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Redaktionelt

At tage licens
Dette nummer af OZ rummer, efter redaktionens opfattelse, en mængde 
godt stof til amatørerne. Forrest i bladet har vi de tekniske artikler, der 
spænder vidt denne gang: Der er et lille nemt computerprogram, en fiks 70 
cm antenne, test af en 10 meter station og ikke at forglemme fortsættelsen på 
konstruktionen af SSTV-converteren SCÆ 86.

Længere fremme i bladet finder du spalteredaktørernes nyheder fra ama
tørernes mange interessefelter, og endelig er det nyt fra EDR, hvor der bl.a. 
er friske informationer om forstyrrelsesbekæmpelse samt en opfordring fra 
OZ5DX om at indsende forslag til næste IARU konference.

Blandt de mange informationer er også et lille spot om licensprøverne. Det 
er tid for tilmeldingen til majprøven. Til de seneste prøver har antallet af del
tagere været faldende. Det hænger naturligt sammen med den faldende til
gang til EDR, men efter min opfattelse hænger det også sammen med, at den 
almindelige tekniske prøve er blevet sværere.

Stoffet til prøven er det samme, som det altid har været, men der kræves 
flere beregninger end tidligere for at kunne løse opgaverne. For den der 
kan, er det intet problem at beregne f.eks. reaktansen på en kondensator, 
men for den der ikke er fortrolig med titalspotenser, bliver det at udføre 
selve beregningen nemt et større problem end det at forstå begrebet reak- 
tans.

Uden at have undersøgt det, er det min fornemmelse, at bredden i opga
verne også er blevet større, således at det for at kunne besvare spørgsmå
lene er nødvendigt med et bredere kendskab til radioteknikken end tidli
gere.

Licensprøven skal ikke være en adgangsbegrænsning, men alene sikre at 
en licenseret radioamatør har så meget kendskab til radioteknik, at han/hun 
kan udføre de eksperimenter licensen giver ret til på betryggende vis.
Nogle af de seneste prøvers spørgsmål ligger noget ud over hvad nutidens 
amatør får brug for efter at licensen er erhvervet.

Teorien skulle gerne have en vis sammenhæng med praksis, og jeg tror 
ikke på, at man bliver en bedre radioamatør, fordi man kan beregne impe
dansen af en kondensator i serie med en modstand endsige forstå teorien.

Jeg er helt med på, at amatørerne skal være eksperimenterende og inte
ressere sig for teknikken, men teorien skal have en sammenhæng med prak
sis. Måske kan ideen med en novicelicens, der blev luftet i sidste nummer, 
være en mulighed. Efter erhvervelsen af en sådan licens kunne der være tid 
til indlæringen af den regneteknik og teori, der er nødvendig for at kunne 
udføre mere avancerede tekniske eksperimenter, herunder have mulighed 
for selv at bygge noget af sit udstyr. HR
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AFDELING AF

I N TERNATI ONAL AMATEUR RADIO U N I O N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 395,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C 
telefon 09 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Landsformand:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 05 94 10 66 

Næstformand: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

EDR - Din forening - eller de andres?
Når dette læses er opstillingsmøderne afsluttet, og der er opstil
let kandidater til formandsposten, HB & RM. Var du med, eller 
lod du de andre lave arbejdet? Er det rimeligt overfor de med
amatører, som er villige til at lade sig opstille til de forskellige 
poster, at de skal arbejde med så lille en opbakning, som tilfæ l
det hidtil har været? Det kan du være med til at ændre ved at ud
fylde din stemmeseddel og sende den ind, når den kommer.

Det er nu engang nødvendigt, at der skal være nogle til at tage 
sig af det »kedelige« arbejde, for uden det er det umuligt at lave 
foreningsarbejde.

