nær den russiske by Vyborg. Den til
hører USSR, men er lejet af Finland. Allerede i 1970 fandt ARRL, at
øen kunne tælle separat til DXCC, hvis den blev aktiveret, men det
skete altså først nu. Derfor blev denne operation anerkendt ud fra
reglen om separat administration, selvom denne regel nu er taget
ud af DXCC reglerne.
Nu er DXCC landelisten oppe p å 320, dermed skal man have 311
bekræftet for at komme på Honor Roil.
Der er planer om at aktivere M-V til foråret.
QSL info
ATØN via N2AU
EA9EA via EA7LQ
KP2A via N6CW
PJ1B via K2SB
P4OV via AI6V
P40 I via K7RIE
6V6A via F2CW
9Q5NW via AL7EL

JE1JKL SATY igang på CW i CQ-WW test som KC6CS fra Rep. of
Belau, Western Caroline Islands.
COWW-CW 26-27 oktober
10 m: 3W8CW, HSØA, FR4FA/J, 9Q5DX, 4S7EA, VQ9QM, HZ1HZ,
SU1ER, 5H1HK, BY1PK, D44BC, HD8EX, HC5M.
15 + 20 m: Har ikke modtaget nogle rapporter ud oversammesom

10 m.

EL2FY via JA1XAF
J52US via WA8JOC
LX8A via DL7MAE
PZ/N3JT via W2GHK
P40ZZ via KE7V
VP5U via K3IRK
FR4FA/F via F6FNU
9Q5DX via KQ3S

40 m: 3W8CW, 5H1HK, 5Z4SS, 6V6A, 8P9HT, 9Q5DX, AL7BL,
KL7RA, NL7G, AX8XX, BY1PK, BY4RB, BY4RN, BY4AA, BY4SZ,
DU3/K4SXT, EL7U, FY5YE, HSØA, HZ1HZ, J52US, KG4XO,
KHØ/JE1CKA, KC6CS, P40GO, P40V, PJ1B, PJ2X, ST2/PAØGAM,
SU1ER, TEST, VP2MW, VP5U, VQ9QM, VS6UD, ZZØF.
80 m: 3W8CW (3571 kHz), BY1PK, HD8EX, J52US, VQ9QM,
SU1ER.
73 og god DX i det nye år de Morten

G eneraldirektoratet fo r
Post- og Telegrafvæsenet

Måned: Februar 1989
Solplettal: 134
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco

OZ JANUAR 1989

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
11,7
11,3
12,1
15,6
11,2
14,7
12,2
13,5
14,3

3
11,4
11,3
11,6
12,8
10,4
15,4
11,5
12,3
12,9

5
14,9
18,5
18,3
15,6
10,6
12,3
8,5
9,6
9,8

7
26,8
31,4
31,9
29,4
22,2
17,9
11,2
11,7
12,6

tid/frekvens:
9
11
13
27,6
15,5
19,0
30,2
28,1
28,0
35,2
37,6
37,7
34,2
35,7
35,4
31,7
31,5
30,6
29,3
36,3
34,8
12,0
17,6
29,3
30,7
25,4
19,0
11,2
13,4
12,7

15
15,4
25,9
30,7
33,3
30,0
34,1
33,6
32,0
19,1

17
15,1
18,8
20,1
28,9
24,7
30,7
29,6
28,5
27,5

19
13,1
12,3
13,5
22,2
16,9
22,4
22,2
22,1
20,8

21
12,1
12,0
12,5
17,7
12,0
16,2
15,4
16,1
15,5

23
13,1
13,1
13,6
16,5
11,5
15,2
13,0
13,6
14,2
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Redaktion: O Z 8 SL, Svend Erik Lindberg,
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tif. 03 - 66 90 75.

VHF - UHF - SHF,

Danske VHF-UHF-SHF distancerekorder
pr. 15.12.88
144 MHz
Tropo:
Aurora:
Es:
MS:
EME

OZ1EYE (JQ56AL)-UA6BAQ (KN93TL)
OZ1CLL (GP23c)-UA3TCF (WQ14a)
OZ1ELF (J045TL)-EA8BEX (IL27GX)
OZ1IUK (GQ73j)-UA4CDT (YL01e)
OZ1FDH (GP22c)-UA6YB (TD10c)
OZ5VHF (JQ55GI)-ZK2RS (AH50AW)

1518/26.10.85
1350/25.07.81
0844/12.07.86
2344/11.08.84
-/12.08.84
7108/24.08.84

2534
1968
3660
2345
2347
16002

km
km
km
km
km
km

432 MHz
Tropo:
Aurora:
MS:
EME:

O Z20E (J045VV)-UA6LGH (KN97LF)
OZ7UHF (J065ER)-UA3MBJ (K088SA)
OZ7IS (GP22j)-OY5NS (WW77f)
OZ7UHF (JQ65ER)-ZL3AAD (RE66GR)

2325/26.10.85
1453/08.02.86
2359/12.08.82
1120/31.03.85

2216
1543
1294
18061

km
km
km
km

1.3 GHz
Tropo:
EME:

OZ7LX (FP49c)-F1BUU (ZE08e)
OZ9CR (Odense)-W9WCD (????)

- /25.09.83
- /28.02.74

1457 km
7000 km

2.3 GHz
Tropo:

OZ7IS (GP22j)-OE3LFA (Il52g)

-/31.07.83

862 km

5.7 GHz
Tropo:

OZ1FJJ (JQ46WS)-LA6LCA (JQ59CE)

2022/08.08.88

269 km

10 GHz
Tropo:

OZ1HDA (J047VK)- SM7ECM (JQ65NQ)

1920/08.08.88

282 km

O rd forkla ring
Tropo: troposfærisk udbredelse
Aurora: nordlysrefleksion
ES: sporadisk E-lags-udbredelse
MS: meteor-scatter
EME: månerefleksion

K om m entarer til distancerekordlisten
1988 bød, såvidt det er spalteredaktionen bekendt, udelukkende
på nye danske distancerekorder på mikrobølger (5,7 og 10 GHz).
Hverken på VHF eller UHF blev de bestående rekorder forbedret.
Hvis vi ser lidt på mulighederne for fremtidige forbedringer, må
det også indrømmes, at det i hvert tilfælde for de 3 laveste bånds
vedkommende også efterhånden er svært at overgå de bestående
rekorder. F.eks. er den danske Es-rekord på 144 MHz kun 200 km
kortere end Region I rekorden. Hvis denne skal slås af en OZ’er må
modparten sandsynligvis skulle findes i det nordlige Afrika, på den
arabiske halvø eller i den asiatiske del af USSR. VHF-aktiviteten i
disse områder er dog ikke særlig stor, - hvis den ikke ligefrem er lig
nul!
Den mest sandsynlige mulighed er nok en forbindelse til de sov
jetiske republikker Kazakstan (UL), Kirigisien (UM) eller måske Uzbekistan (Ul). Her vides at være nogen VHF-aktivitet, og bl.a. er UL
blevet kørt fra Central Europa.
Nemmest er det nok at forbedre EME-rekorden på 144 MHz. En
QSO mellem ZL og OZ burde »let« kunne realiseres, hvis der ellers
er nogen QRV på EME i ZL for tiden.
På 432 MHz bliver det heller ikke nemt. Dog skulle det være mu
ligt at forbedre såvel aurora- som MS-rekorden. Jeg kan iøvrigtikke
huske at have hørt om noget dansk MS-forsøg på 70 cm, siden 7IS
lavede sin QSO med OY5NS i 1980!
På 1,3 GHz venter vi stadig på den første aurora-QSO, som må
komme før eller senere. OZ9CR’s 15 årgam le EME-rekord på dette
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bånd må dog snart trænge til en afløser. Var det ikke noget for
OZ7UHF?
På de tre øverste bånd har vi endnu EME-QSO’er til gode. For
bedringer af de bestående tropo-rekorder på disse bånd skulle
være inden for rækkevidde uden det helt store besvær. Selvom
1988 bød på nye rekorder på 5,7 og 10 GHz, er vi dog stadig langt
bagefter de eksisterende Region I rekorder.
Der er derfor nok at tage fat på for den ihærdige DX-jæger. Lad os
håbe, at 1989 bliver et godt år for alle VHF-UHF-SHF-fans.

Ny verdensrekord på 47 GHz
I følge et amerikansk »informationsudvekslingsorgan« kaldet
»VHF/UHF and Above« skulle der være sat en ny distanceverdens
rekord på 47 GHz under en UHF-contest i USA den 6. august 1988
kl. 2145 UTC. De to QSO-deltagere var WA3RMX og K7AUO, der for
bedrede den bestående rekord til 105 km. Begge stationer befandt
sig på højt beliggende contest-QTH’er i Oregon.
WA3RMX benyttede en parabol med 70 cm diam og sendereffekt
på 3,5 mW.
K7AUO anvendte en 45 cm parabol og 4,3 mW.
QSO’en blev påbegyndt på CW, men da signalstyrken var rime
ligt høj (S3), afsluttede man med SSB.
OZ JANUAR 1989

DET SKANDINAVISKE VHF-UHF-SHF-MØDE
1989
DAVUS og EDR’s Horsens afdeling har hermed fornøjel
sen at invitere alle VHF-UHF-SHF-amatører til det skandi
naviske VHF-UHF-SHF-møde 1989.
Mødet vil finde sted i weekenden 9.-10.-11. juni 1989 et el
ler andet sted i nærheden af Silkeborg.
Mødeprogrammet vil, foruden de sociale aspekter, om
fatte:
- foredrag om EMC, mikrobølgeantenner, computersimu
lering af yagiantenner for 144 MHz og forhåbentlig
mange andre interessante emner.
- målinger på antenner (432 MHz og op), forforstærkere
(støjtal/gain) og generelle TX/RX-målinger.
Hvis du har lyst til at holde foredrag om et emne med re
lation til VHF-UHF-SHF i forbindelse med mødet kontakt
venligst
DAVUS
Søren Pedersen, OZ1FTU
Krumstien 10A
2730 Herlev
Et foreløbigt program samt den endelige invitation vil
blive udsendt i løbet af marts 1989.
På gensyn og vy 73 de
DAVUS og EDR Horsens

Fra andre VHF-spalter
GI4KIS og EA8BEX har muligvis sat ny Region I troporekord på 144
MHz den 15.7.88 kl. 2305 UTC med en QSG over 3065 km. Ggså an
dre El og Gl-stationer havde QSO med EA8 under samme åbning,
så muligvis er der blevet lavet længere distancer. (»QST« okt. 88 og
»RadCom« okt. 88).
Det var ikke kun KC3RE/TA3, der var QRV fra Tyrkiet på 144 MHz
i 1988. I Es-åbningen den 7.6.88 kørte TA1D fra Istanbul (KN41LA)
stationer i DL, F, HB9 og PA. OgsåTA2AD og en pirat (der kaldte sig
TA1FZK) blev hørt i DL. (cq-DL 8/88 og 11/88).
Den 7. aug. 88 gennemførte KY7B og WA7LYI en laser-QSO over en
distance på154 km (95,6 miles). De to stationer benyttede surplus
30 mW helium/cadmium lasere, der opererede på en bølgelængde
af 442 nanometer (svarende til ca. 678000 GHz!!).
Modtagerne var hjemmebyggede og bestod afen 19” x 24” fresnel linse og et photomultiplier-rør efterfulgt af en hi-gain op-amp og
en LF-forstærker. De to nanobølgeamatører har planlagt at forsøge
at forbedre rekorden til 280 km (175 miles), hvilket er grænsen for,
hvad det nævnte udstyr kan klare. Problemet er blot at finde 2
QTH’er, hvor i mellem der er optisk sigt. (»VHF/UHF and Above«,
nov. 88).
Verdens første 10 GHz EME-QSO formodes at være gennemført af
WA7CJD/KY7B og WA5VJB/KF5N med 0/0 rapporter. WA7CJD/KY7B menes at have anvendt en 40 watt TWTA (vandrebølgerørsforstærker).
Detaljer og yderligere oplysninger om QSO’en er endnu ikke
fremkommet. (‘VHF/UHF and Above«, nov. 88).

Båndrapporter
50 MHz
OZ2BQ/EA7, Tommy har fra sin QTH i Fuengirola sendt følgende
rapport:
Kørt på x-bånd 50/28 MHz:
12.11.: ZS6WB og ZS3E.
15.11.: ZS3E.
Hørt på 50 MHz:
2.11.: ZS3E, ZS6WB, ZS6PW (beacon: 50.010 MHz) og ZS6DN/b
(beacon: 50.050 MHz).
12.11.: ZS6PW (beacon), ZS6WB, ZS3E, ZS6LN, ZS6LN, ZS6LW.
13.11.: OA8ABTk\. 1450 UTC, SSB RS44.
15.11.: ZD8VHF (beacon: 50.0325 MHz).
Tommy oplyser, at han har udskiftet sin 12AVQ, som han hidtil har
brugt også på 6 meter til en 6 meter dipol med udstråling nord-syd.
Sjovt nok hører han ikke synderlig forskel, hvad enten han bruger
dipolen eller en GP til HF.
Tak til Tommy for rapporten.
Den 11.12.88 hørte spalteredaktøren en hel del W-stationer på
28,885 MHz berette om forhold mellem USA og Afrika på 6 meter.
Flere af dem havde kørt J52US i Guniea-Bissau.
Tropo, 144 MHz
OZ1HNE (J057GH) har sendt følgende rapport:
2.10: OK2KFM (JN99), OKIKPU/p (JO60), SP9EWO (JQ90),
SP6HFT (J081), SP9LCY (JO90), SP9EWU (JO90), SP9BRB
(JN99), OK2VQO (JN99), SP9RCO (JN99), SP9CSO (JN99).
20.10.: SK3AH (JP82), OH1AYQ (KP12), OH5LK (KP30), OH2TI
(KP20).
8.11.: OK1KEI (JQ70) og SP6FID (JO80).

O ZJUH F’s contest-station fotograferet under UHF-SHF-contesten i oktober 1988. QTH: Møns Klint (JÖ64GX). De viste antenner
er 2 x 2 1 elem Tonna til 70 cm, 1,4 m parabol til 23 cm og 75 cm pa
rabol til 13 cm.
Operatører var OZ1DOQ, OZ1FTU og OZ7IS.
(Foto via OZ1FTU)
OZ JANUAR 1989

Åurora, 144 MHz
OZ1HNE har kørt:
11.9.: G1AWP (JQ92), GM6RGV (IP90),
10.10: SM3COL (JP82), GM1SZF (IQ88), SM3CQY (JP81), SK3LH
(JP93).
OZ3PO har kørt:
30.11.: LA, OZ, SM5 OG G. Bedste DX: G4KUX.
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Status for OZ7UHF, 432 EME: 22 lande og 82 forskellige statio
ner.
Vy 73 de OZ 1FTU, Søren«

MS, 144 MHz
OZ1HNE har kørt:
27.10. : G B 2W Q (I066).
3.12.: HG7AJ (JN97).
EME, 144 og 432 MHz
Spalteredaktionen har denne gang modtaget ikke mindre end 3
EME-rapporter!
OZ4MM skriver:
»For at holde dig moralsk oppe, med de få indkommende stations
rapporter du modtager til VHF spalten, er her en liste over nye stati
oner, jeg har kørt via MoonBounce på 144 MHz siden oktober 88.
SK3KH- NP4X- G1EGC -PA3CEG - UA9SL - JA4BLC - LA8YB PA3CEE - SK0 UX - EA4AO - K2TXB - WA4NJP - AF9Y - WP4G OE5JFL - EA3ADW - N7ML - PA3APH - W7RV - W5UWB - I5JUX SP5EFO - UR2RQT - IK4DCO - DL0 WH - FF6KBF - UR1RXM GB2EME - SM5CPD - GOCUZ - N1BUG (-IxYAGI) - KA5AIH - WB0 SIL - K0 IFL - NOIS - N9HH - OH5IY - OE3JPC - K9RX - F6CTT DK1KO - I0 NLK - IW2BNA - F2CT - DJ4UF
Som det kan ses, har det været et par travle måneder, idet de fle
ste stationer er kørt i ARRL’s EME contest i oktober og november.
Jeg kørte ialt 113 QSO’er samt 38 multiplier i EME contesten.
Siden september 1985 har jeg kørt via MoonBounce på 144 MHz:
512 QSO’er / 204 stationer / 40 lande.
Det er dejligt at se andre OZ-stationer er ved at få øjnene op for
moonbounce og forsøger sig med de store stationer.
Men mange glemmer desværre at køre med slow speed, når de
kalder W5UN, KB8RQ, N5BLZ, DL8DAT, W4ZD mv. og er ikke op
mærksomme på, at stationerne til tider kører med 1 minut skift!
H usk de store EME stationer har mange gange sværere ved at
modtage jer, end I har ved at modtage dem, da I kører med m ini
mum udstyr for EME.
Se iøvrigt O ZIEM E ’s introduktion i MoonBounce QSO afvikling
tidligere her i OZ!
(»OZ« juni 86 side 360 /8SL).
Alle er iøvrigt velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål
eller problemer angående Moonbounce.
M ed venlig hilsen
OZ4MM, Stig Vestergaard«
OZ1HNE (J057GH) oplyser, at han er blevet QRV på 144 MHz EME.
Det er indtil videre blevet til følgende QSO’er:
23.10.: W5UN. 20.11.: KB8RQ. 27.11.: YU3WV og DL8DAT. 4.12.:
Y22ME.
OZ1FTU har sendt følgende rapport om OZ7 UHF’s bedrifter på
432 MHz EME:
»Det lykkedes at aktivere OZ7UHF på 432 MHz EME i anden del af
ARRL’s EME test, 26-27 nov. efter problemer med preamp og PA
var løst. Operatører i testen var OZ1FDH og OZ1FTU.
Følgende stationer blev kørt:
OE5JFL, HB9SV, K1FO, DL9KR, F1FHI, OK1KIR, SM4IVE, KU4F,
N4GJV, WA3FFC, DJ6MB, F1ELL, K2UYH, SM3AKW, RB5LGX,
DK3BU, YU1IQ, DJ9BV, F6KSX, UA6LGH, DF3RU, DL7APV,
F6CGJ, DJ9DL, RA3YCR, LX1DB, JA4BLC, PA3CSG, NC1I,
LA8AE, F2TU, JA9BOH, VK5MC, G3LTF, G3LQR og OE9HHV.
Udenfor testen kørtes: DK5AI og IN3HER.
Vi vil meget snart sætte nyt fødekabel, 1 7/8« Helix på sendersi
den til at erstatte det gamle RG-17. Dette skulle give en forbedring
på omkring 3 dB!