EDR er en forening med en utrolig bred vifte af interesseområ
der, heldigvis, men vi kan nødvendigvis ikke allesammen have 
lige præcis samme indstilling til alting. Der findes noget der hed
der tolerance, prøv det næste gang du kommer ud for en situa
tion, hvor tingene ligesom er ved at gå i hårdknude, det kunne jo 
være, at der var noget i det modparten siger, som kunne være 
brugbart. Lad være med at bruge »jeg alene vide« metoden. Lad 
os i fællesskab gøre EDR til en endnu mere levende forening. 
EDR er DIN forening, og derfor er DU medansvarlig for, hvad 
EDR er og står for. Tænk dig om næste gang, der er noget EDR 
har lavet, som ikke lige passer dig, så er det nemlig DIG, der har 
været med til det. Er du utilfreds med noget, så sig det kun til os, 
men er du tilfreds, så sig det til de andre. Tænk positivt: Hvad kan 
jeg gøre for EDR? Jeg tænker her især på den arbejdsgruppe, 
som er nedsat, støt dem, kom frem med dine ideer, det er måske 
lige netop den, der kan få det hele til at virke. God arbejdslyst 
med vores fælles hobby.

Heldigvis er det endnu menneskeligt at fejle og ikke en fejl at 
være menneske.

OZ1DYI, Svend
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UGENS TILBUD
FT 23

Med FT 23R har Yaesu fremstillet den hidtil 
mindste radioamatørstation dækkende området
144- 146 MHz.

DATA:
Udgangseffekt: 2.5 Watt.
10 stk. hukommelser med individuel repeateroffset. 
Indbygget scanner.
Prioritetskanal.
LCD-display viser frekvens, s-meter og memory. 
Tonecall 1750 Hz indb., repeaterskift +/+• 600 kHz: 
Leveres med taske, gummiantenne og nicc. batteri.

SPAR 700.00,- kr.
NU KR. 2.495,00

TILBUDET GÆLDER 
I UGE 12 

FRA 20/3 TIL 25/3 1989

FT 23 er vist i naturlig størrelse, 
blot er antenne afkortet.

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

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V ■ TLF. 01 31 02 73
telefax 01 24 19 50
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Test af Lincoln fransceiver
A f OZ7BÖ Hans Jørgen Rasmussen, KrokusveJ 10, 2970'HørøTiolm'

1. Beskrivelse

1.1 Generelt
Det stigende soiplettai varsler en periode, hvor 10 
meter båndet igen bliver interessant, og hvor man 
med beskeden effekt og beskedne antenneforhoid 
får mulighed for at komme langt omkring.

Specielt bliver det muligt at få glæde af 10 meter 
båndet til mobil drift, hvilket var baggrunden for, at 
jeg i foråret begyndte at interessere mig for at finde 
en egnet station til dette formål.

Under navnet »President Lincoln« markedsfører 
firmaet Biinfeldt A/S en 10 meter all mode transcei- 
ver produceret af Uniden Corporation.

Stationen måler 65 x 185 x 250 mm3 i højde, 
bredde og dybde incl. kølefinner og betjeningsknap
per, mens den vejer 1.8 kg, så stationen er let at have 
med på rejse.

Stationen styres af en mikroprocessor, der kontrol
lerer synteseenheden samt et indbygget instrument, 
der i modtagestilling fungerer som S-meter, mens 
det i sendestilling kan fungere som RF-meter og som 
SWR-meter.

10 meter båndet dækkes i 4 områder på 500 kHz. 
Synteseenheden kan indstilles til at arbejde i steps 
på 100 Hz, 1 kHz og 10 kHz. Det giver en opløsning 
på VFO knappen på hhv. 4 kHz, 40 kHz og 400 kHz 
pr. omdrejning. Herudover er der indbygget en scan
ningfunktion og en mulighed for fra mikrofonen at 
skifte frekvens. Desværre er det dog kun muligt at 
udnytte disse funktioner ved frekvensskift på hele 10 
kHz spring, hvilket i nogen grad forringer nytten af 
disse funktioner til andet end blot at høre, om der er 
liv på båndet, og til hurtigt at skifte frekvens fra den 
ene ende af båndet til den anden.

Mikroprocessoren husker funktions- og frekvens
indstillingen, når strømmen afbrydes.

Transceiveren kan køre CW, FM, AM og SSB med 
valgfrit øvre og nedre sidebånd.

Transceiveren strømforsynes med 12 volt (nom. 
13.8 volt) og kræver ca. 5 A ved fuld udstyring i SSB.

1.2 Modtager
Modtageren er forsynet med et HF trin og anvender 
en mellemfrekvens på 10.7 MHz på AM, CWog SSB, 
mens der på FM konverteres til 450 kHz for demo- 
dulering.