//

m
il
i

34

¥i har en del brugt udstyr
på lager. Ring og hør.
Åbningstider:
Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-1200

Satellitter
Amatørtrafik fra MIR
Forlydender vil vide, at der har været amatøraktivitet på 144 MHz
FM fra den sovjetiske rumstation »MIR« i november og december
1988. Spalteredaktionen har ikke modtaget nogle officielle oplys
ninger om sådan aktivitet her ved redaktionens slutning.
Trafikken skulle have foregået med FM på bl.a. 145.550 MHz. Kaldesignalerne U1MIR og eventuelt U2MIR skulle være blevet benyt
tet af de ombordværende amatører.
Hvis nogen af VHF-spaltens læsere har hørt eller eventuelt kørt
stationen ombord på »MIR«, vil spalteredaktionen meget gerne
høre om det.
Referenceomløb, RS-10/11 og JO-12

Dato
19.1.89
20.1.89
21.1.89
22.1.89
23.1.89
24.1.89
25.1.89
26.1.89
27.1.89
28.1.89
29.1.89
30.1.89
31.1.89
1.2.89
2.2.89
3.2.89
4.2.89
5.2.89
6.2.89
7.2.89
8.2.89
9.2.89
10.2.89
11.2.89
12.2.89
13.2.89
14.2.89
15.2.89
16.2.89
17.2.89
18.2.89

RS-10/11
Omlnr
UTC
7894
0:53
7908
1:23
7921
0:09
7935
0:39
7949
1:08
7963
1:40
7976
0:25
7990
0:55
8004
1:25
8017
0:11
8031
0:41
8045
1:11
8059
1:42
8072
0:27
8086
0:57
8100
1:28
8113
0:13
8127
0:43
8141
1:14
8155
1:44
8168
0:29
8182
0:59
8196
1:30
8209
0:15
8223
0:45
8237
1:16
8250
0:01
8264
0:31
8278
1:02
8292
1:32
8305
0:17

grd
143
152
135
145
154
163
146
156
165
148
157
167
176
159
168
178
161
170
179
189
172
181
190
173
183
192
175
184
194
203
186

JO-12
Omlnr
11083
11095
11108
11120
11133
11145
11158
11170
11183
11195
11207
11220
11232
11245
11257
11270
11282
11295
11307
11320
11332
11344
11357
11369
11382
11394
11407
11419
11432
11444
11456

UTC
1:01
0:09
1:12
0:20
1:24
0:32
1:35
0:43
1:46
0:54
0:02
1:06
0:13
1:17
0:25
1:28
0:36
1:40
0:47
1:51
0:59
0:07
1:10
0:18
1:21
0:29
1:33
0:41
1:44
0:52
0:00

grd
096
087
107
098
118
109
129
120
140
131
122
142
133
153
144
164
155
175
166
186
177
168
188
179
199
190
210
201
221
212
203

RS-10/11: Oml.tid: 105.022698 m in.;, incr.: 26.381461 W
Beacon: 29.357/145.857 og 29.407/145.907 MHz.
JO-12: Oml.tid: 115.653073 min., incr.: 29.239297W
Beacon: 435.975/435.910 MHz.

IC 735 HF-station
Pris: 11.995,-

’

OZ1CJY John • Violvej 11 • 3330 Gørløse ■ 02 27 88 80^J
OZ JANUAR 1989

Kredsløbsdata fo r OSCAR-13:
AOS
O rbit
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

U d lU

18.1
19.1
19.1
20.1
20.1
21.1
21.1
22.1
22.1
23.1
23.1
24.1
24.1
25.1
25.1
26.1
26.1
26.1
27.1
27.1
28.1
28.1
29.1
29.1
30.1
30.1
31.1
31.1
1.2
1.2
2.2
2.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
5.2
5.2
6.2
6.2
7.2
7.2
8.2
8.2
9.2
9.2
10.2
10.2
11.2
11.2
12.2
12.2
13.2
13.2
14.2
14.2
14.2
15.2
15.2
16.2
16.2
17.2
17.2
18.2
18.2

UTC
23:37
05:05
23:09
04:04
22:33
03:10
21:45
02:23
20:43
01:44
19:28
01:12
18:02
00:44
16:10
00:19
10:30
23:56
08:14
23:34
06:44
23:11
05:26
22:48
04:18
22:20
03:16
21:44
02:22
20:56
01:35
19:54
00:55
18:40
00:23
17:14
23:55
15:22
23:30
09:40
23:07
07:27
22:45
05:56
22:22
04:39
21:58
03.31
21:31
02:29
20:56
01:34
20:09
00:47
19:06
00:07
17:53
23:34
16:26
23:06
14:31
22:41
08:52
22:18
06:39
21:56

47
176
35
161
22
147
10
133
358
120
348
108
336
97
320
86
254
77
226
67
208
57
192
47
176
35
162
22
147
10
133
358
120
348
108
336
97
320
86
254
77
226
67
208
57
192
46
177
35
162
23
147
10
133
359
120
348
108
336
96
319
86
254
76
226
67

MÅ
177
44
192
46
203
50
210
58
212
68
209
81
202
95
185
111
83
127
57
144
48
160
44
176
43
191
45
202
50
209
57
211
67
208
80
201
94
184
110
81
126
56
143
48
159
44
175
43
190
45
201
49
209
56
210
66
207
79
200
93
182
109
81
125
56
142

s ir r
**
08:49
**
07:42
**
06:35
**
05:29
**
04:21
**
03:16
* *
02:08
**
01:03
12:29
23:55
11:22
* *
10:16
**
09:10
**
08:02
**
06:55
* *

05:49
**
04:43
**
03:35
**
02:30
* *

01:22*
**
00:16*
11:43
23:09
10:36
* *
09:29
* *
08:23
**
07:17
**
06:10
**
05:04
**
03:57
**
02:50
**
01:44*
**
00:37*
**
23:30
10:57
22:24
09:50
**

Apogæ um
i*-?
40
219
19
199
9
176
350
154
328
134
335
118
319
103
295
89
279
77
267
60
253
46
238
33
220
20
199
10
177
352
155
340
134
336
118
321
103
298
89
280
77
367
60
253
47
338
34
221
21
200
11
177
353
155
341
135
336
118
323
103
305
89
280
77
268
61

el
12
36
7
40
5
42
4
39
7
34
10
26
17
17
28
9
3
0
11
26
20
19
29
12
36
8
41
5
42
5
40
7
34
10
27
16
18
27
9
3
0

12
27
21
19
29
13
36
8
41
6
43
5
41
7
35
10
27
16
19
26
10
3
1
12
27

Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz. * : Den følgende dag ** : Apogæum før AOS eller efter LOS.

OZ JANUAR 1989

UTC
02:20*
14:20
01:12*
13:11
00:07*
12:01
23:07
10:51
22:11
09:41
21:13
08:32
20:13
07:22
19:10
06:12
18:04
05:02*
16:58
03:52*
15:51
02:42*
14:43
01:33*
13:34
00:26*
12:25
23:21*
11:15
22:21*
10:05
21:24
08:55
20:27
07:45
19:26
06:35*
18:23*
05:25*
17:18
04:15*
16:12*
03:06*
15:05
01:56*
13:57
00:47*
12:48
23:39
11:39*
22:34
10:29*
21:34
09:19*
20:38
08:09*
19:41
06:59*
18:40
05:49*
17:37
04:39*
16:32
03:29*
15:26
02:20*

LOS
32
9
118
0
102
359
87
333
75
308
63
278
54
247
45
220
37
195
30
174
23
154
16
135
9
118
0
102
349
88
333
75
309
64
279
54
248
45
221
37
196
30
175
23
155
16
136
9
119
0
103
350
88
334
76
310
64
280
54
249
45
221
37
197
30
175
23

MA
238
251
238
250
238
249
241
247
245
246
248
245
250
244
252
242
252
241
252
240
252
239
251
238
251
238
250
238
249
241
247
245
246
248
245
250
244
251
242
252
241
252
240
252
239
251
238
251
237
250
238
249
240
247
244
246
248
245
250
244
251
242
252
241
252
240

Benyttet udjævn et elementsæt
Beregnet af OZ8SL
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Årsresultatet
Aktivitetstesterne i 1988:

Cemtestrapporter
v/Q Z T F M B , G o

Lanobo Fa an øj

, 719 0 B illund

A k tiv ite ts te s te n
December-testen gav følgende resultat:

Klasse 1 -1 44 MHz single
QTH
Nr. Call
J04 6
1 OZ1KLU
J06 6
2 OZ8PG
J065
3 OZ1LTW
J065
4 OZ8RY
J05 5
5 OZ1FHU
J045
6 OZ5TG
J047
7 OZ1JXH
J04 4
8 OZ1KVM
J065
9 OZ1GEH
J06 6
10 OZ8QD

Klasse 2 -1 44 MHz
Nr. Call
1 OZ1ALS
2 OZ1KLB
3 OZ9HEL
4 OZ1GDI
5 OZ7FYN/A
6 OZ7HVI
7 OZ7RD
8 OZ2AGR
9 OZ7TOM

m ulti
QTH
J04 4
J055
J06 6
J065
J055
J065
J056
J065
J046

Klasse 3 - 432 MHz single
QTH
Nr. Call
J064
1 OZ1JPH
J065
2 OZ1GEH
J056
3 OZ1CFO
J046
4 OZ1KLU
J065
5 OZ7IS
J065
6 OZ7TA

Klasse 4 - 432 MHz m ulti
QTH
Nr. Call
1 OZ9EDR
J065
2 OZ1KTE
J065
3 OZ7HVI
J065

QSO
50
43
52
40
40
23
31
32
27
29

QSO
62
32
36
36
28
37
12
25
5

QSO
26
23
19
18
15
13

QSO
15
14
10

Loc
19
18
13
14
13
12
12
12
10
11

Loc
18
12
11
10
7
6
7
5
3

Loc
13
13
11
9
7
5

Loc
8
5
4

Point
17809
9630
7837
6609
6308
6058
5971
5011
4411
4341

Point
17510
9898
5249
5190
3955
2144
1796
1620
963

Point
5615
5044
4695
4592
2079
1313

Point
2104
1309
1133

Klasse 5 - M icrobølge single
QTH
Nr. Call
J047
1 OZ1HDA
J057
2 OZ1IPU
J065
3 OZ1GEH
J056
4 OZ1GMP
J065
5 OZ1ABE
J054
6 OZ3ZW
J065
7 OZ8TU
J055
8 OZ7LX
J065
9 OZ7IS
J065
10 OZ1GER
J056
11 OZ1CFO
J065
12 OZ7TA
J065
13 OZ2TG

QSO
10-5-5-1
13-3-1-0
20-0-0-0
12-0-0-0
18-4-0-0
11-0-0-0
16-0-0-0
12-0-0-0
14-3-0-0
11-0-0-0
2-1-0-0
12-0-0-0
9-2-0-0

Loc
7
7
8
4
7
5
6
4
4
4
2
2
1

Point
6306
3102
2289
2167
2138
2014
1782
1350
1174
903
437
431
279

Klasse 6 - M icrobølge m ulti
Nr. Call
QTH
1 OZ1KTE
J065

QSO
12-3-0-0

Loc
2

Point
616
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Klasse 1 -144 MHz single
QTH
Nr. Call
1 OZ1GEH/P
J055
J046
2 OZ1KLU
3 OZ1FHU
J055
4 OZ1JXH
J04 7
J044
5 OZ1KVM
J066
6 OZ8PG
7 OZ8QD
J066
8 OZ9PZ/A
J04 6
9 OZ8RY
J065
10 OZ7LX
J055
11 OZ1LJZ
J055
12 OZ3ADL
J055
J055
13 OZ6TY
14 OZ1KWJ
J045
15 OZ1JVX
J04 6
J05 7
16 OZ1KSN
J065
17 OZ8TU
J055
18 OZ7UO
J05 7
19 OZ1AZZ
20 OZ6CE
J055
21 OZ6PK
J065
J045
22 OZ1CTC
23 OZ1LTW
J065
24 OY9JD
IP61
25 OZ1HUW
J06 5
J05 6
26 OZ8KU
27 OZ1QZ
J04 5
28 OZ1JNX
J06 5
J04 5
29 OZ5TG
J0 4 7
30 OZ1CGQ
31 OZ1KPM/A
J06 6
32 OZ1ASP
J05 5
33 OZ1LLN
J04 5
34 OZ7TA
J06 5
35 OZ3BI
J05 5
36 OZ1GQX
J04 6

Total
218374
203564
111294
85440
76650
54316
49372
48347
44011
42864
36401
35844
26966
25722
22519
16334
16306
13714
13130
11643
9475
9090
7837
7753
7588
7415
7007
6603
6058
5942
3655
3111
2647
2086
466
285

Tester
10(12)
10(11)
10
10(12)
10(12)
5
8
2
5
5
3
4
4
5
6
2
3
4
1
3
2
1
1
1
1

Klasse 2 -1 4 4 MHz m ulti
QTH
Nr. Call
1 OZ1DOQ/A
J06 4
J04 4
2 OZ1ALS
3 OZ1KLB
J05 5
4 OZ3FYN
J055
5 OZ1GDI
J065
6 OZ2EDR
J05 6
7 OZ8ERA
J06 6
8 OZ9EVA
J0 5 7
9 OZ9HEL
J06 6
10 OZ7RD
J05 6
11 OZ2AGR
J065
12 OZ7FYN
J05 5
13 OZ7TOM
J04 6
14 OZ1KTE
J06 5
15 OZ7HVI
J06 5
16 OZ7SOR
J05 5
17 OZ1000
J05 5
18 OZ3EDR
J04 6

Total
539106
404977
169103
157898
101269
73520
71993
54452
53888
52141
46485
42792
30214
23090
22036
7813
3856
1044

Tester
10(11)
10
10(12)
8
10(11)
4
6
8
10(11)
10
10(12)
10
7
9
5
1
1
2

Klasse 3 - 432 MHz single
QTH
Nr. Call
J06 4
1 OZ1JPT
2 OZ1KLU
J04 6
J05 6
3 OZ1CFO
4 OZ7LX
J05 5
5 OZ1GEH
J06 5
6 OZ7IS
J06 5

Total
71245
70685
57450
42193
38679
33949

Tester
10(11)
10(12)
10
9
10(11)
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Her er f.eks. indbydelse til en test, som er nævnt i The Contest
Calendar, og som jeg ikke fik med i vores egen contestkalender,
men den er måske nok værd at deltage i alligevel.

J0 5 6
J0 4 5
J0 6 6
J 04 6
J 06 5
J05 7
J04 5
J04 6
J05 5
J04 5
JQ46

24242
19634
19437
16784
11206
8600
6846
3035
2614
1270
190

5
8
8
5
7
1
5
1
1
1
1

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call
QTH
J04 4
1 OZ1ALS
2 OZ1KTE
J06 5
3 OZ9EDR
J06 5
4 OZ7HVI
J06 5
5 QZ1000/A
JQ55

Total
39691
19633
14865
3887
3021

Tester
5
9
7
4
1

Klasse 5 - Microbølge
Nr. Call
1 OZ1HDA
2 OZ1IPU
3 OZ1ABE
4 OZ1GMP
5 OZ7LX
6 OZ1GEH
7 OZ1KLU
8 OZ1GER
9 OZ8TU
10 OZ1CFO
11 OZ3ZW
12 OZ7IS
13 OZ1ICG
14 OZ1JXY
15 OZ1ASL
16 OZ8WK
17 OZ1DOQ
18 OZ5BZ
19 OZ1AXX
20 OZ1KHW
21 OZ7TA
22 OZ6HY
23 OZ1GPZ
24 OZ9ZZ
25 OZ2TG
26 OZ1HMN
27 OZ1ASP
28 OZ1HWJ
29 OZ1ASP/P
30 OZ2ZU

single
QTH
J047
J05 7
J06 5
J 05 6
JQ54
J 06 5
J04 6
J 06 5
J 06 5
J047
J 05 4
J06 5
J06 5
J 04 6
J05 4
J047
J06 5
J04 5
J 05 6
J057
J06 5
J04 5
J06 5
JQ46
J06 5
J 04 6
J05 5
J 05 6
JQ55
J05 5

Total
65259
42391
39522
35550
34572
26443
23616
20304
18080
17375
17342
12448
9897
9575
8522
6678
6383
5681
2753
2131
2019
1419
1079
959
713
708
487
429
231
101

Tester
10(12)
10(12)
10(12)
10(11)
10(12)
10(11)
10(11)
10 (12)
10(11)
10(11)
6
8
6
3
3
1
5
3
1
1
4
4
1
2
3
1
2
1
1
1

6. Logs:
Der anvendes standard log format A4 + summary sheet for hvert
bånd.
Summary sheet skal indeholde:
Call, Locator, Klasse, Totalpoint, Navn og Adresse pr. 1. opr.,
som også underskriver og bekræfter, at reglerne er fulgt.
Desuden en kort beskrivelse af TX/RX og antenner samt call på
evt. medoperatører.

Klasse 65 - Microbølge
Nr. Call
1 OZ1KTE
2 OZ1DOQ/P
3 OZ6HR/P
4 OZ7AMG
5 OZ7UHF

multi
QTH
J06 5
JQ55
J04 5
J06 5
J06 5

Total
11474
2404
820
587
490

Tester
10(11)
1
1
2
1

7. Bedøm m else:
Deltagere, der med fuldt overlæg tilsidesætter reglerne bliver dis
kvalificerede.
Mindre fejl/m isforståelser vil reducere point for begge stationer
efter den normale skala: 1 fejl -25%, 2 fejl -50%, 3 fejl eller mere i
samme QSO betyder sletning af denne.
The Maraton Organization Comittee afgørelse er inappellabel!

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OZ1GMP
OZ6HY
OZ8QD
OZ9SW
OZ7TA
OZ1KHW
OZ1KWJ
OZ9PZ/A
OZ1ASP
OZ1QZ
OZ9ZZ

Testkalenderen:
Som et godt supplement til VHF/UHF/SHF Testkalenderen kan jeg
varmt anbefale dig at anskaffe:
»All Europe VHF/UHF/SHF Contest-Calendar«.
Det er et »lille« hefte på lidt over 100 sider (A5) med en oversigt
samt regler m.v. for langt de fleste VHF/UHF/SHF tester i Europa.
Heftet kan bestilles hos:
Ham-Press Verlag
RO. Box 1101
D-8078 Eichstatt
Prisen var i 1988 DM 4,-, 3 IRC eller 2 US$.
OZ JANUAR 1989

Testindbydelse:
Maraton International de Barcelona
U.R.B. (Unio Radioafeccionats de Barcelona) har i lyset af den
store succes, som denne test har haft i Spanien de sidste år, beslut
tet at introducere testen som en international test efter følgende
regler:
1. Deltagere:
Alle licenserede radioamatører indenfor Region 1 kan deltage i
denne test.
2. A > Kategorier:
a. Single band/single operator
b. Single band/multi operators
c. Multi band/single operator
d. Multi band/multi operators
B > Modes:
FM, SSB og CW.
Den samme station må kun kontaktes een gang i hver testperiode.
C > Frekvenser:
144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz,
24 GHz i henhold til Region 1 i båndplan.
3.
1.
2.
3.
4.

D ato/tid:
periode: søndag
periode: søndag
periode: søndag
periode: søndag

den
den
den
den

22. januar, 0800-1400 UTC
29. januar, 0800-1400 UTC
5. februar, 0800-1400 UTC
12. februar, 0800-1400 UTC

4. Rapport:
Der bruges normal RS(T) rapport + QSO-nummer begyndende
med 001 på hvert bånd + Locator.
QSO-nummer skal være fortløbende for alle testperioderne.
Kontakter via repeater, satellit, EME eller MS er ikke gyldige.
5. P oint:
Der gives 1 point/km.
Testdeltagerne udregner selv deres point.

8. Præmier/diplomer:
Der er, foruden trofæer for bedste station uden for Spanien, trofæ
til den station, der har den længste forbindelse samt speciel diplom
til alle deltagere.
9.

Indsendelse:

Korrekt udfyldte log og summary sheet indsendes til den nationale
VHF-manager senest 14 dage efter testens afholdelse.
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R e d a k tio n : O Z1D DN, B en t P edersen,
E lle v a n g 143. 7100 Vejle.

EDR’s aktivitetstest 1989
afvikles første søndag i hver måned, første gang søndag den 5. feb
ruar og så fremdeles hver måned, undtaget er dog september må
ned , hvor testen udgår på grund af field-day. Tiderne for aktivitets
testen er: CW kl. 9.45-10-45 fone 11.00-12.00, tiderne er DNT (Dansk
Normal Tid). Aktivitetstesterne styres af OZ1BJT, Poul Lund.
Igen i år er der sæ rligediplom ertil de lytteramatører, der deltager
i aktivitetstesten.
Der er et Basisdiplom og et Suppleringsdiplom .
1. Basisdiplomet kræver, at du har aflyttet 6 forskellige amter i for
bindelse med testen, samt at logkravene er opfyldt. Det sidste
vil sige, at tid (DNT), de to kaldesignaler, der har QSO og de to
rapporter, der afsendes (modtages), er logget.
2. Suppleringsdiplomet kræver, at du hver måned lytter et nyt amt.
Således du (måske), når året er omme, har lyttet samtlige 14 am
ter. Du skal have basisdiplomet, før du kan søge om supple
ringsdiplomet.
Har du lyttet 6 forskellige amter, indsender du en log, der vedrø
rer de omtalte amter med tid, kaldesignaler og rapporter. Du vil da,
hvis alt er logget korrekt, modtage Basisdiplomet.
Efter Basisdiplomet kan du søge Suppleringsdiplom et, hvis du
hver måned kan finde et nyt amt, finderdu det, sender duen ansøg
ning, d.v.s. tid, kaldesignaler og rapporter.
Husk ansøgning skal sendes til:
Bent Pedersen,
Ellevang 14, 3
7100 Vejle
Den ansøgning, du fremsender, kan for Basisdiplomets vedkom
mende se sådan ud:
Tid
KaldeOSO
partner
(DNT)
signal_______Afsendt_____ M odtaget
11.01
11.05
11.06
11.10

OZ8XW
OZ5ESB
QZ3FYN
OZ5EDR

5904/10
5906/9
5909/7
5917/1

5903/2
5907/8
5910/10
5977/10

Loggen skal sendes til OZ1BJT, Poul H. Lund, Varde vej 72, 7100
Vejle, Poststemplet senest den 10. i måneden.
Ansøgning om Basis og suppleringsdiplom sendes til underteg
nede senest 14 dage efter testen.
Vindere af diplomer vil blive omtalt i OZ.
For samtlige amter udloves et sæ rligt diplom, som vil blive ud
stedt og fremsendt, når alle aktivitetstesterne for 1989 er afviklet.
God aktivitetstest 1989.
Poul OZ1BJT oplyser, at vinderne af aktivitetstesten 1988, vil
blive bekendtgjort i næste OZ, han fortæller forøvrigt, at en DRamatør har deltaget i samtlige 10 tester i 1988, »flot klaret«.
EDR medlemmer fik »12 måneder«
Ja så fik vi den nye EDR kalender, brug den, hæng den på væggen
i radiorummet, der er utrolig mange tester i 1989, hvad med at del
tage i nogle af dem, se reglerne løbende i Contest rubrikken i OZ,
hvorOZIIGT, Eigil, meget udførligt skriver om de mange tester, der
også er for SWL’er.

F11EGH
Når man ser billedet på SWL QSL-kortet fra F11EGH, forstår man
godt, hvorfor Jean er blevet lytteramatør.

SWL REF. f 11

OZ9VA
OZ1ALS
OZ1BJT
OZ1DDN

jean BOYER AERODROME G A P/TA LLA R D BP15
TO RADIO

I ovennævnte eksempel på diplomansøgning er følgende amter
hørt: 1-2-7-8-9-10. Ialt 6 amter.
Har du ikke tidligere stiftet bekendtskab med aktivitetstesten,
skal det fortælles, at tallet efter / (skråstreg) er amtsnummeret.
En rapport vedr. aktivitetstesten består af følgende elementer:
R =læ se!ighed (fra 1 til 5)
S = styrke (fra 1 til 9)
T=tone (fra 1 til 9) benyttes kun på CW
Kodenummer=fortløbende nummer, første QSO får 01.
Amtsnummer=1 fil og med 14, der er ialt 14 amter, de er som følger:
København
1.
Frederiksborg
2.
Roskilde
3.
Vestsjælland
4.
Storstrøm
5.
Bornholm
6.
7.
Fyn
Sønderjylland
8.
Ribe
9.
Vejle
10.
Ringkøbing
11.
Århus
12.
Viborg
13.
Nordjylland
14.
Sender vor ven Poul OZ1BJT f.eks. 5903/10 betyder det
Læselighed=5, Styrke=9, QSO nummer 03 fra Vejle amt, som har
amtsnummer 10.
Husk, hvis du som lytteramatør deltager i aktivitetstesten, skal
skrive tidspunkt, begge kaldesignaler og begge rapporter (kode).
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QSL DIRECT □

V IA REFQjl 2 SQUARE TRUDAINE 75009 PARIS FRANCE

Direkte QSL
Følgende lande er ikke medlem af QSL bureau, eller har et sådan.
Rep. of Nauru
C2
D4
Cape Verde Isl.
EP
Iran
FK
New Caledonia
???
HL9
HV
Vatican
J5
Guinea-Bissau
J6
St. Lucia
J8
St. Vincent and the Grenadines
JT
Mongolia
KX6
Marshall Isl.
P4
???
S7
Rep. of Seychelles
S8
Transkei
ST
Sudan
VP5
Turks & Caicos Isl.
VP8
???
???
VQ9
Yl
Iraq
ZC4
The Sovereign Base Areas
ZD8
Ascension Isl.
ZK1
Cook Isl.
ZK2
???
OZ JANUAR 1989

4U
4U1ITU via Switzerland
5T
Mauritania
5V
lo g o R e p .
9X
Rwanda
Mærket ??? betyder, at det kan være forskellige områder, der benyt
ter dette prefix.
Udover disse, som altid skal have QSL direkte eller via en mana
ger, vil der jæ vnligt dukke nye kaldesignaler op, hvor der f.eks. er en
DXpedition, der aktiverer en sjælden lokalitet, lyt altid efter QSL
info, det kommer ikke altid efter hver QSO, men vær lidt tålmodig og
vær klar med pennen, det skal nok blive nævnt.
I fortsæ ttelse af sidste måned »hvordan får jeg QSL« så husk altid
at sende SAE (selvadresseret kuvert) med til en QSL manager.
F6FNU, som er QSL manager for mange, klager ofte over, at det er
et kæmpe arbejde med konvolut skriveriet. Det forstår man jo godt,
hvis der på en DXpedition f.eks. køres 100.000 forbindelser, og kun
hver anden sender SAE. Det bliver ifølge min kugleramme 50.000
adresser, der skal skrives.
W3HNK
Fra W 3 H N K har jeg modtaget følgende tilbud om køb af en 1989 ka
lender:

1989 Amateur Radio
Calendar & Op. Aid

Great fo r shack, ojfice, or as a gift
N o w , o calendar and operator aid combined.
O v e r 1 0 0 operating events an d over 3 0 radio
history dates, plus 10 pages of contest data:
. C Q & ITU W orld Zone maps & D X C C Prefx's
• ARRL US & VE Sections M a p • VHF G rid Loc.
• Russian Prefixes/Oblasts/Zones List
« US Am ateur Bands/M odes/Pow er Limits
® M o o n phase, meteor shower, eclipse d a ta
• 7" x 9" b /w photo each month, incl. DX
personalities, contesters, some rare photos:
Armstrong, early days <?f F M a n d TV broadcasting. C ale n d a r is 11" x 17"
(unfolded), 3 6 pps., two color printing, spiral bound for flat w all hanging.

S torno har leveret stor ordre til Flyvevåbenet
Storno har netop afsluttet levering af en stor ordre på nyudviklede
bærbare radiotelefoner til det danske flyvevåben.
For kort tid siden lancerede Storno en helt ny produktpakke in
den for bærbar radiokommunikation, der har vakt stor opmærk
somhed hos institutionelle kunder i både ind-og udland med meget
høje krav til robusthed og driftssikkerhed.
Den ene model i denne produktpakke - den ekstremt robuste
Stornophone 7000 - der bl.a. kan opfylde strenge krav til 100%
vandtæthed samt eksplosionssikkerhed, er allerede blevet valgt af
det danske flyvevåben, der har bestilt og fået leveret 2.000 anlæg
som led i en stor samlet ordre på avanceret radiokommunikations
udstyr til et tocifret millionbeløb.
Ordren omfatter ud over det store antal bæ rbare anlæg etable
ring af et antal identiske lokalradiosystemer med basisstationer til
brug ved effektiv kommunikation omkring start og landing, vedlige
holdelse samt vagttjeneste på flyvestationerne.
Stornophone 7000 leveres bl.a. med op til 100 kanaler, alfanume
risk display med 8 karakterer og microprocessorstyring, der gør
den lige så let og logisk at betjene som en PC’er, og fra flyvevåbe
nets side har man lagt stor vægt på, at det er de samme anlæg, der
kan benyttes i hele kommunikationssystemet både mobilt og fast
samt anlæggenes muligheder for lokal- og fjernbetjening. Det luk
kede radiosystem kan desuden forbindes med det lokale telefon
net.

O rd er K B I T ’s C alen d a r from m e at a 5% discou nt.
Send $9 .5 0 (U S,VE ,XE ) ea. ($10.50 ea. overseas).
A d d $ 2 .0 0 fo r sh ip p in g an y q u a n tity up to 9.

W 3H N K ,

B ox

73-C ,

E d g e m o n t,

PA

19028

Breve til redaktionen
Sikkert på grund af juletravlheden, er der ikke kommet breve til
SWL spalten, men håber, at der i 1989 vil komme mange breve, rap
porter, diplomansøgninger, stationsbeskrivelser, så på »genskriv«.
Vi mødes i SWL spalten næste måned.
Vy 73 de OZ1DDN, Bent

Stornophone 7000 i brug.

EDR’s arbejdsgruppe for medlemsfremme s ø g e r...
Ideer/forslag til at fastholde nuværende EDR medlemmer, samt til at øge medlemstallet fremover.
Jeg er sikker på, at der blandt EDR’s medlemmer er mange, der har ideer/meninger om, hvordan man kan
komme ud af den kedelige tendens med medlemsnedgang.
Jeg vil være meget glad for, at modtage disse gode ideer og forslag.
Hvis I vil hjælpe os i arbejdsgruppen, bedes I sende jeres forslag til følgende adresse:
OZ1DGP Axel A. Jacobsen,
Brovangen 46,
3700 Rønne.
Alle forslag/ideer vil blive behandlet seriøst og indgå i arbejdsgruppens arbejde, for at gøre EDR til en for
ening, hvor hovedparten af Danmarks radioamatører ønsker at være medlem.
Derfor endnu engang grib pennen og send mig en notits.
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Vy 73 de OZ1DGP Axel.
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O Z3RC, H. B ro - N ie ls e n , »Langehus«,
T h o r L an ge sve j 4, 5 2 3 0 O d e n se M .