Modtageren er endvidere forsynet med en noise- 
blanker, der er indkoblet før 10.7 MHz krystalfiltret.

Krystalfiltret har en fin flankestejlhed, der giver en 
kraftig undertrykkelse af det uønskede sidebånd.

Der er ingen manuel HF gain kontrol, men ud over 
AVC kredsløbet er modtageren forsynet med mulig-

»President Lincoln«. Front billede.

hed for at indkoble en fast HF dæmpning, svarende 
til 3-4 S grader.

Til finindstilling er modtageren forsynet med en 
RIT kontrol, der dækker ca. + /- 1.5 kHz.

Stationen er endvidere forsynet med en indbygget 
højttaler, placeret i bunden af transceiveren.

1.3 Sender
Senderopbygningen giver ikke anledning til særlige 
bemærkninger ud over, at PA trinnet, der kører som 
en liniær forstærker, er bestykket med 1 stk. MRF 
477, der er monteret på en solid køleplade på tran- 
sceiverens bagside.

Der er ingen kontrol af mikrofongain bortset fra en 
mulighed for at indstille forstærkningen til enten høj 
eller lav. Sendereffekten kan reguleres på AM, FM 
og CW.

Nøglingen af senderen sker ved at jorde en positiv 
blokeringsspænding, enten med nøglen eller med 
en taste ko ntakt på mikrofonen. I CW positionen akti
veres samtidig en LF medhørsoscillator.

Transceiveren er helt fri for relæer, hvilket gør det 
muligt at køre CW med fuldt break in.

Senderens udgangsimpedans er 50 ohm, der er 
matchet gennem en bredbåndstransformer og et 
simpelt LP-filter. Antennen tilsluttes med en normal 
SO 239 coaxfatning.

2 . Afprøvning

2.1 Generelt
Afprøvningen startede på hjemmestationen på et 
tidspunkt, hvor det var åbnet til hele Europa på 10 
meter.

Modtagerens følsomhed er god, og der høres en 
tydelig stigning i baggrundsstøjen når antennen
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sættes på, som tegn på at signal-støjforholdet er i or
den.

Uden antenne på modtageren er det kun muligt at 
høre fløjt eller andre former for spourios signaler på 
følgende frekvenser: 28159 kHz, 29079 kHz og
29805 kHz.

Ingen af disse signaler er dog generende, da de 
drukner i antennestøjen.

Med en multibåndsantenne kan enkelte HF signa
ler slå igennem, hvilket høres ved at signalet ligger 
på alle fire 500 kHz område.

Jeg har ikke haft mulighed for at foretage en objek
tiv bedømmelse af krydsmodulationsegenskaberne, 
ud over at jeg ved en enkelt lejlighed under mobil 
drift har konstateret en delvis blokering af modtage
ren, når stationen var placeret i nærheden af et 30 
MHz personsøgeanlæg. Jeg har derimod ikke kun
net konstatere problemer med forstyrrelser fra nær
liggende CB-stationer.

Oscillatoren virker helt stabil, målt i forhold til en af 
10 meter beacon senderne.

Modulationsrapporterne på både SSB og FM har 
været meget positive. Tilsyneladende er mikrofon 
gain dog lidt i underkanten, idet der ikke er behov for 
at reducere gain ved Glose Talk, som angivet i manu
alen.

»President Lincoln«. Indretning set fra oven.

2.2 CW
CW operation er ofte de kommercielle stationers 
svage side. Først det positive. Nøglingen er blød og 
uden klik. Den relæfrie konstruktion gør, at man 
uden vanskeligheder kan køre fuldt BK. Den eneste 
tidsforsinkelse er den, der er indbygget i AVC kreds
løbet. Klikkene i modtageren er beskedne og ikke ge
nerende. VFO’en skal stilles i nulstød med den mod
tagne station, hvorefter man med RIT’en indstiller til 
passende tonehøjde. Det negative er, at beatoscilla
torens frekvens er lagt midt i MF filtrets passband, 
hvorved CW stationerne kan høres både højere og la
vere end sendefrekvensen.

For et bånd som 10 meter, hvor der sjældent er 
overfyldt, betyder det måske ikke så nneget, som det 
ville have gjort på f.eks. 4 0 meter, men det er overra
skende, at man ikke har udnyttet MF filtrets fine flan
kestejl hed til »single side« modtagelse af CW.