Ny spændende bog
K9EI, Jim Grubbs er forfatter til en ny bog på 160 sider: »Digital
Communications With Amateur Radio« udgivet hos Radio Shack
for ganske nyligt.
Hos Radio Shack i USA koster bogen USD 6.95.
Bogen er som det fremgår af navnet ikke alene dediceret til om
tale af packet-radio, men giver tillige en praktisk indføring i morse,
baudot, ASCII, AMTOR m.v.
Med hensyn til omtalen af packet-radio supplerer denne nye bog
og Stan Horzepa’s »Your Gateway to PacketRadio« udgivet af
ARRL’s forlag hinanden, men der er naturligvis mange overlapnin
ger.
Udviklingen med software og BBS-systemer går meget stærkt,
og blot et halvt års forskel mellem udgivelsen af 2 bøger kan betyde,
at der bliver mulighed for at få flere »stop press« oplysning med i
den senest udkomne bog.
Personligt har jeg dog fortsat opfattelsen af, at den bedste bog for
den seriøst interesserede packet-amatør er Horzepa’s/ARRL’s bog.
WORLI på CP/M-MASKiNER
John Bennett, N4XI, 5805 Whitethorne Dr., Evansville, IN 47710
USA, kan på to 8-tommer disketter levere den oprindelige WORLI
BBS-software. Softwaren er opdateret, således at den understøtter
BID-systemet og er kompatibel med både WA7MBL og WORLI’s
software. Desværre følger source coden ikke længere med i pak
ken.
MACINTOSH
Filer i Macintosh-format og herunder såvel tekst som grafik kan
bruge et Shareware program, der kaldes Stufflt til at overføre filer
såvel over telefonledning som over packetradio.
Den sidste version af Stufflt er 1.5.1 og kan fås af de sædvanlige
sharewarekanaler (CompuServe etc.)
UNGARN
Også Ungarske amatører har nu mulighed for at anvende packet.
To digipeatere og fire WA7MBL mailboxe er igang på 144.675 MHz.
OSCAR-Gateway på Sydpolen
Både på HF og VHF er der aktivitet på Scott-basen på Sydpolen
med New Zeelandske amatører.
For at komme ud fra Sydpolen anvendes UOSAT’s OSCARforbindelse med det såkaldte DCE (Data Communication Experi
ment).
To forskellige baser på Sydpolen kontakter hinanden via »klippebounce«, idet begge stationer retter deres beam-antenner mod det
samme bjerg og bruger bjergets passive reflektioner som digipea
tere. Uanset de to stationer kun ligger 25 km. fra hinanden er der
ikke mulighed for direkte kontakt, men de har bedre end
S9-signaler over den »lokale digipeater«.
Det oplyses at en sådan forbindelse er meget frekvensafhængig
og at kvaliteten veksler kraftigt når der har været nyt snevejr. En be
skeden forskel på 100 khz kan betyde en signalstyrkeforskel fra S1
over S9,
Hvis du vil i kontakt med Sydpolen kan du via forwardsystemet
sende din besked via »a GB3UP« der er en af de bedste DCEstationer.
D igicom 64 Newsletter
Du kan abonnere på et amerikansk 8 sider stort nyhedsbrev vedrø
rende dicicom 64/128 ved henvendelse til Bob Davis K0FPC. Du
skal regne med som minimum at betale USD 1 for at modtage et ek
semplar, så send hellere USD 2 for at være på den sikre side.
Seneste nummer har bl.a. information om, hvordan man forbin
der et digicom 64-modem til en YAESU FT-203 håndstation.
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TCP/IP på MACINTOSH
KA9Q’sTCP/IP-software kan fåstil Macintosh. I Stufflt format fylder
det ca. 420 Kb. På nuværende tidspunkt er det uafklaret, om sene
ste version er kommet til Europa via CompuServe’s HamNet.
Kantronics Firmware
Kantronics Firmware foreligger nu i version 2.85 med adskillige for
bedringer i forhold til tidligere udgaver.
Den indbyggede personlige mailbox har fået modificeret sit udlistningsformat, således at det minder mere om WORLI og
WA7MBL’s BBS-format. Der kan nu afleveres besked direkte i den
personlige mailbox uden at skulle oprette en ny forbindelse til stati
onen, og din status-lampe vil blinke, når der er mail i den personlige
mailbox.
9600 BAUD
En interessegruppe i Esbjerg-området har nu fået tilladelse til at
eksperimentere med højhastighedstransmissioner.
Det bliver spændende at følge forsøgene.
Vi har brug for en højere hastighed på det landsdækkende UHFnet når dette bliver fuldt udbygget og de eksperimenter Esbjerggruppen nu iværksætter kan tjene os alle til gavn, når andre grup
per skal i gang med højhastighedsoverførsel.
BBS-systemer
Herhjemme arbejdes der for tiden med tre forskellige og delvist
kompatible systemer. WORLI TheBox og WA7MBL.
Både WORLI og WA7MBL systemerne anvendes i forskellige
versioner, delvist afhængig af, hvilken maskintype der anvendes til
systemet.
Det fjerde system
Roy Engehausen AA4RE (en af packet-guruerne) som bl.a. har
skrevet den bios-version som mange bruger til port-styring med
WA7MBL og WORLI systemerne har netop frigivet version 2.2 af sit
BB-system.
Der er tale om et mailbox-system, der er skrevet direkte i maskin
sprog, og således slipper man for at bruge DESQview, DoubleDOS
eller lignende, men får et egentligt multiusersystem der dog så vidt
vides ikke um iddelbart kan køre med forskellig frekvens over to
porte.
TAPR’s IN C 1 og 2 skal forsynes med WA8DED’s eller
N O R D > < LINK’s firmware for at anvende dette mailbox-system.
Yderligere kan flere af AEA’s og PAC-Comm’s TN C ’ere anvendes.
Software fås hos WB9TPG, G ary Mitchell, 220 East Eagle S t.,
Versailles, KY 40383, USA. Der skal bruges min. 3 formaterede
IBM-disketter (360Kb).
Hvad vil vi med maiiboxene
Da vi for et par år siden begyndte at eksperimentere med mailboxe
var der alm indelig enighed om, at alle maiiboxene skulle have no
genlunde samme indhold, men siden da har den praktiske anven
delse af maiiboxene, og herunder den praktiske styring af den en
kelte mailbox medført, at der idag kan konstateres en betydelig
forskel på mailboxenes datalagre og afledt heraf konstateres for
skel i, hvilken software der anses nødvendig og praktisk for den en
kelte SYSOP.
En egentlig databasebehandling af det materiale der forwardes
til en mailbox kræver såvel en betydelig tidsmæssig indsats af SY
SOP, som også en meget konsekvens styring af det indkomne stofs
placering i databasens forskellige afdelinger.
Hardwareproblemer og den dertil knyttede økonomi har naturlig
vis også vist sig at være en naturlig afgørende faktor for SYSOP.
Endelig bør man ikke bortse fra, at brugerne har meget forskel
lige interesseområder og naturligvis kan ikke alle have samme
glæde af en egentlig databaseopbygning. Mange har blot inter
esse i at få deres »mail« forwarded gennem systemet. Andre læser
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de løbende indkomne bulletiner vedrørende deres interesseom
råde. Nogle har brug for mailboxen til »opslag«, også vedrørende
tidligere udsendt materiale.
Forskellighederne
WORLI og TheBox er langt mindre krævende i relation til hardware
end WA7MBL, og da bl.a. WORLI systemet har tilstræ kkelige facili
teter til at håndtere en mailbox der nok tilfredsstiller langt den stør
ste del af brugerne, er flere danske mailboxe gået over til at an
vende WORLI systemet.
Visse steder i landet er der betydelig interesse for at anvende
WA7MBL systemets YAPP programmel for udlistning af IBMkompatibelt software og desværre er denne facilitet ikke tilgæ nge
lig i WORLI og TheBox systemerne.
Andre steder i landet er der interesse for at fastholde den store
databaseopbygning.
Det sam lede billede er, at disse forskellige opfattelser sagtens
kan »leve med hinanden« såfremt SYSOPs i øvrigt er villige til at
samarbejde over forwardingssystemet på trods af disse forskellige
opfattelser og holdninger.
En central box
For et par måneder siden luftede jeg over packetnettet en mulighed
for at vi frem tidigt kunne operere med lokalboxe der opbevarede
indgående bulletiner i et stykke tid samt tjente til forsendelse og op
bevaring af mail indtil denne var læst, alt sammen sideløbende
med, at der i det mindste var en større box, hvorfra der kunne reque-

/

SARTG News No. 69
Nyeste eksemplar er netop udkommet og indeholder en del for Pac
ket interesserede. Der kan f.eks. nævnes:
NET/ROM THANET kommandoer, konstruktion af PR-modem,
Watchdog Timer,
Connect Alarm,
PR Terminalprogram for C-128
Konstruktion af funktionsgenerator,
Lavpas modemfilter,
DX-tips,
osv.
Som tidligere nævnt i denne spalte kan du blive medlem af
SARTG ved at indsætte sv.kr. 70,- på svensk girokonto 23 13 38-5,
SM6BJK Rolf Berntsson, Bufjallsteden 1 C, S-417 27 Göteborg.

QSO
429
346
244

Multi operators:
01
LZ2KIM
02
LZ1KSP
03
UZ9CWA

357
346
298

Total score
724.200
418.710
312.

572.010
505.625
418.555

Ja, det var så resultatet af den 18. S.A.R.T.G. World Wide RTTY
Contest 1988, og de mange indsendte logs beviser endnu engang,
at vores årlige W.W. contest er en af de mest populære RTTY contester, som afvikles.
De mange venlige kommentarer, som jeg også denne gang har
modtaget, fortæ ller om stor aktivitet på båndene, men med meget
skiftende konditioner fra område til område, og især savnede man
den helt store åbning på 28 MHz.
De 110 logs, som viser deltagelse fra samtlige kontinenter, rap
porterer kontakter til over 60 lande, men - men - men, hvorfor ude
blev den forventede store deltagelse fra de skandinaviske lande
OZ JANUAR 1989

Vi må øve os
Det er naturligt at vi må forsøge os frem til det system der tjener de
danske amatører bedst muligt, men vi må alligevel ikke undlade at
gå et stykke foran i udviklingen.
Vi må ikke standse op på grund af personlige trakasserier, men
tænke på helheden. I den er der plads til mange varianter og
mange eksperimenter.
Digicom version 3
Der skulle nu bl.a. hos OZ1 ESC foreligge seneste version, nemlig
version 3.0 til C-64 og 2.10 til C-128.
Hardcopies
Husk at du stadig kan få særligt interessant materiale i HARDCO
PIES hos spalteredaktøren mod fremsendelse af adresseret A-4
kuvert med tilstrækkelig porto og husk endelig oplysning om, hvad
det er du gerne vil have leveret udprintet.
Med håbet om et lykkebringende 1989 for packetudviklingen i
Danmark sender spalteredaktøren de bedste ønsker om et godt
nytår.
Vy 73 de OZ3RC a OZ5BBS/bro

RTTY <

Redaktion: O Z 1 AKD, Karsten Jensen,
H øjm arksvæ nget 56, 860 0 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.

18. SARTG WW RTTY Contest 1988
Single operator:
Nr.
Kaldesignal
01
9H1EL
02
WB5HBR
03
ON6JC/LU

stes ældre informationer på samme måde som det for visse boxe er
muligt idag.
TheBox softwaren har endnu ikke indbygget requestmulighed,
men denne facilitet er der håb om bliver etableret inden længe.

denne gang?. Mange deltagere fra den store verden beklager sig
lydeligt over, at de ikke kunne opnå en eneste kontakt til Skandina
vien. Kun nogle få SM stationer, 2 OH og en enkelt LA station har
indsendt logs, ingen fra OZ land overhovedet... jeg græmmes....
den eneste trøst er, at det da kun kan blive bedre til næste år. Det
skal ihvertfald være mit ønske for den 19. S.A.R.T.G. World Wide
RTTY Contest 1989, der som sædvanlig finder sted den tredie
weekend i august 89.
Med dette fromme ønske vil jeg så gerne have lov til at takke af
som contest og award manager for SARTG, en stor TAK til styrelse
og medlemmer for den tillid og frihed, jeg har mødt i jobbet. Det har
været en fornøjelse at arbejde for jer, og det er med den største
sindsro, jeg nu pr. 1. januar 1989 overlader jobbet til Bosse,
SM4CMG, der, som den erfarne contester og RY’er, han er, endnu
engang har påtaget sig at gøre en indsats for SARTG.
Glem ikke at contestlogs og ansøgninger om WSRY Award frem
over skal sendes til:
Bo Ohlsson, SM4CMG,
Box 1258,S-710 41 Fellingsbro,
Sverige
l/y 73 de OZ1CRL

OZ-spc*
»Packet Radio Modem for Commodore 64«
Da der til stadighed kommer forespørgsler til Hvidovre afdelingen
fra radioamatører i så at sige hele landet, efter Packet Radio mo
dem til Commodore 64, har vi besluttet os til at gå i gang igen med
et byggeprojekt.
Med forbehold for prisstigninger på komponenterne, vil prisen
ligge på kr. 450,- for modem med manual på dansk.
Interesserede bedes henvende sig enten direkte til afdelingen el
ler til projektlederen OZ1FBV Erik, tlf. 01 47 11 73.
OZ1FBV Erik, teknisk manager EDR Hvidovre manager«
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Redaktion: OZ8O , Erik Langgaard,
F a lke ve j14, 2600 Glostrup,

CW på kassettebånd
Også i sidste måned harjeg fået lejlighed til at levere kassetter med
træningstekst. Jeg har fået fat i et program, der gør det muligt at
fremstille bånd med øvelsestekst, f.eks. med tilfældige grupper
med hver 5 tegn, enten bogstaver, tal eller tegn, eller vilkårlige kom
binationer af disse tre grupper. Programmet er nu under ændring,
bl.a. har jeg efterlyst en del tegn, der ikke fandtes i programmet,
selv om de findes i det internationale telegrafalfabet. Der er også
mulighed for at sende tekstfiler, der foreligger på diskette, f.eks. ef
ter modtagelse over packet radio. Endnu er udstyret temmelig pri
mitivt. Jeg kan således endnu kun indspille akustisk fra højttaleren,
da jeg ikke har fundet ud af at føre LF fra datamaten og ind i bådnoptageren. Der kan også tilbydes kopier af et par bånd med ^ o r d /m i
nut (60 tegn pr. minut) og et med »profiency run« med 15 til 40 WPM;
det er ganske godt til at følge, hvordan man bliver dygtigere efter
hånden. Desuden har jeg en del optagelser fra amatørbåndene
f.eks. af bulletinudsendelser fra W1AW med 18 WPM.

Redaktør: OZ9KE, Carl Em kjer,
Søborghus Park 8, 2860 Søborg,
Tlf. 01 56 45 74.
Godt nytår
SSTV spaltens redaktion ønsker alle et rigtig godt nytår, med øn
sket om fine og gode udbredelsesforhold og rigtig mange DX’er.
Vi takker for henvendelser, breve og tilkendegivelser i 1988, og
håber at vi får et lige så godt 1989, så har du noget på hjerte, så ring
eller skriv. SSTV og TV spalten er åben for alle med spørgsmål, for
slag eller gode tips af enhver art.
Endnu engang: Godt Nytår og på genhør og gensyn.
Månedens portræ t
er denne gang et billede af OZ1ENM, Paul, som på tredie år kører
med sin hjemmebyggede SC/E 86.
Rygtet siger, at han ikke har haft slukket for den, så den er ihvertfald blevet langtidstestet.
Paul mener selv, at han har tabt sig, så han ikke mere kan fylde
skærmen helt ud.

Månedens portræ t OZ1ENM, Paul. Hentet på 2 m.

OZ9STV - Verdens første SSTV robot station
Nu er der givet tilladelse til denne nye form for test station, som kan
genudsende dit SSTV billede.
Vi har på redaktionen talt en del om, at vi faktisk har behov for en
SSTV - Robot, eller »billed-repeater«, om man vil. Altså en automa
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SCAG aktivite 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 ogtfc 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.
145225 kHz slow speed træf
ingen NCS
Lørdag 1700 l.t.
3560 kHz slow speed træf
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).
OZQO
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tisk station, hvortil man kan sende SSTV billeder og derefter få
disse returneret.
Stationen modtager et SSTV billede, som du sender til den. Bille
det gemmes i en hukommelse, hvor det bliver stående, indtil du
med et toneopkald får stationen til at genudsende dit billede, plus
et prøvebillede til testformål.
Robotten kører foreløbig under en forsøgstilladelse.
De foreløbige data for robotten er:
Kaldesignal:
OZ9STV
Frekvens:
144.500 MHz
Modulation:
FM Ä f ± 5 kHz (F3F)
Effekt:
10 Watt
Antenne:
lodret/vandret dipol (cirkulær pol.)
Højde o. havet:
40 meter
QTH:
Frederiksberg
Aktivering:
1750 Hz tone i 3 sek.
SSTV billede:
8 sek. standard
Det er hensigten, at robotten skal være åben et passende antal
timer i døgnet, f.eks. fra kl. 1500 til kl. 0200 DNT (SSTV amatører er
jo nogle natteravne).
Stationen består af en Storno station, med de fornævnte 10 Watt
i udgangseffekt, tilsluttet en modificeret SC/E 86 SSTV converter,
hvor programmet er ændret til automatisk drift.
Stationen (robotten) samt converteren med tilhørende program
og diverse tilbehør, bygges og leveres af OZ9AU, Allan, OZ5BU,
Benny og OZ9KE, Carl.
Ansvarshavende for robotten er OZ9AU.
Hvordan bruger du robotten?
Stationen er altid klar til at modtage et SSTV billede. Når den
modtager et billede, oplagres det i hukommelsen. Når du så vil
have robotten til at gentage dit billede, sender du en 1750 Hz tone
i 3 sek. Efter en kort pause starter robotten senderen og udsender
dit billede 2 gange og derefter et prøvebillede, som du kan indstille
din monitor efter. Derefter falder senderen ud, og robotten er klar til
at gentage den samme sekvens igen. Send et par ord til redaktio
nen, så vi kan få lidt »Feed back« om rækkevidden og brugbarhe
den.
Stationen (robotten) forventes i drift omkring 1. februar 1989.
Forstyrrelser på HF
»Søren Spætte« som vi kalder den (de udenlandske langdistance
radarstationer) har været på 20 m flere gange i sommerens løb,
men heldigvis kun i korte perioder. Dens evne til at »hakke« bille
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derne i stykker, har den ikke mistet. OZ9Au hartidligere konstrueret
en »Spætteeliminator«. Han har desværre ikke haft tid til at afprøve
den i sommer, men den virkede udmærket, dengang »Spætten« var
på sit højeste. Bliver »Spætten« meget aktiv igen, må vi vende til
bage til problemet.
Jul i Hvidovre
Den 8. december 1988 holdt Hvidovre afdelingens SSTV gruppe,
traditionen tro, sin juleafslutning med gæster. Det var som sædvan
lig en rigtig hyggelig SSTV aften, hvor der blev serveret dejlig julegløg og dertil OZ1DOZ, Bent’s hjemmelavede æbleskiver (i daglig
tale kaldet »kanonkugler«). Som nævnt en rigtig hyggelig aften,
hvor m eninger blev udvekslet dg mange ting diskuteret. Dertil det
sjove og traditionelle »besøg i skunken« hos OZ3NT, Poul.
Tak til Hvidovres SSTV gruppe for en hyggelig aften.
Båndrapport
Det er en trøst, at 10 m båndet er blevet åbent igen. Så kan vi køre
der, og så slipper vi for den QRM, der efterhånden er på 20 m.
Flere »Jyder« har været aktive om søndagen på 80 m. Velkom
men til OZ8FU, Freddy og OZ1IWJ, Peter. Sidstnævnte kører med
en gammel »grøn« monitor, som måske træ nger til en justering, Pe
ter??
Aktiviteten har været pæn, også på 10 m, hvor der kommer
mange SSTV stationer på om eftermiddagen. Nævnes kan W, VE,
LU, PY og ZS og en ny station for os, nemlig 3DAØBB, Ernest i Manzini, Swaziland. Han kører med en SC 422 fra Vol ker Wraase. Den
træ nger til en justering, men han mangler et diagram over den.
Hvis der er en, der har et diagram, så send ham en kopi, så vi kan
få nogle pæne billeder fra ham.
Det viste billede er hans »åbningsbillede« med en elefant. Bille
det er modtaget på 10 m.

R e d a ktio n : O Z1H JV , E rik G ørlyk,
O p n æ s g å rd 69, 297 0 H ørsholm .
Tlf. 0 2 - 86 78 54.

/
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»Åbningsbillede« fra 3DAØBB Ernest, Manzini, Swaziland. Modta
get på 10 m.

SSTV testerne igen
Da vi erfaringsmæssigt ved, at det ikke kan siges for tit, gentager vi
her, at vore aktivitetstester er startet den 8. januar 1989 og nu kører
den anden søndag i hver måned i hele 1989.
Få nu varmet stationen op, der er flotte præmier og diplomer at
hente.
Husk endvidere vor World Wide SSTV test den 6. og 7. maj 1989.
Vy 73 de OZ9AU, OZ5BU og OZ9KE

Det nostalgiske hjørne

Fra tonefilm tii pick-up
Alle musikelskere kender den verdensberømte danske pick-up Ortofon, som for korttid siden kunne fejre sit 70 års jubilæ um . Det hele
begyndte i 1918, da ingeniørerne Axel Petersen og Arnold Poulsen
grundlagde »The Electrical Phono Film Company«. Navnet blev se
nere æ ndret til »Ortofon«. De to ingeniører udviklede verdens første
synkroniserede tonefilm system og optog i begyndelsen af tyverne
den første talefilm, som blev præsenteret i Palads Teatret i Køben
havn den 12. oktober 1923.
Tonefilmen blev en sensation og fik succes overalt. Den talende
film efter »Petersen og Poulsen systemet« holdt sit indtog verden
over. Senere gik firmaet i gang med at udvikle mikrofoner, dynami

ske kompressorer og pick-up’er. I dag har Ortofon egne selskaber
og samarbejdspartnere over hele kloden, -ja selv i Japan er der op
rettet et selvstændigt salgsselskab. Af mange priser og hædersbe
visninger har Ortofon bl.a. modtaget den danske »ID« designpris.
Danish receiver station
11935 byggede vort medlem nr. 888, Hugo Pedersen, København,
denne kortbølgemodtager, som blev indregistreret under OZ-DR
248.
Tre år senere fik Hugo sendelicens under kaldesignal OZ4W og
var en aktiv kortbøigeamatør til midt i halvtredserne.
OZ1HJV, Erik

OLD TIMER HAMS
OZ2PX, Børge Nielsen, Virum

Børge foretog sit første radioforsøg i 1932 med en primitiv gnist
sender - en »fordrulle« - forbundet til husets antenne og jordled
ning. Sammen med en skolekammerat blev det konstateret, at
signalerne med de let kendelige morsetegn PX kunne høres
over det meste af Esbjerg! Det gav blod på tanden, og takket
være EDR’s håndbog »Kortbølge-Amatøren« blev eksperimen
terne ledet ind i mere regulære baner, og det blev til et med
lemsskab af EDR som nr. 862.
Børge fik fat i nogle gamle radiodele og byggede en O-V-l og
en Hartley sender med et lille modtagerrør, strømforsynet fra
jævnstrømslysnettet, der til alt held var nul og plus. Licensen
opnåedes i 1935, og så gik det løs, først på 80 m og senere på
alle de øvrige bånd, udelukkende med CW. Det var for OZ2PX
en særlig sport at opnå maksimale resultater med minimale
midler. Med input på 2-5 watt opnåedes WAC, WBE og første
pris i NRAU-testen 1938.

EDR nyt
Træning og tra fiknet
Da det snart er ved at være tid for vores årsmøde skal vi bede med
lemmerne af RST-gruppen om at indsende eventuelle forslag til be
styrelsen så snart som muligt.
Vi vil også bede om, at så mange som muligt kommer med for
slag og ideertil tidspunkter for vores trafiknet. Vi kører jo i øjeblikket
et forsøg med net om lørdagen, og vi er lidt i tvivl om tidspunktet er
det rigtige, så derfor denne opfordring.
Nettene kører altså 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 +/- QRM.
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I 1937 flyttede 2PX til København for at studere på Polytek
nisk Læreanstalt, men var fortsat meget aktiv med en lille ECOPA, indtil krigen satte en stopper herfor.
Efter civilingeniøreksamen i 1943 blev 2PX ansat i P&T,hvor
han har haft et langt og spændende virke indtil sin pensione
ring i 1988. De praktiske erfaringer fra amatørvirksomheden
kom ham i høj grad til nytte ved deltagelse i genopbygningen af
radiotjenesten efter krigen og også sidenhen på forskellige
måde. Som leder af generaldirektoratets radiokontor fik 2PX i
50’erne ansvaret for bl.a. en modernisering af amatørbestem
melserne, og i en årrække var han censor ved de mundtlige
amatørprøver og udarbejdede opgaverne til de skriftlige
prøver.
I P&T kom Børge til at beskæftige sig med alle radiotjenester,
ikke mindst de nyopdukkede som f.eks. fjernsyn, satellitkom
munikation og offentlig biltelefon, og i de seneste år har 2PX
også været stærkt engageret i tilrettelæggelsen af lokal radio
og tv. Børges arbejde i generaldirektoratet har fortrinsvis be
stået i planlægning og styring samt frekvens- og tilladelsesfor
valtning, hvor et vigtigt princip har været at tillade private selv
at oprette og drive radioanlæg til mange forskellige formål. Ar
bejdet har medført deltagelse i en lang række internationale ra
diokonferencer, hvor der i øvrigt en gang imellem har måtte ar
gumenteres for fortsat at sikre amatørerne en plads i æteren.
OZ2PX har ikke selv haft amatørsender efter krigen; men
han har bl.a. gennem OZ og lejlighedsvis lytning på amatør
båndene med interesse fulgt amatørbevægelsen og konstate
ret dens usvækkede livskraft.

Hartley senderen fra 1935.

iW Swisllu.

finrsts ss,xleg i røåi t&dsn ?;!. 12. xOOHT
Frtfrøtøæs 37ÖÖ fetøt ± ORM

Skulle du være interesseret i flere 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
Eller kald ind på et af vores net, vi er altid klar med en rapport og
et QSL-kort til indcheckende stationer, fra de andre stationer i net
tet.
l/y 73, de Michael Judge; OZ1JQW
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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, tlf. 01 70 82 29.
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Program
17.1.89 Demonstration af afdelingens nte TN C ’er.
31.1.89 Værkstedsaften.
7.2.89 Klubaften - Mediemsmeddelelser med indkaldelse til gene
ralforsamling den 28.2.89.
14.2.89 Medlemsaften.

AMAGER - OZ7AMG, OZ8CPU
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tlf. 01 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.
Så fik vi overstået den fede juletid med gaver, træ er og kalorier. Nyt
året er også overstået, men vi er stadig i perioden, hvor gode nyt
årsfortsætter kan etableres. Jeg har tidligere foreslået, at et godt
fortsæt ville være at komme i Amagerafdelingen hver torsdag. Så
det vil jeg ikke fremture med i år. Næh, alle gode medlemmer af af
delingen bør have som nytårsfortsæt, at de hver torsdag laver en
lille ting ved lokalerne. Vi mangler stadig at få ordnet de sidste in
stallationer og at få bragt printrum met i stand. Vedligeholdelsesar
bejder skal også laves. Bogreolen har det som H .C. Andersens hus,
der kun bliver stående, fordi det ikke ved til hvilken side det skal
falde. Hvad nu hvis bogreolen ikke har læst H.C. Andersen?
Alle medlemmer og deres fam ilier ønskes et Godt Nytår af besty
relsen.
Program:
26. januar 1989: COMPUTER og PACKET TRÆF. Kom med dit
grej, stil det op og demonstrer det. En del af vor hobby går ud på at
inspirere hinanden, og det er netop formålet med et træf. Kom i god
tid, vi har masser af borde og en hel del stikkontakter, heraf nogle
med spæ nding på.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

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

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

H VID O V R E - O Z7HVI
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 01 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.
Når du modtager dette OZ er vi allerede godt i gang igen med aktivi
teterne, såvel de faste tirsdagsaftener om onsdagsaftenerne med
computergruppen og torsdagsaftenerne med SSTV-gruppen.
Indkaldelsen til årets generalforsamling vedlægges MEDLEMS
MEDDELELSERNE for februar måned, der udleveres/udsendes
den 7. februar 1989. Skulle posten svigte dig, bedes du venligst re
kvirere materialet i afdelingen eller hos undertegnede.
OZ JANUAR 1989

Under henvisning til vedtægternes par. 9, stk. 2 indvarsles hermed
afdelingens ordinære
GENERALFORSAMLING
tirsdag den 28. februar 1989 kl. 19.30
i Salen på Avendøre Bibliotek.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling på generalfor
samlingen skal være foreningen i hænde senest den 21. februar
1989.
Vy 73 de OZ 5OI, Esther

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. NV., tlf. 01 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 01 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Siden sidst
Ledelsen håber, at medlemmerne har overstået julen og nytåret på
bedste måde. Teknisk marked forløb godt, og mange amatører gik
hjem med billige »fund«, og sælgerne var også godt tilfredse. I de
cember var julehyggen det væsentlige. Der var juleafslutning for
kursisterne, der var gløggaften for medlemmerne og klublokalet
var smukt julepyntet. Desuden havde vi den traditionelle Gran’de
ekspedition, hvor vi nød stor gæstfrihed i Frederikssund afdeling.
Vi siger tak til værterne.
Program
16.1.89 Begynderaften, se omtale i OZ dec.
23.1.89 OZ8NJ, Niels kommer og fortæller om antennetilpasning,
et emne, der er aktuelt for alle amatører. Hvad sker der i en matchbox? Hvad er en balun? Hvad betyder impedans tilpasning? Kom
og få svar på disse og mange andre spørgsmål.
30.1.89 Medlemsaften og CW-gruppemøde.
6.2.89 Tema-aften om packet radio og mail-box. Vi sætter os sam
men om bordet og udveksler erfaringer. For bordenden sidder
OZ6MK, Mogens.
13.2.89 OZ1BGP, Volmer fortæller om SOLPLETTER. Vi kommer til
at høre om, hvordan man observerer og bestemmer relativtallet og
pletternes position. Vi kommer ind på solpletperioden og hvordan
denne har betydning for radiobølgernes udbredelse.
20.2.89 Vi har kaldt det en SELVBYGGERAFTEN. Medlemmerne
opfordres til at komme med deres hjemmebyggede grej. Det be
høver ikke at være store projekter, også ganske små hjælpeinstru
menter, omskiftere, kunstantenner og alt muligt andet har interesse
og kan give inspiration til andre. Vi har sikkert ALLE et eller andet,
vi kan vise frem, men husk nu: du er mest velkommen denne aften,
hvis du har noget med!
27.2.89 Medlemsaften.
6.3.89 Ordinær generalforsamling.
På onsdag har vi LABORATORIEAFTEN. Alle vore medlemmer er
velkomne til det, vi kaldet hjælp til selvhjælp, og husk, at vi har det
fornødne målegrej i huset.
OZ1BGP, Volmer
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Husk kreds 2 bulletin hver mandag kl. 19.00 på Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.

BIRKERØD - OZ5BIR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9YO, Jørgen Olsen, O. B. Muusvej 12,
3520 Farum, tlf. 02 95 54 92.
Giro: 6 73 90 08.

HILLERØD-OZ1EDR
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
17.1.89 Contestoplæg (skal det endelig lykkes).
24.1.89 Almindelig aften.
31.1.89 Foredrag ved OZ7DR.
7.2.89 Test.
14.2.89 Teknisk aften.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Birke
rød lokalafdeling på Hestkøbgård:

GENERALFORSAMLING
Hillerød afdeling indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. februar 89 kl. 19.30

tirsdag d. 21.2.89 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet skal være besty
relsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen af
holdes.

i afdelingens lokaler på Byskolen. Opmærksomheden
henledes på foreningens love m.h.t. forslag etc.
Pbv. OZ1JMY

Indretningen af vore nye og udvidede lokaler er ved at tage form
med det resultat, at medlemmerne nu selv efter eget ønske kan for
dele sig og slå sig ned i netop det rum, der byder på ens interesse.
Bestyrelsen har forskellige spændende aktiviteter på bedding
for de kommende uger. Nærmere program herom henvises til op
slagstavlen i klubben - eller kald på lokalfrekvensen 144.800 MHz
og få den sidste info om klubbens aktiviteter.
OZ1HJV, Erik

Foredraget den 31.1 kommer til at omhandle forskellige områder af
vores hobby bl.a. måleteknik, de dertil hørende instrumenter, o.s.v.,
da OZ7DR har stor know-how på området, vil der desuden være
mulighed for at få svar på tekniske spørgsmål.
Der er ved at være interesse for at køre 2 m test igen, og et test
hold er ved at være stablet på benene, interesserede kan snakke
med OZ1LND Ib.
Om den 14.2 er der endnu ikke så meget andet at sige end mød
op eller hør nærmere når vi kommer tættere på.
Ang. generalforsamlingen, se ovenfor.
Vy 73 de OZ1JMY Peter

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.

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

SØLLERØD-NÆRUM
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.

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

HELSINGØR - OZ8ERÅ
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1CKN Hans-Peter Nørby, Pi letoften 40, 3070 Snekkersten
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.
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Kreds 3

ta 3700 ftenn?,
tff.ÖS&S0507.

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4CF, Søren tlf. 03 95 41 11.

BORNHOLM - OZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, klubaften. Søndage 10-12, drop-in.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg, Box 121, Sdr. Ringvej 69,
3700 Rønne. Tlf. 03 95 31 11 - arb. 03 95 12 41.

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

Kreds 4
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 03 69 12 26.

Program
17.1. Klubaften
24.1. Byggeaften
31.1. EDR Foredrag ved teknisk redaktør OZ1AWJ Sven.
5.2. Søndagstest på 80 meter
7.2. Byggeaften og 2 meter test
14.2. Klubaften
21.2. Byggeaften
Vy 73 de OZ1AHVFinn

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

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

3.1.89 kl. 19.00: VHF-Contest.
10.1.89 kl. 19.30: Klubaften.
24.1.89 kl. 19.30: Klubaften.
7.2.89 kl. 19.00: VHF-Contest.
14.2.89 kl. 19.30: OZ5SY, Jens Christian vil vise lysbille-
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Program
18.1.89 Information om OZ3BBS (Packet Bulletin Board System)
ved OZ1 FYW/Preben.
25.1.89 Klubaften; beretning om forløb af CQ-WW tester, phone og
CW.
1.2.89 Familieaften.
8.2.89 Teknisk kursus/foredrag ved OZ8TV og OZ2JZ.
15.2.89 Computeraften;
gennemgang
af regneark ved
OZIGQR/Bjarne.
22.2.89 Klubaften; orientering om »Ham Camp«, sommerferie for
radioamatører med familie på Bornholm i juli 1989, ved OZ1ECS/
Bjarne.
Mød talstærkt op - et godt nytårsfortsæt!!!
Vy 73 de OZ1KWB/Hans

Stof til OZ
senest d. 20.

BoysrifoestyrsirøStfnødf&Fn:

HASLEV - OZ7HAS

Program
Tirsdag d.
Tirsdag d.
Tirsdag d.
Tirsdag d.
Tirsdag d.

Kreds 3

[•;o ./sä 1»3 s*yr J &Si' f n■;c!Is >n:
C / 't D G K A x j! J a o o o s o n ,

8?2830 Tå$trup,

IKiwdls 4

derfra hans tu rtil Philippinerne, og fortælle om udbredelsesforhold
på amatørbåndene.
Tirsdag d. 28.2.89 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 7.3.89 kl. 19.00: VHF-Contest.
Tirsdag d. 14.3.89 kl. 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 28.3.89 kl 19.30: Klubaften.
Tirsdag d. 4.4.89 kl. 20.00: VHF-Contest.
Tirsdag d. 11.4.89 kl. 19.30: Den årlige generalforsamling afholdes
på Klintegården. Dagsordenen for generalforsamlingen vil blive til
sendt medlemmerne senere.
Vy 73 OZ9WW, Erik

KØGE - OZ7HAM
Mødelokale: Vestergade 30, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 03 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.

LOLLAND - OZ1LOL
Mødelokale: Måge vej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødbyhavn.
Vi mødes også i det nye år i ugerne med lige numre, torsdage kl.
19.30.
Kommende mødedage:
12. jan., 26. jan., 9. feb. og 16. feb.
Det er stadig PACKET interessen samler sig om, ved »Julemø
det« så vi fire forskellige modem.
Vi så også det nye system for ZX SPECTRUM.
Teknisk kursus er i fuld gang.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger
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LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA

ROSKILDE - OZ9EDR

Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4 8 0 0 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kristinebjergparken 25,
4800 Nykøbing FL, tlf. 03 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

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.

Afdelingens medlemmer ønskes et Godt Nytår.
Januar-mødet afholdes mandag den 23. januar 1989 kl. 19.30,
hvor OZ2LD, Christian vil fortælle om 1296 MHz, hvilke teknikker
benyttes og hvad kræves der af udstyr og antenner.
Vi forventer at afholde vort store »Sydhavstræf« søndag den 28.
maj i Maribo med auktion, foredrag og hyggeligt samvær.
OZ5DX

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.

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

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.

ODSHERRED - OZ1QHR

Program:
26.1.: Klubaften. Du skal være med til at hæve fremmødet i klubben
i år.
09.02.: Måleudstyr. Efter ønske fra medlemmer, fortæller OZ2QF
igen om brugen af måleudstyr.
OZ1FOW

Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandvej 14,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 18 57.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.
Der er generalforsamling i afdelingens lokaler d. 2.2.89 kl. 19.30.
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest d. 19.1.89.
OZ10HR afdelingen ønsker alle radioamatører et rigtigt Godt
Nytår.
Very de best 73, Svend

1Kreds 5

SORØ - OZ8SOR

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.