Efter nogen tids brug har jeg dog indtil videre ud
sat planerne om at modificere nøglekredsløbet, da 
genen ikke er større, end at den er til at leve med, 
specielt hvis man er vant til at køre med en Direct 
Conversion modtager.

2.3 Mobil drift
Sidst jeg forsøgte mig med mobil drift, anvendte jeg 
en SB 100. Denne gang gik det hele meget nem
mere.

Strømforsyningen blev etableret gennem cigar
tænderstikket, og som antenne anvendtes en DV 27 
monteret på bilens tagrende. Resultatet var over for
ventning.

Transceiveren er stabil uden tegn på frekvenshop, 
når man kører på ujævn vej eller ændrer motorens 
omdrejningstal.

Den indbyggede støjbegrænser virker meget ef
fektivt, således at al tændingsstøj undertrykkes, 
uden at det går ud over kvaliteten af det modtagne 
signal.

Modtagerens LF-effekt er også tilstrækkelig til at 
overdøve motor- og vindstøj.

Digital displayet’s tal er kun synlige, når man ser 
nogenlunde vinkelret ind på det. Det kan give anled
ning til nogle praktiske problemer med at finde en 
placering af transceiveren, som ikke skaber unød
vendige trafikrisici.

Trykknapperne er lovlig småtil, at man kan betjene 
dem sikkert, mens man kører. I praksis har der ikke 
været behov herfor, bortset fra evt. til- og frakobling 
af scannerfunktionen.

3. Diverse

3.1 Tilbehør
Transceiveren leveres komplet med mikrofon, strøm
forsyningskabel, mobilt beslag og diverse skruer til 
montagen.

3.2 Manual og diagram
Manualen og det medfølgende diagram giver ikke 
mange direkte oplysninger om transceiverens ind
retning. Man fornemmer, at stationen oprindeligt er 
født som en CB-station, og at der derfor ikke er lagt 
op til, at brugeren selv skal kigge indenfor i kassen.

Diagrammets nummerering af benene på applika
tionsstikket, hvormed man tilslutter nøglen og en ud
vendig højttaler, er tilsyneladende spejlvendte i for
hold til nummereringen i manualen.
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3.3 Mangler
Selv om transceiveren nok primært er beregnet til 
mobil brug, lader den sig naturligvis udmærket an
vende som en normal hjemmestation. I denne forbin
delse havde det været en fordel med en tilslutnings
mulighed for hovedtelefoner.

Der mangler endvidere et index eller en anden 
form for markering på VFO knappen, så man uden at 
se på skalaen kan fornemme, hvor meget man har 
flyttet sig i frekvens, når man ved manuel tuning lyt
ter over båndet.

På min transceiver viste der sig efter nogen tids 
anvendelse problemer med »slør« i VFO knappen, 
idet der lejlighedsvis optrådte uregelmæssige 
spring i frekvensen.

Problemet skyldes formodentlig, at de kontakter, 
der afgiver styrepulserne til synteseenheden, ikke er 
beregnet til, at man bruger VFO’en til lytning over 
båndet, men i stedet bruger scanningfunktionen.

3.4 Specifikationer
Følgende data er uddraget fra den medfølgende ma
nual:

Modtager:
Følsomhed: AM 0.5 mi kro volt, SSB 0.25 mikrovolt for 
10 dB signal til støjforhold.
Squelch følsomhed bedre end 0.5 mikrovolt.

Nabokanal selektivitet (ved 10 kHz) bedre end 70 dB. 
Spejlundertrykkelse bedre end 65 dB.
Frekvensgang: ved 6 dB grænserne.
SSB 0.3 til 3 kHz 
AM 0.3 til 2 kHz 
FM 0.3 til 1.5 kHz
LF output 2.5 W ved 10% forvrængning til en 8 ohm 
højttaler.

Sender:
Power output Målt input Målt output
AM/FM/CW 10 W ca. 30 W ca. 15 W
SSB 21 W ca. 50 W ca. 25 W
Sidebåndsundertrykkelse bedre end 45 dB. 
Frekvensgang ved 4 dB grænserne:
0.45 til 2.5 kHz.

Medlemskab af EDR -12 nr. OZ 
om året samt indflydelse 

og medlemsfordele
kun 395,- kr. pr. år.