OZ3ZB, Eörfftmä Wiitthör PétöTsön,
Øfcsrté&fefQVGj t, 623Ö Odertss U f

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

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

Kreds 5

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

ODENSE - OZ3FYN
OZ3NVF’s kalender:
10.1.89 OZ3S fortæ ller om hans hjemmebygede metal detektor.
24.1.89 Packetradio II (opfølgning af PR.I.).
7.2.89 Generalforsamling
21.2.89 Vinterferie.
7.3.89 EDR-foredrag (nærmere oplæg i næste nr.).
Vy 73 - bestyrelsen OZ3NVF
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Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EZG, Lars Sune Frederiksen, Lindved Møllevej 47,
5260 Odense S, tlf. 09 95 77 59.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.
OZ JANUAR 1989

Program for januar
Man. d. 16. kl. 19.30: Afdelingsaften
Man. d. 23. kl.19.30: Generalforsamling!
Man. d. 30. kl. 19.30: Vi aflægger besøg hos ONR (Odense Nær Ra
dio). Tilmelding til OZ1EZG, Sune. Max. 25 deltagere. Mødested
ved afdelingens lokaler på Rugårdsvej.
Program for februar
Tors. d. 2. kl. 19.00 EDR UHF-aktivitetscontest.
Søn. d. 5. kl. 9.45 EDR 80 m-aktivitetscontest.
Man. d. 6. kl. 19.30 Filmaften.
Man. d. 13. kl. 19.30 Foredrag om EMC ved OZ8UP. EMC er udtryk
for eletroniske apparaters evner til at modstå forstyrrelser fra elek
tromagnetiske felter.
Lør. d. 18. kl. 19.00 Festud valget O ZIAM Fog OZ1 LYF inviterer til fa
stelavnsfest.
Man. d. 20. kl. 19.30 Udflugt til Werner Radio i Otterup.
Aftenskole
D-licenskursus: Tirsdage kl. 19.00 V/OZ1EZG, Lars Sune.
Telegrafikursus: Onsdag kl. 19.00 V/OZ1FWY, Dres.
Generalforsamling og nye afdelingslokaler
Velkommen i det nye år!
Bemærk! Som det kan ses i december-udgaven af afdelingsbla
det er generalforsamlingen den 23. januar flyttet til Højmeskolens
kantine, (der hvor vi havde sekretariatet under sommerlejren sidste
år).
Nu ligger det nemlig helt fast at vi får vore nye lokaler på Højmeskolen. Trods det at aftalen om lokalerne først kom endeligt i stand
efter at indkaldelsen i OZ i december var sendt, finder vi at det er en
passende lejlighed til at præsentere de nye lokaliteter.
Vi har fået fuld rådighed over et lokale, og adgang til undervis
ningslokaler, auditorium, værksteder m.m. Indretningen og udflyt
ningen til de nye lokaler vil ske i løbet af vinteren, sådan at vi er ude
af lokalerne på Rugårdsvej i løbet af marts 1989.
Siden sidst
Den 29. november holdt OZ1BGQ foredrag om hvordan man laver
og bruger de krystaller som han til daglig handler med på sit ar
bejde. Foredraget blev krydret med en videofilm fra krystalfabrik
ken i Japan. Tak for et godt foredrag. Lad os få noget mere af den
slags!
Så havde OZ1IZB igen haft følerne ude, og havde fået en aftale
istand med TV2 om at komme ind og se Kvægtorvet i Odense. Tors
dag d. 8. december var ca. 50 af afdelingens medlemmer så på be
søg på TV-stationen. Aftenen startede med at vi blev delt i to hold
med hver sin guide. Rundvisningen gik først igennem administrati
onen hvor vi fik forklaret TV2’s organisation, arbejdsmåde og filo
sofi. Efter den første del af rundvisningen blev i samlet i et mødelo
kale, hvor vi så TV-avisen. Umiddelbart efter kom vi ind og så
nyhedsstudiet.
Vi siger TV2’s PR-afdeling tak for gæstfriheden og tak for en me
get spændende rundvisning.
Telegraf iprø ve
Torsdag d. 15. december afholdtes der telegrafiprøve i afdelingen.
Vi ønsker til lykke med en 40-tegns prøve til OZ1KUA, OZ1LQJ og
OZ3ACP, og med 60-tegns prøven til OZ3ACN, OZ3ADR, OZ9GY
og OZ-DR2326.
l/y 73 de OZ1ETP, OZ1EZG, Lars og Lars.

SVENDBORG - QZ7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg,
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1HFO, Jan Krogså, Møllergade 118,
5700 Svendborg, telefon 09 21 29 40.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.
OZ JANUAR 1989

Program
Ons. d. 18. jan. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d . 19. jan. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 25. jan.: Klubaften.
Tors. d. 26. jan.: D-licenskursus.
Ons. d. 1. feb. kl. 19.00: Klubaften med foredrag af OZ2E.
Tors. d. 2. feb. kl. 19.00: D-licenskursus.
Tirs. d. 7. feb. kl. 19.00: VHF aktivitetstest.
Ons. d. 8. feb. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 9. feb. kl. 19.00: D-licenskursus.
Man. d. 13. feb. kl. 19.00: Bestyrelsesmøde.
Ons. d. 15. feb. kl. 19.00: Klubaften med EDR-foredrag.
Tors. d. 16. feb. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 22. feb. kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 23. feb. kl. 19.00: D-licenskursus.
Bem. til kalenderen:
Onsdag d. 1. feb. vil OZ2E holde et foredrag om sin tid i Kenya, Tan
zania og Malari. Ikke så meget om radioer, men det gør det bestemt
ikke dårligere. Foredraget er baseret på lysbilleder taget af Erik
selv.
Onsdag d. 15. feb. vil afdelingen være vært for et EDR foredrag.
Hvem og om hvad vides endnu ikke.
Siden sidst
Har OZ2WT Villiam holdt et foredrag om måleinstrumenter, frem
mødet til denne aften var slet ikke dårligt, og dem der kom fik abso
lut noget viden med hjem. Villiam har allerede nævnt at han gerne
vil holde flere foredrag. Det ser vi frem til.
Der har også været afholdt det annoncerede brugermøde, der
heldigvis formåede at få 26 sydfynske amatører til at komme, og
høre de mange kommentarer til dagens stilling. Afdelingens besty
relse fremlagde og forsvarede sine handlinger, og initiativtagerne
til repræsentantskabet for OZ7REF, fremlagde et sæt vedtægter for
repeateren.
Efter et par timers følen på tænder, enedes vi om at vi havde no
get at snakke om, og at bestyrelsen snarest vil mødes og udarbejde
et forslag til løsning af problemerne. Dette foreslag sendes til
OZ1IOW, der så sammen med et par andre fra rep.skabet vil mødes
med bestyrelsen, for at finde en endelig løsning, som alle radioa
matører på Sydfyn kan være tjent med. Bestyrelsen ser frem til
dette arbejde, og håber at en løsning kan findes.
UHF repeateren der det sidste par år har været opsat i afdelin
gens lokaler er blevet afleveret til et bestyrelsesmedlem fra Odense
afd. lørdag den 3. dec. 1988. Dette blot for at forklare at den ikke
længere kan findes på båndet. Det vides endnu ikke helt hvad der
sker med den tilhørende girokonto.
De sidste klubaftener i 88 blev der afholdt den traditionsrige jule
afslutning, og forberedelsertil denne, et referat af disse begivenhe
der må dog naturligt nok vente, da de ikke var indtruffet ved den sid
ste frist for indsendelse af dette indlæg.
Dem der mødte op har vel heller ikke brug for et referat, forhå
bentlig...
Bestyrelsen vil gerne beklage, og meget have sig frabedt, at no
gen saboterer udsendelsen af amatørnyt og/eller indlæg i dette.
I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at OZ7REF
Svendborg Repeateren stadig har girokonto nummer 8 01 56 94.
Gironummeret til OZ4REH (DNR - Den Ny Repeater) er 3 03 73
55. Penge der indsættes på den konto går foreløbig til opbygning af
repeateren, og når denne så kører vil pengene gå til driften.
På bestyrelsens vegne 73 de OZ1LXT

VESTFYN - OZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11,
5683 Hårby, tlf. 09 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74
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Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 prc. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT, Heinrich Thom
sen, Adelvardsvej 2, Sølsted, 6270 Tønder, tlf. 04 74 11 47.

EDR’s
OZ

Tenerife-rejse

EA

1989
— EN VARM IMPULS I VINTERENS KULDE —
Ja - dette er så sidste udgave af OZ inden Tenerife rejsen
finder sted!
Rejseudvalget har tilsendt de enkelte deltagere de nød
vendige informationer, aå alle formaliteter skulle være af
klaret. Skulle der alligevel være nogen tvivlsspørgsmål, så
kontakt rejseudvalget!!!
Ellers er der kun tilbage at sige på gensyn i Billund lufthavn
Søndag den 12. februar kl. 08.10
m edbringende alle fornødenheder, herunder det gode hu
mør, så det bliver en ferie der siger »Spar to« til forventnin
gerne.
73 fra rejseudvalget og på gensyn
OZ6IQ/OZ5WK

AUKTION
Torsdag den 23. februar 1989 i Aabenra
Mere info i næste nr. af OZ.
Vy 73 de OZ6ARC

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:
Tors. 19. jan. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 26. jan. kl. 19.30: Demonstration af Packet Radio v/OZULN
Henning.
Tors. 2. feb. kl. 19.30: Alm. møde.
Sønd. 5. feb. kl. 09.45: 80 meter test.
Tors. 9. feb. kl. 19.30: Foredrag om rævejagt v/OZIALF.
Tors. 16. feb. kl. 19.30: Alm. møde.
25 års jubilæum
Den 26. febr. 1989 har OZ1ALS EDR Nordals afdelingen bestået i 25
år, idet den blev dannet den 26. febr. 1964 i fysiksalen på Havnbjerg
Skole. Den første formand blev OZ6EI Eigil Hougård. Men nær
mere herom i næste OZ, der udkommer i februar 1989.
Vy 73 de OZ1KVF, Hans

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

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

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.
Vi håber at alle er kommet godt ind i det nye år, og kan tage fat på ny.
Som glæ delig nyhed, kom aftalen istand med Haderslev Ung
domsskole og Haderslev kommune.
Så afdelingen kan få nogle fine nye lokaler, med mange m ulighe
der.
Og vi glæ der os til et positiv samarbejde med Haderslev Ung
domsskole på Christiansfeldvej 8a.
Den 25.1. er der videoaften.
Bestyrelsen undersøger for tiden muligheder om flytning til andre
lokaler i Haderslev centrum. Mere om det i OZ januar.
P.b.v. 73 de OZ5PG

ÅBENRÅ - QZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nød vejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.
Program
Tors. d. 19. jan.: Filmaften.
Tors. d. 26. jan.: Demo af en computer (PC 1) ved OZ6IC, Karl.
Tors. d. 2. feb.: Demo af Packet Radio.
Søn. d. 5. feb.: HF aktivitetstest.
Tors. d. 9. feb.: Filmaften.
Tors. d. 16. feb.: Lukket p.g.a. ferie.
Vy 73 de OZ1EQX, Jan

HUSK stof til OZ
LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 04 83 38 33.
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OZ JANUAR 1989

i t i f 'm ø *

TF

OZ1DYI t Svertd Larsen ,

i

S te & rn n 31,« tfv „& m » js r g ,
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Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96.
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1AIJ, Henrik Mortensen, tlf. 07 92 17 49.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Mødelokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 6840 Oksbøl
Postadresse: Postbox 94, 6701 Esbjerg.
Program
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften
Tirsdage kl. 19.00: Licenskursus
Onsdage kl. 18.30: Morsekursus.
Ons. 18.1 kl. 19.10: Klubaften.
Ons. 25.1 kl. 20.00: Foredrag.
Ons. 1.2. kl. kl. 19.30: Klubaften - sidste frist for indlevering af for
slag til generalforsamling.
Ons. 8.2 kl. 20.00: Medlemmerne fortæller.
Ons. 15.2 kl. 20.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af en revisor for to år.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Vedrørende valgene så er det OZ1CWP, Bjarne (kasserer),
OZ1LDX, Lars og OZ1DYI, Svend, (bestyrelsesmedlemmer),
OZ1 UP (revisor), OZ1CBQ (revisorsuppleant og der er Mogens og
Roland.
Siden sidst:
Medlemsmøde med pæn deltagelse og livlig debat, Ove Peters fra
Kolding holdt et facinerende foredrag om tyverisikring - det kan
varmt anbefales. Endelig var der årets sidste auktion med en del
gode sager.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
G rene vej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kron hedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 05 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.
OZ JANUAR 1989
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR Give og
omegn afdeling.
Dag/dato: Onsdag den 1. februar 1989.
Mødested/tid: Rådhuskælderen, Give, kl. 20.00 prc.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Evt.
Program:
18. jan.: Billund: Alm. klubmøde.
25. jan.: Billund: Auktion
1. feb.: Give: Ordinær generalforsamling.
8. feb.: Billund: Alm. klubmøde.
15. feb.: Billund: Alm. klubmøde.
22. feb.: Billund: Alm. klubmøde.
Vy 73 de OZ1FMB, Georg.

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.
Program:
Ons. d. 25.1: Alm klubaften.
Ons. d. 1.2: Alm. klubaften.
Ons. d. 8.2: Alm. klubaften.
Ons. d. 15.2: Alm. klubaften.
Det påtænkte virksomhedsbesøg sidst i januar må desværre af
lyses.
CW-kurset skrider fint frem hver mandag og alle hænger godt på.
På gensyn i 8H.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HOLSTEBRO - OZ9HBQ
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, Griegsvej 178, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.

Den årligejuleauktion under kyndig ledelse af OZ1DPQ, Christian,
sluttede som sæ dvanligt sæsonen i afdelingen.
12 medlemmer mødte op til kaffe og blødt brød og de havde sam
tidig den godhed, at erlægge 510 kr. i afdelingskassen for købte
auktioneffekter.
Der var også mulighed for at have Buli Eye-kontakt med to nye li
censindehavere, nemlig OZ4ABH, Jørgen og OZ4ABI, John. Desu
den fik OZ4ABK, Per, licens. Vi ønsker alle til lykke og velkommen
til.
Der afholdes generalforsamling d. 9. februar kl. 19.30 i klubbens
lokaler.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlæ gger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, suppleant
og revisor.
6. Evt.
Der er allerede et indkomment forslag, idet afdelingens vedtæg
ter skal revideres. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan afhen
tes i afdelingen fra d. 19. januar.
Desuden skal vi have en debat om evt. anskaffelse af udstyr til
RTTY og Packet i klubregi.
Det er således ud til at der bliver masser af »kød« på og vi håber
derfor på, at mange gider møde.
Slutteligt skal nævnes at 8 har meldt sig til det tekniske kursus,
som skulle være i fuld gang i skrivende stund.
73, OZ1LJL, Finn

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1BTF, Jens Kirk, Bredgade 85,
7760 Hurup, tlf. 07 95 21 27.
Postard. Postboks 23, 7760 Hurup Thy.
Siden sidst:
Så erju len og nytåret jo nok overstået for de flestes vedkommende,
og her i afdelingen er vi klar til at tage fat på en ny og forhåbentlig
spæ ndende sæson.
Skulle der være nogen der ligger inde med ideer til aktiviteter,
hvadenten det drejer sig om bygge projekter, foredrag eller lign.,
hører vi gerne fra jer.
Lad os hjælpe hinanden med at få et godt år.
Indkaldelse til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 2. februar
Dagsorden (ulige år) iflg. vedtægterne.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin
gens afholdelse.
Ve! mødt OZ1IIS, Fritz

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

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

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: P.t. Gramsvej 17, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, Gramsvej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 1989 kl. 19.30
i afdelingens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ1AIJ, Henrik

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

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ

MORS ■OZ7MQR
Mødelokale: Grønnegade 10 B, vær. 26.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3,
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 74 44 03.
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.

RIBE - QZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Bållum, 6261 Bredebro.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.
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Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup,
tlf. 05 58 18 23.
Siden sidst
Den 8. december havde vi juleafslutning med hele familien. Vi star
tede med bankospil, hvor vi spillede om de pakker som hver delta
ger havde medbragt til aftenen.
Efter ca. 15 omgange var alle pakker udleveret, og vi måtte er
kende, at ikke alleer lige heldige i spil. Enkelte har slet ikke vundet,
mens andre så kunne glæde sig over mere en én gevinst.
Efter bankospillet gikvi over til at få varme æ bleskiber og giøg, og
da der efter en times tid, hvor snakken gik lystigt, ikke var muligt at
spise flere æbleskiver, sluttede vi aftenen af med kaffe og julekager.
Til børnene var der sodavand og andre lækkerier.
Inden vi forlod lokalet ønskede vi hinanden en glædelig jul og et
godt nytår, og dermed var der sat punktum for aktivitererne i året
1988.
Programmet for 1989 udleveres i klublokalet, og vi ønsker alle læ
sere et godt nytår.
Vel mødt næste torsdag.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes
OZ JANUAR 1989

ØLGOD ■OZ7JYL
Mødelokale; Lindealle...8,1., Ølgod.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LDM, Keld Vinther, Klostermarken 62,
6900 Skjern, tlf. 07 35 34 19.
Postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.
Program
18. jan.: Klubaften.
25. jan.: Klubaften.
1. feb.: Klubaften.
9. feb.: Klubaften.
15. feb.: Klubaften.
22. feb.: Klubaften.
1. marts: Klubaften.
Siden sidst
Som det fremgår af »hovedet« er der sket det, at vor hidtidige for
mand OZ1JON Svend, har bedt sig fritaget for det videre arbejde i
bestyrelsen og er udtrådt heraf pr. 15.12.88 p.gr.a. sygdom i fami
lien.

Hovedbe^yrelrøsiBødfam:

§ \f& Q S O

lindfcjsrsfvej8,mmSkanderborg,

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

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

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, 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.

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i OZ3TRX
I henhold til vedtægterne indkaldes der herved til
generalforsamling i Hornsyld afdelingen,
onsdag den 22. feb rua r 1989 kl. 20.00 i klublokalet.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ1JYF, Flemming
OZ JANUAR 1989

Vi vil herigennem rette en stor tak til Svend for det arbejde han
har udført, især i forbindelse med flytningen til og istandsættelse af
vore stadig nye lokaler.
I stedet er suppleanten OZ1LDN, Karl Johan indtrådt i bestyrel
sen og bestyrelsen har konstitueret OZ1LDM som fungerende for
mand og stadig kasserer indtil næste ordinære generalforsamling
som holdes engang i april.
Vi er endnu ikke færdige med at indrette vore lokaler, men vi for
søger så vidt muligt at lave lidt på klubaftenerne og der er planer om
at vi også vil tage en lørdag i brug engang. Så skulle der være nogle
der har lyst at give en hånd med, så henvend jer trygt til et af besty
relsesmedlemmerne evt. på ovennævnte tlf.nr., så finder vi noken
dag at bruge i den gode sags tjeneste, hi, hi.
Afdelingen har jo stadig en 12 mtr. gittermast »i overskud«, så er
der nogle der er interesserede, så henvend jer til afd.formanden og
hør om ikke vi kan finde ud af noget.
Desuden er der sket det, at den ugentlige mødeaften iger er flyt
tet, nemlig tilbage til onsdagen. Dette er sket efter et par opfordrin
ger til bestyrelsen herom.
Vy 73 de OZ1LDM, Keld

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

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 aktiviteter:
Tirsdage: CW-kursus.
Onsdage: D-licens.
Torsdage: Bygge- og klubaften.
★ Månedens arrangement: ★
Torsdag d. 26.1.89 skal vi hilse på OZ7YY, Finn, som vi har arrange
ret et foredrag med.
Emnet bliver contest-kørsel, DX-jagt, pile-ups, skeds osv. osv.
osv.
Det er jo emner, som vi ikke kan blive trætte af at høre om, men
for at være helt sikre på tilslutning, er nabo-afdelinger velkomne.
Aftenen er et EDR-foredrag.
Siden sidst:
2 m repeateren på Yding Skovhøj, er på plads og i orden. I nær frem
tid overtager Horsens afd. den, og et repeaterudvalg vil tage sig af
det praktiske. Har du spørgsmål i relation til repeateren, er der
gerne repeaterudvalgsfolk at træffe i forbindelse med amatørnyt
om mandagen.
OZ1JYK, Jørn, har haft indbrud og mistet 2 funktionsdygtige sta
tioner: En X-tal styret AP 770 og en Kenwood 7930, serienr.
3100042.
Vi skal i den forbindelse henvise til »Bestemmelser om amatørra
dio« side 21, stk. E.2., som siger: »Der må ikke korresponderes med
amatørradiostationer, der er ulicenserede, såfremt dette er be
kendt«.
Vi må selvfølgelig ikke håbe, at stationerne bliver genstand for
ulovligt brug, men på den anden side er det jo uomtvisteligt, at vi
aldrig har været så plaget af »jamming« som nu.
Vi vil helst ikke tro dette kan være amatører, så hold øjne og ører
åbne. Der er stjålet grej i omløb.
Med ønsket om et godt amatørradio-år. 73 de OZ1JYR, Benny
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KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Gypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

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

ROSENHOLM - OZ2RQS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JIW, Jesper Schou, Edv. Egebjergvej 59,
8600 Silkeborg, tlf. 06 84 64 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.

implicerede der gjorde et stort arbejde for at vi kunne få en festlig
stund, og det fik vi. Er det ikke herligt.
Tirsdag d. 13.13.88 sluttede vi af med en rask banko. Der var som
sædvanlig mange dejlige gevinster at hente, men der var også
mange til at dele dem, så det var ikke alle der fik noget med hjem;
nogle var dog så heldig at vinde flere gange. Afdelingen var vært
med giøg og æbleskiver og der blev taget godt fra sig af retterne.
Tak til alle der jo mødte med godt humør, det gjorde at vi fik en rigtig
vellykket aften ud af det. Derefter holdte vi juleferie til d. 10. januar
1989.
Program for januar og februar 1989
17.1.89 kl. 18.30: CW kursus.
Kl. 20.00: Foredrag ved OZ8IG Kenn. Emnet alt om oscilloskoper.
19.1.89 kl. 19.30: VTS kursus.
24.1.89 kl. 18.30: CW kursus.
Kl. 20.00: Bygge- og klubaften.
Lørdag d. 28.1.89 kl. 10.00: Vi skal en tur op i Radiokædetårnet
(Højen tårnet). Vi mødes oppe ved indgangen senest kl. 09.50.
PS. det er meget vigtigt med tilmelding inden onsdag d. 25.1.88.
Tilmelding efter den dato er for sent. Tilmelding kan ske ved at
skrive sig på opslagstavlen i Radiorummet eller ringe til en fra be
styrelsen.
2.2.89 kl. 19.30: VTS kursus.
7.2.89 kl. 18.30: CW kursus.
Kl. 20.00: Bygge- og klubaften.
9.2.89 kl. 19.30: VTS kursus.
14.2.89 kl. 18.30: Cw kursus.
Kl. 20.00: Foredrag ved OZ1DHQ Per. Emnet: Alt om repeater op
bygning m.m.
16.2.89 kl.19.30: VTS kursus. Til ca. 21.10.
Klubben åbner kl. 19.30 og starter kl. 20.00.
Godt nytår. Vy 73 de OZ1JUV Verner.

Siden sidst:
Antennemasten er nu kommet op på sin nye plads, vi er igang med
at renovere antennen, og håber snart at få den monteret.
Er du interesseret i at lære at morse?
Så henvend dig til Jesper 1JIW, han undersøger muligheden for
etablering af et hold.

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

Program:
Vi har almindelig mødeaften hver tirsdag kl. 19.30.
Kom og se hvor dejligt vi har fået det indrettet!
Vy 73 de OZ9PF, Poul

ÅRHUS - QZ2EDR

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BWX, Erling Andreasen, Gitadelvej 12,
Boks 397, 7100 Vejle, tlf. 05 82 87 59.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.
Atter et år er svunden hen, men til vores erindring, var det jo en dej
lig tid vi havde sommerferie og boltrede os i sol, vand og dejlig
varme. Jo, det var en dejlig stund, dernu erforsvunden, men var det
ikke herligt. Et nyt år er nu godt igang. Vinteren strenges og det er
bidende koldt. Uf, hvor er det dog væmmeligt. Oh nej, tænk ikke så
dan, for vi har to vintre og en sommer, to vintre til at boltre os med
verdens dejliste hobbis, nemlig radioen, er det ikke herligt.
Fredag d. 9.12.88 havde vi juleafslutning i Vejle afdeling. Vi hyg
gede os og nød de dejlige hjemmelavede retter. Der blev spist til liv
remmen passede. Tak til Ulla for den store indsats. Vi havde det dej
ligt og hyggede os til langt ud på de små timer. En stor tak til de
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VIBORG - QZ4VBG

Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10,
8670 Låsby, tlf. 06 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
Vedr.: Foreningsnyt - Kreds 8 - Århus - OZ2EDR.
Program: Januar-februar
17. jan.: D-Licenskursus, kl. 19.30.
19. jan.: Byggemødeaften. Dervil blive opstartet et6Cm projekt un
der ledelse af OZ1GMP, Jens.
24. jan.: D-licenskursus.
26. jan.: AUKTION: Tag det med du ikke bruger.
31. jan.: D-licenskursus.
2. feb.: Klubaften.
6. feb.: Indkaldelse af udvalgsformænd.
7. feb.: D-licenskursus.
9. feb.: Klubaften.
14. feb.: D-licenskursus.
16. feb.: BYGGEMØDEAFTEN - Projekt C-MOS KEYER under le
delse af OZ1GMP, Jens.
Vy 73 de OZ5DE
OZ JANUAR 1989

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.00.
Fmd.: Allan Petersen, Tlf 06 21 03 24.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

ftlW W a

Program:
18. jan.: Bestyrelsen i krydsild/medlemmerne har ideer til klub
aktivitet?
25. jan.: Klubaften.
1. feb.: Vi får demonstreret, brug af et skop.
8. feb.: Klubaften.
15. feb.: Hvad kan en Commodore 64, vi får det demonstreret.
22. feb.: Klubaften.
1. marts: Foredrag over Slovskan og RTTY - evt. demonstration.
8. marts: Klubaften.
15. marts: Foredrag og demonstration over emnet/gitterdykmeter.
22. marts: Påske - lukket. GOD PÅSKE.
29. marts: Hvad kan et universalinstrument og hvordan bruges det.
Vy 73 de OZ2ABR, Lene
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Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tlf. 08 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.

s*?'

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

FREDERIKSHAVN - QZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby.
Siden sidst:
Afdelingen har sluttet året med juleafslutning den 6. december
med gløgg, æ bleskiver og kaffe m.m. En rigtig hyggeaften, hvor na
turligvis mange medlemmer var mødt frem.
Vi starter igen med klubaftener den 17. januar 1989 kl. 19.30, og
alle interesserede er velkomne til at møde op og se og høre, hvad
derforegår i afdelingen. Klubaften holdes den 1. og 3. tirsdag i hver
måned kl. 19.30 i lokalerne i Randersgade 57.
Program:
17. jan.: Klubaften.
7. feb.: Klubaften.
21. Feb.: Klubaften.
Godt nytår og vel mødt.

Vy 73 OZ8SO, Jens

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

ED R - din forening

Gmfiland

HJØRRING - OZ3EVA

JULIANEHÅB - QX3JUL

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.

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

HOBRO - OZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense,
9500 Hobro, tlf. 08 55 44 86.

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

P1TUFFIK - OX3THU

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 08 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.
OZ JANUAR 1989

Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST.
Mødelokale: Barak 751, værelse 3 T.A.B.
Adr.: MOS, Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.
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OZ1HWS
Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om, at Leon,
OZ1HWS alt for tidlige død. Kun 27 år. Vi, der kendte ham, vil savne
ham.
Æret være hans minde.
OZ1HTZ, OZ1HEJ

Lm

m m

m

m

lir m

m

n g

Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.
Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende
nummer.
HR
Du spørger i OZ, i forbindelse med den 14-åriges besøg, hvor inspi
rationen til at begynde som radioamatør er.
Tja, ved at se på omslaget til den ny Vejen til sendetilladelsen må
man vel få det indtryk, at udstyret er noget, man køber. Det samme
gælder, når man læser OZ fra de sidste 10 år.
Radioamatørhobbyen er ved at blive godt degenereret, hvilket
desværre også gælder radioamatørerne selv...
Den sædvanlige begrundelse for at bruge købe-grej, er den, at
den nye teknik er så kompliceret, at de fleste ikke kan bygge noget
selv. Det er nok rigtigt, men - er det så absolut nødvendigt at an
vende den ny teknik???
Ja, hvis man vil ha’ computerstyret transceiver med 50 knapper,
hvoraf en stor del har to eller tre funktioner, så må man nok anvende
den nye teknologi. Men kan man ikke stadig anvende teknikken fra
1970’erne? Tro mig, hvem der vil, men dengang kunne man skam
også tale med hele verden - ovenikøbet ved brug af simple kredsløb
- og helt uden brug af computerstyring...
Vi bliver manipuleret med af fabrikanterne af købe-grejet. Et ek
sempel: Førhen havde alle fæ rdigkøbte transceivere indbygget
ATU. Jo, det er rigtigt - de havde alle en spole og to drejekondensatorer i udgangen. Et såkaldt Pi-led. Og tænk, de havde også strøm
forsyningen indbygget. Og en stor del endda højttaler.. Så fandt
fabrikanterne på at sælge antennetilpasningen, strømforsyningen
og højttaleren separat. Men de må vel have deres grunde dertil!
Måske er det også en særlig høj-teknologisk ATU, de sælger, ef
tersom man hører, at den kan rette op på antennens SWR.
Det står vist lidt sløjt til med dagens radioamatørers tekniske kun
n e n -je g har bl.a. selv hørt, hvorledes man diskuterede på hvilken
side af ATU’en SWR-meteret skulle anbringes.
(De amatører, der anvender ATU i forbindelse med coax-kabler
skulle istedet hellere bevæge sig ud og tilpasse antennen til kab
let).
Licenserede radio-amatører
Dem, der måske endnu bruger 600 ohm åben feeder ved, at en ATU
slet ikke behøver at være automatisk. De ved nemlig, hvordan den
virker.
Radioamatørerne var for 20 - 30 år siden betydeligt bedre teknisk
bevandrede. Dengang vidste de, hvad der foregik bag knapperne
på forpladen - men de havde jo også selv skruet dem på.
Det tekniske stof i OZ har efterhånden indskrænket sig til een
konstruktion pr. nummer. Forklaringen er, siger man, at ingen sen
der artikler ind. Det er nok rigtigt, men så må foreningen aftrykke el
ler købe artiklerfra udenlandske blade. De engelske er fulde af kon
struktionsartikler.
Får man en sendetilladelse for at eksperimentere/bygge sender,
eller for at snakke?
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En sendetilladelse til at anvende en HF-sender må betragtes
som et højst seriøst dokument - er man kun interesseret i at snakke,
har man CB. Generelt kan forskellen mellem radioamatører og GB
måske udtrykkes således: Radioamatøren må eksperimen
tere/bygge - han gør det ikke. C B’eren må ikke eksperimentere han gør det.
Måske et emne til debat? I lighed med radioamatøren, der fy
rede 250 watt af på 2 meter fra taget i en tæt bebyggelse - og besvæ
rede sig over, at han fik klager over TV I og BCI... (se tidligere OZ).
Man må forvente, at P&T lytter på båndene. Det indtryk, de her
ved får af radioamatørerne, og hvad de taler om, er nok med til at
bestemme deres goodwill. Der kan ikke være tvivl om, at en sende
tilladelse principielt er givettil tekniske forsøg. De tekniske eksperi
menter er på retur. Dette er en kendsgerning. Hermed er grundla
get for udstedelsen også på retur.
På den anden side: P&T er vel ikke helt utilfreds med udviklingen
(købe-grej), eftersom man sikkert undgår galoperende bærebølger
på alle mulige frekvenser, både indenfor og udenfor amatørbån
dene, hidrørende fra ustabile, hjemmebyggede sendere!
Til slut et par praktiske ting. Trykfejlene i OZ. De må ikke fore
komme. Der er ingen undskyldning. Der formodes læst korrektur
på manus inden trykningen. Skulle katastrofen alligevel ske, må
det påhvile indsenderen at råbe op i næste OZ. Jeg tænker sidst på
konstruktionsartiklen med oscilloskopkalibratoren. Pin-numrene
på IC’erne stemmer ikke overens. Den erfarne amatør ser det
straks. Men den uerfarne, som denne konstruktion henvender sig
til, ser det ikke - og laver printet. Resultatet fremmer ikke lysten til
selvbyg.
Og så til allersidst: Slet dog »Meddelelser fra afdelingerne«. Hvis
folk ikke gider komme til møderne i lokalafdelingerne, kan de jo få
programmet tilsendt privat. Jeg ser ingen grund til at fylde 1/3 af OZ
med det stof. Mon disse sider ikke kun er til for at vise, hvor stor og
landsdækkende E.D.R. er? Bring istedet navn og adresse på een
kontaktperson fra hver lokalafdeling hver måned.
Disse sider startede i sin tid som meddelelser fra Forsøgs-kreds
nr. dit og dat, hvor nogle kreative radioamatører lavede forsøg og
meddelte resultaterne. I dag kan man læse om en afdeling, der har
haft besøg af en kosmetolog. Måske meget underholdende for af
delingens medlemmer, men måske knap så interessant for OZ’s
læsere.
Hvordan skulle en 14-årigs far få andet indtryk af amatørradio,
når han læser OZ og ser VTS?
En dyr hobby?
Ja, når man skal ha’ forkromede plastic-knapper på forpladen.
Vy 73 OZ2BQ
En dyr hobby
var overskriften til HR’s redaktionelle indlæg i novembernummeret
af OZ.
Jeg håber ikke, nye og ubefæstede sjæle har læst den, og der
med frivilligt har afskåret sig fra en fremtid som radioamatør.
Jeg har selvfølgelig opfattet historien, som han selv udtrykker
det, at det handler om at få flere tekniske- og konstruktionsartikler
til OZ.
Denne del af historien kommer desværre til sidst efter en gang
grædekonejammer om, at for »under 10.000 kr.« kan man i dag ikke
købe en ny radio.
Dette er heldigvis ikke rigtigt. Radioudstyret til vores formål har
ikke nødig at være udstyret med alskens tant og fjas som en masse
hukommelser, computerstyring o.s.v. - man behøver forresten hel
ler ikke absolut at skal have en til alle bånd, mindre kan vel gøre det.
Det er da forståeligt, at amatører med mange år på bagen harbrug for støttehukommelse, har trætte fingre, der helst undgår at
skulle dreje på indtil flere knapper, og som slet ikke kan leve uden
en automatisk antennetuner..
Lad mig derfor give et helt frisk eksempel fra vores område, om
hvordan et par gamle/nye amatører kom igang:
A har haft licens i 30 år, men ikke brugt den de sidste 25 år, nu
pensioneret ville han gerne igang igen - til en rimelig pris. OK så vi
gik igang. I modsætning til måske HR er jeg en flittig læser af OZ’s
amatørannoncer, og en lille markedsundersøgelse nogle måneder
tilbage resulterede i en ældre Heathkit transceiver HW 101 med til
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hørende strømforsyning for 1.250 kr. - og kassen var endda uden
ridser, hvad der jo kan have betydning for dem, der aldrig har haft
en station - uden kasse. En eftermiddag med bunden i vejret frem
bragte en helt fin 5-bånds station, der desuden kunne klare sig helt
bravt uden antennetuner.
Set i lyset af unges forbrug i almindelighed kunne andre jo gøre
ligeså, og jeg er helt sikker på, at der stadig findes amatører, der
gerne giver en hånd med.
B har haft licens i 20 år, men ikke brugt den de sidste 10 år - er
desuden flyttet hertil fra TF-land og havde intet grej.
Hans debut i Island var med en 20-m transceiver - også en Heathkitt.
Så han ville igen have udstyr af dette mærke.
Markedsundersøgelsen fra OZ var i behold og et par dage se
nere lå der en Heathkitt transceiver SB 101 med bunden i vejret.
Den var endnu nemmere at få i fuld fart, men investeringen havde
også sneget sig helt op på 2.000 kr. med alt tilbehør.
For begge gælder, at en trådantenne kan klares indenfor områ
det af et par pakker cigaretter - og har man ikke gamle årgange af
OZ, findes både disse og en lang række bøger på biblioteket (stadig
uden brugerbetaling).
Det kan lade sig gøre at blive radioamatør med en analog skala
og dermed være sikker på ikke at komme i kambolage med dem,
der finder det meget vigtigt at kunne aflæse de sidste Hertz - gad
vide, hvad de egentlig snakkede om i gamle dage..
Og til sidst, er amatører mon klare over, at vi selv i dag kan køre
med CW til en pæn del af verden med en gammel surplusspille fra
krigens tid - og tænker nogen på, at en gammel retmodtager er helt
fremragende til at modtage SSB på, og så er den næsten støj løs.
Så altså nybegyndere kom igang gerne med støtte fra en gam 
mel am atør - de er ikke helt uddøde endnu.
PS
Har HR ret i, at teorien kun kan være tør/kedelig?
OZ8KN
En kort kommentar til OZ2BQ og OZ8KN
Det var ikke min mening at starte en større debat, men blot at gøre
opmærksom på, at amatørradio efter min m ening fortsat bør inde
holde et elem ent a f eksperimenter med teknikken, og at dette
gerne måtte fremgå a f OZ. Det er glæ deligt at høre, at det e rje g ikke
den eneste, der mener. Jeg er ikke ubetinget enig i, at man kan an
befale nybegynderen at starte m ed »gammeldags teknik«, men ok
det er da en billig måde at komme igang. Direkte oversættelser i OZ
kan være en måde at fylde spalterne, men det ville efter min mening
være bedst, om de konstruktionsartikler, vi ringer, var bygget a f OZ
amatører først.
Udover at være et b/ad m ed teknik og andet stof for amatørerne,
er OZ også et foreningsblad, og netop afdelingsmeddelelserne er
et udtryk herfor.
Vy 73, HR

Medlemskab af EDR -12 nr. OZ
om året samt indflydelse
og medlemsfordele
kun 3 9 5 ,- kr. pr. år.