Henvendelse: EDR tlf. 09 13 7700

?COM
2 M + 70 cm 

5 Watt
Den nye dual-band håndsta
tion fra ICOM er nu i luften, 
med hele 5 Watt og fuld dup
lex! Stationen er udført i pro
fessionel kvalitet, og den kan 
anvendes sammen med de 
normale tilbehørsdele, så 
som monofon, akkumulato
rer osv. En lækker alt-i-et sta
tion lige til hånden og lom
men!

-NORAD

- det professionelle 
kvalitetsmærke

IC-32E
144-146 og 432-438 MHz 
Fuld duplex 
20 dobbelhukommelser 
3 scan-modes
4 prioritets vagtfunktioner 
Programmerbar 
repeateroffset
Pris incl. moms og tilbehør

kr. 4985,00
På gensyn på Sønderjydsk 
Forårsudstilling  i Genner 

lørdag d. 8. april

Lønstrup

9800 Hjørring

Vy 73 de OZ4SX, Svend

08 96 01 88
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Goaxial coSlsneær 70 cm antenne
A f OZ6SJ Svend Åge Jacobsen, Vinteiwej 4 4420 RégsTrup 

A ktiv ite t
1 relation til at aktiviteten på 70 cm er stigende, håber 
jeg, at andre Ham’s kan have glæde af vedlagte an
tenne, der udmærker sig ved blandt andet at være 
billig at fremstille.

Jeg har brugt meget tid på at eksperimentere mig 
frem til konstruktionen, hvor grundlaget er vist i 
ÅRRL’s antenne-håndbog. Jeg skal nævne, at flere 
amatører har efterbygget med samme gode resultat.

Jeg har forgæves kontaktet samtlige RV.C. fabrik
ker i Danmark for at finde et glasfiberrør for indbyg
ning af antennen, men det er ikke lykkedes (en fabri
kant kunne godt importere rør fra USA, men så skulle 
jeg modtage rør for 10.000 kr.!).

Til slut skal jeg nævne, at min QTH er 10 km fra 
Holbæk. Min kote er 11 meter og antennen er 12 me
teroverjorden. Under normale forhold kører jeg med 
100 på en ombygget AP2000 fint over Århus, Bella- 
høj og »Røret« i København.

Opbygning
Ved måling blev 8 meter kabel anvendt. Antennens 
fødepunkt var 3 meter overjorden. Standbølgemeter 
var tilsluttet mellem sender og fødekabel. 10 W blev 
sendt frem og 0,02 W kom retur = standbølgeforhold 
1:1. Dette forhold er gældende når jeg anvendte 11 
halvbølge sektioner. Ved at forøge eller formindske 
dette antal fik jeg et dårligere standbølgeforhold. Jeg 
kan ikke give nogen forklaring på dette.

Antennen er nu monteret i et elektrikerrør og mon
teret på en træ mast og forsynet med ca. 22 m fødeka
bel. Standbølgeforholdet er stadigvæk 1:1.

Jeg har ikke eksakt måling over forstærkningen, 
men har samlignet den med min 2x10 el. beam i 
samme højde, ved et hurtigt skift mellem de 2 anten
ner. Ved lytning på Århus repeateren er denne an
tenne en smule bedre.

j

A yt, |N COAX 
i RG213U

227,6mm 
A V2 IN COAX

y  227,6 mr
' S  * 1/2

INGEN RADIALER

RG213U

FØDEKABEL

- A u  =113,8mm   A  1 2 227,6 m

Jeg anslår forstærkningen til 7 dB.
Antennens samlede længde fra fødepunkt til top

pen af pisken er 281 cm.

10 - 82 - 85 - 220 - 300 - 385 - 395 - 470 - 1500 - 1800 - 2000 
3900 - 6800 pF Styroflex.  ........................... .. Pr. stk. 50 øre
10 nF -12 nF / 400 V . . . . . . . . .   ............... Pr. stk. 50 øre

Vi har nu BONITO modems til PC - Fåing og hør

10 7 3 5  HF station - Pris 11.995,- IC-725 HF station - Pris 10.000,- 1

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

Lørdag: 09.00-1200

T O )  C Ö X C T J *  1 s - 9 J t n
OZ1CJY John ■ Violvej 11 ■ 3330 Gørløse ■ 02 27 88
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SSTV scan-converter SCÆ 86
Af OZ9ÅU, Allan Mathiesen, Tingievvej 1, 2820 Gentofte.