Henvendelse: EDR tlf. 09 13 77 00
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licensprøve - så:

V E JEN

TIL
S E N D E TILLA D E LS E N

Pris: 125,- kr.
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UDDRAG AF 1988/89 KATALOG
V A R E G R U P P I 70 0 . - K n a p p e r
P I a s t k n a p p e r , m e d c e n t e r b e s p æ n d i n g h ø j d e 1 7 mm, l e v e r e s i s o r t e l l e r grå.
Knappen
leveres
m e d lå g i s a m m e f a r v e ,
ønskes anden farve
1å g
købes
det t e ekstra.
L e v e r e s m e d i n d s a t s til a k s e l s t r . 4 m m f o r l O m m k n a p p e n , o g f o r d e ø v r i g e
knapper
6 m m a k s e l s t r .,
f o r 4 m m a k s e l k ø b e s r e d u k t i o n nr.
8 0 9 0 ekstra.
l O m m _____________________ 1 5 m m ___________
22mm
I
II
varenr.
varenr.
I
II
varenr.
I
II
Farve/type
7 2 2 0 1 0 : 10. 8 0 8. 6 0
7 1 5 0 1 0 : 9. 9 0 7 . 9 0
710010: 8.50 6.90
Sort knap
7 2 2 0 1 8 : 10. 8 0 8. 6 0
715018: 9.90 7.90
Grå knap .
710018: 8.50 6.90
Sort
Rød
Gul
Grøn
Blå
Grå

1å g
1å g
lå g
1å g
låg
1å g

S o r t pi l
R ø d pi l
Gul p il
G r ø n pil
B l å p il
G r å pil
Pi 1 sk iv e
Pi 1 sk i v e

710110.*
710112:
710114:
710115:
710116:
710118:

.
.
.
.

1 .OO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.80
O . 80
O . 80
0.80
O . 80
0.80

.
.
.
.....
sort
grå

K l a r s k iv e .
0-11 skive .
( K lar & 0 - 1 1 sk i v e

er

priserne

er

715110:
715112:
715114:
715115:
715116:
715118:

1 .0 0 0 . 8 0
1. 0 0 0. 8 0
1. 0 0 0 . 8 0
1 .00 0. 8 0
1. 0 0 0. 8 0
1 .00 0 . 8 0

715210:
715212:
715214:
715215:
715216:
715218:
715240:
715248:

1.00
1 .0 0
1. 0 0
1. 0 0
1.00
1.00
2. 9 0
2.90

7 1 5 3 0 0 : 4. 4 0 3. 5 0
7 1 5 3 1 1 : 4. 4 0 3. 5 0
i n c 1. u n d e r 1 a g . )

tag.
V A R E G R U P P E 8 20. - A f s t a n d
PI a s t a f s t a n d s s t y k k e r .
Indv. D * L
25stk lOOstk
68650 03*5 mm : 5.50
15.85
6 8 6 6 0 0 3 * 1 0 mm: 6 . 7 0
18.50
Forkromede

messing

M e d indv. g e v i
Varenr.
l :
5 mm
69005
8 mm
69008
69010
10 m m
69012
12 m m
69015
15 m m
18 m m
69018
69020
20 mm
69025
25 mm
30 m m
69030
69035
35 mm
69040
40 mm

nd
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

afstandstag

I n dv.
68670
68680
med

gevind.

i begge en d e r .
I
II
1.50
1 . 3 0 ff"?
1.65
1 .3 5
|
i
1. 7 0
1 .4 0
1.85
1 .4 5 il |
i .95
1.90
2. 2 5
2.20
2.60
2. 3 0
2.85
2.90
3. 4 0
3. 6 0
3. 10
3. 35
3. 9 0

P r is g r u p p e

I =

1-9

Si

Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under
60,- kr. tillæ g ges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb for over 400,- kr. beta
ler forud, sender vi varerne portofrit i D anm ark (ikke
Grønland og Fæ røerne).

v e jle

1.25
1 .2 5
1. 2 5
1. 2 5
1. 2 5
1 .2 5

722210:
722212:
722214:
722215:1
722216:
722218:
722240:
722248:

1. 5 0 1 .2 0
1 . 5 0 1 .2 0
1 . 5 0 1. 2 0
1. 5 0 1. 2 0
1.50 1.20
1. 5 0 1 . 2 0
3. 3 0 2. 6 0
3. 3 0 2. 6 0

7 2 2 3 0 0 : 4. 4 0
722311:: 4 .40

D * L
25stk
0 3 * 1 5 mm: 7 . 6 0
0 4 * 2 0 mm: 9 . 1 5

m

3. 5 0
3.50

lOOstk
19.50
21.95

03 m m !
i,
M e d indv. g e v i nd i d e n e n e e n d e ,
u d v e n d igt i d e n a n d e n e n d e .
II
I
Varenr
l :
1 .4 5
69105
5 m m .: i .75
1 .6 5
8 m m .: i .95
69108
1 .60
69110
10 m m .: 2 . oo
2. 0 0
69112
12 m m .: 2 . 4 0
2.20
69115
15 m m .: 2 . 6 0
2.50
18 m m .: 3 . oo
I 69118
2.85
2 0 m m .: 3 . 3 0
69120
3. 10
2 5 mm .: 3 . 6 0
i 69125
3. 6 0
3 0 m m .: 4 . 2 0
pB i l 1 6 9 1 3 0
3. 8 0
| 69135
35 mm . : 4.35
: k l
4.00
69140
4 0 m m .: 4 . 6 5

—

1l i n
•*

II

=

10 - 24

s tk

(ens)

P riserne er incl. 22 % m om s. Ret til æ ndringer fo rb eho l
des, uden fo ru dg åen de m eddelelse.
KATALOG 1988/89 kan rekvireres nu, in de hold er p ris e r på
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, m odstande, kas
ser, tilb e h ø r m .m .m . R ekvirer et eksemplar.
l/y 73 OZ1CSN, Leon

R.C. ELEKTRO N IK a p s

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE
TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666
ODENSE AFD.: frederiksgade 15. t l f . 09 13 90 39
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0.80
0. 8 0
0. 8 0
0.80
0.80
0.80
2.30
2. 3 0

1. 0 0
1.00
1 .0 0
1.00
1. 0 0
1 .00

722110.*
722112:
722114:
722115:
722116:
722118:

^ A A A A A A A m l
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172,
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord,

mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og
medlemnummer skal 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 eller byttes: HF-transceiver Kenwood TS 820 S,
SP-820, Remote VFO-820,5500,- kr. Computer Compukit UK
101, med strømforsyning, 300,- kr. VHF-station leom IC-25 E,
2300,- kr.
Ønskes: Kenwood TS-130 S eller anden 12 V HF-station. VHF
maritimt anlæg, SP, Shipmate eller lign.
Henvendelse OZ7QB, Bent Kristensen, tlf. 08 88 75 51.

Sælges: Computer Video Genie 1.64K med indbygget bånd
optager og RTTY modem 2x80 spor SS/DS SD/DD disk 12”
gul Phillips monitor plus software og dokumentation. ZX81
med videoudgang og strømforsyning. Sony multiband rece
iver 0-28 MHz AM/SSB + 88-108 MHz FM strømforsyning
switchmode + + 5 & ++12 volt. Digital multimeter Sinclair
DM2.
OZ1BPX, Ib Kristensen, tlf. 08 28 61 51.

Købes: Manual for ICOM 245E.
Sælges: HF station SOMMERKAMP FL-50B og FR-50B
80-40-20-15-10 m. Prisidé, kr. 1200,-.
OZ1HHW, Jørgen, tlf. 02 98 80 96.

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!

f
T/f. 02 - 23 55 55)
efter kl. 16.00

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 langtfra Ingeniørakademiet i Aal
borg.
OZ7JI, tlf. 06 83 60 64.

KENW OOD

Men også antenner
er vort speciale
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Sælges: Call-bøger (2 stk.) 1987, kun samlet, kr. 225,- + evt.
porto.
OZ6EI, Eigil Hougaard, Vesterenden 18, 8762 Flemming, tlf.
05 67 33 10.

Sælges: Antennefordeler Rohde & Schwarz NV4/50/1,1,5-30
MHz. En indgang, seks udgange 50 Ohm. Nyrenoveret. Incl.
manual og nye stik, kr. 800,-. QB5/2000 incl. sokkel, glødetrafo og anodeklampe, kr. 900,-. Byttes evt. med QB4/1100 (RS
1002a, 4-400A) 4 stk. YL1070 incl. sokler, kr. 400,-. Ny syncro
motor 90V/60 Hz, kr. 300,-. Kortbølgemodtager Siemens E
311 1,5-30 MHz SSB i fin stand og iorden, kr. 2700,-.
Købes: Siemens langbølgeforsats E 350 og diversity unit H
305b.
OZ8SO, Jens, tlf. 08 43 04 80.

Købes: OZ fra før 1937. Gerne hele årgange.
OZ8XW, Flemming, tlf. 05 83 38 89.
Sælges: Commodore C64 computer, 1541 disk drive, 802

DAM ATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de Oz1lSK, Dan

Vi forhandler bl.a.
YAESU - ICOM og

Sælges: 31 årg. OZ fra 1957 - samlet kr. 800,-. 2 stk. Mational
båndoptagere, kr. 250,- pr. stk. Tandberg spole med VTS indl.,
kr. 300,-. Harmonika (ny) Royal Maritim, kr. 3500,-. JVC for
stærker + tuner + to højttalere, kr. 800,-. 2 stk. fem elm. beamer Jaybeam, kr. 250,- pr. stk. 1 stk. spertoff ant. vhf kr. 200,-.
Glasfiber - vhf/maritim, kr. 350,-. 5 stk. nye mikrofoner Heig
fey, kr. 150,- pr. stk. 3 sæt CW på bånd: 4 bånd - 5 bånd og 16
bånds kursus, prisen tales der om. 12 AVQ HF ant., kr. 300,-.
FD 4 HF ant. (ny), kr. 300,-. Tingene skal afhentes her/sendes
ikke.
OZ1GKP, Kurt, tlf. 06 22 74 04.

FC

printer, datasette tape station, packet modem D11bsg, RTTY
CW interface Mark 5S, Dela EPROM brænder II, EPROM slet
ter, Dela cartridge 64k med følgende programmer: PACKET
program V 2.00, tekstbehandling, MBATOR (RTTY AMTOR og
CW) samt assembler-program, alt med fuld dokumentation.
Computerstyret i original indpakning og i fineste stand med
dansk og engelsk betjeningsforskrifter. Engelsksproget hard
ware vedligeholdelsesforskrift for C64. C64 Programmers Re
ference Guide. Der medfølger 15 dobbeltsidede disketter med
masser af programmer inclusive amatørprogrammer (ek
sempelvis sattelitprogrammer). Sælges kun samlet for 8000,kr. Samsung farve TV-monitor (ny) kan eventuelt indgå i hand
len for 2400,- kr.
OZ9TI, tlf. 02 50 30 05.

T R A D IN G

«/

LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKC

06 17 90 44

Å b n in g s tid e r:
M a n d a g - fre d a g kl. 07.30 - 16.30.
Tele fa x 06 17 90 33.
(evt. a fta le lø rda g e lle r a ften).
PO ST G IR O 1 55 22 52
BA N K

DEN D AN SK E BANK, LYSTRUP A
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AMATØRANNONCERAMATØ
'Sætges'opryrinbigsudsalg: Leader LAC-895 HF-ant.tuner
20/250W + SWR til 2 ant., kr. 500,-. Trio SG-402 HF signalge
nerator 100 kHz/30 MHz m/att. (ny), kr. 350,-. Monacor
ECM-200 electret bordmike (ny), kr. 125,-. Midland VHFscanner portabel fo r4 freq, 2 amatørX-tal isat., kr. 150,-. Royce 2-098 pwr/SWR meter (2 instr.) for HF/VHF, kr. 100,-.
Tungsram 555 taperec. AC/DC (som ny), kr. 150,-. B&O R T11
vario-skille 0-250 V.AC m/2 instr. i kabinet, kr. 400,-. Radiofon
reg. power supl. +/™ 5 V/4 A, kr. 200,-. Curtis accu-keyer m/2
memo og indbyg, paddle, kr. 175,-. Radiofon samm.bygg. powersupl. paa print 5V/4A og 24V/+A på træplade, kr. 150,-.
Jemco US 105 univ.mtr., kr. 100,-. Ovenstående er nyt eller

som nyt og det meste er i orig. emb. og m/manual.
OZ8QW, Herman Møller, Aalborg. Tlf. 0815 74 66 bedst efter
kl. 18.00.
Sælges: HEATHKIT HW-100 transceiver med hjemmebygget,
overdimensioneret strømforsyning. Stationen er forsynet
med flere SB-102-modifikationer samt tillige RIT.
HW100-manual, SB102-manual, mikrofoner, rør samt diverse
originalreservedele medfølger. Stationen, du selv kan servicere, kr. 2000,-. HEATHKIT 0-12 oscilloskop med manual, kr.

350,-.
OZ8ND, Ole Junker, tlf. 06 99 94 83, bedst efter kl. 17.00.

Sig du så
annoncen i OZ!

Nu er det slut med prof. CW!

EDR - din forening

Annonceinde,
Vort motto:
Kun topkvalitet
Husk - - - a t vejen til
komponenterne går gennem
f l __________
ELECTRONIC

III

Ib’s Radioservice V/OZ5ID
Hvorupvej 22, 9 4 0 0 Nørresundby
Tlf. (08) 17 39 09 . Giro 1 22 19 57
Electronic er distributør for bl.a. Texas Instruments, Motoroia,
Fairchild, Philips, Siemens, ITT, National, ST-Microelectronic,
RCA m.fl.
Vi har også stort udvalg indenfor omskiftere, elektrolytkon
densatorer såvel dråbe som tantal som almindelige mod
stande, kondensatorer, trimmere og trimmepontentiometre.

Betafon ............................ 57, bagsiden
B yrlu n d ................................................ 12
Damatic ..............................................59
D o g p la c e ........................................... 34
E le ctro n ic............................................60
FC-Trading A /S ................................... 59
Handelsbanken ................................. 14
N o ra d ...................

4

Radioamatørernes
Forlag A p S .................................4, 57
Vejle RC-Elektronik
Werner R a d io

............. 58
omsi. v. bagsiden

Aarhus Radiolager. . . omsi. v. forsiden
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CW® IP fi® Produkter

SWR/POWER METER

D A IW A
KENWOOD

KENWOOD
r,./

1S-680S: 6-m + HF Transceiver

æ

-Transceiver TS-140S.1

TS 440
TM-221ES 2-m and TM-421ES 70cm

TM 521 E10W 1200MHz FM.
KENW OOD TM-721E
VHF and UHF

KENWOOD TS-940S

TS 790 E

p a c k e t ■ £ Kantronics
TRE BANDS TRANSCEIVER

J s&

k

P K -23 2
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5450 OTTERUP . TLF. 09 82 33 33

■

...

F

A

j^Altid - hvor, og når som helst - YA ES U

mm

YAESU FT 4700 RH

FULD DUPLEX
STOR SENDER EFFEKT
2M 50 WATT 70 CM 40 WATT
MEGET STOR FØLSOMHED 0.158 uV 12 dB
TONEOPKALD 1750 Hz
REPEATER SPACING 600 Khz-1600 Khz.
INDBYGGET SCANNER OG 2 X 10 HUKOMMELSER.

KR. 9395,BEIAFON

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

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50