2. del.

Monteringsvejledning
Printene er lavet som enkeltsidige print. Efter de er 
ætset, kontrolleres de for fejl, afbrudte baner, kort
slutninger m.m.

Derefter bores de: 0,7 - 0,8 mm til komponenter, 
1,0 mm til printkonnektorer, 1,3 mm til trimme
potentiometre.

Montering
Det anbefales at bruge sokler, derved er det lettere 
at finde fejl i kredsene, og IC’erne kan monteres til 
sidst.

Brug gode sokler, den type hvor metalfjedre tryk
ker på begge sider af benene, eller »tulipan typen«.

Da printene er enkeltsidige, må der nødvendigvis 
monteres strappeledninger på oversiden af printet. 
Strappeledninger monteres på komponentsiden, ø 
0,3 mm CuL lodbar tråd, er velegnet. Læg lednin
gerne pænt i bundter, og når monteringen er slut, 
kan ledningerne fixeres til printpladen med en klat 
PVAiim.

Rækkefølge
Først monteres sokler og komponenter, derefter 
strappeledninger. Pas på statisk elektricitet: Når 
IC’erne skal sættes i sokler: Hæld posen m. IC’er ud 
på bordet, læg posen væk, og rør ved bordpladen in
den du tager en IC med fingrene, rør ved printet og 
sæt den i sokkel.

Hvis du kun vil have en IC ud af posen af gangen: 
Stik hånden ned i posen tag en IC op, læg posen, rør 
ved bordpladen + print inden du sætter IC’en i sok
kel.

Hvis IC’erne leveres i stænger: Tag en af gangen, 
rør ved bordpladen + print og sæt den i sokkel.

Hvis du ikke bruger sokler: Monterer du IC’erne 
først, skal der tages særlig hensyn til statisk elektri
citet:

Monter en ledning fra metaldelen på varmelege- 
ment på loddekolben til stel på printet, brug en E-Z 
hook el. lign. og sæt fast på stikket til printet. (De fle
ste loddekolber har en loddeflig inden i håndtaget, 
som har forbindelse til varmelegemet).

Sørg for at du ikke selv bliver opladet, eller det 
værktøj du bruger: Rør ved bordpladen og stel på 
printet med passende mellemrum for at blive afla
det.

Sørg i det hele taget for, at du er afladet til samme 
potentiale som IC’en, inden du rører ved den.

FS-SS input printets strømforbrug:
+ 5 V/50 mA, +12 V/15 mA, -12 V/15 mA, (-5 V/60
M )

Konstruktøren 
OZ9ÄU, Allan

-5  volt forsyningsspænding
Det er ikke nødvendigt at lave en -5  V spænding hvis 
du bruger 64K D-Ram’er.

Det eneste sted der er brug for -5  V på SS-FS prin
tet og det kan klares ved at forbinde en 100 K mod
stand fra ben 29c til de -12 V på ben 3c på SS-FS 
printet, se i øvrigt stikforbindelser SS-FS stik og 
oversigtstegningen fig. 13.

SS-FS input 
Stykliste
Kulfilm el. standard metalfilm 5%
R1-24-31 33K C1 10n MK 10% 125 V
R2-10-16 1K2 C2-3-4-5-8 4n7 PS 1% 63 V
R3 1M2 C6-7-14-19-24-25 4 ixl Tantal/ 16 V
R4-7 39k C9-11 6n8 PS 1% 63 V
R5-18-19-20 47k C10 1 n5 PS 1 % 63 V
R6 2K7 C12 680p PS 1%
R8 56k C13 22n MK 10% 125 V
R9 68k C15-21 100n MK 10% 125 V
R11-12-13-14-27 C16-26 100n KE 50 V
15-17-32-34-36 10k C17-22 1n KE 50 V
R21-22-44 82k C18 10n PS 1 % 63 V
R23 1K5 C20 6n8 MK 10% 125 V
R25 330kC23 220p PS 1 % 63 V
R26 3M3
R28 180k
R29-43 390 P1 2K2 KE
R30-40-48 4k7 P2 1K KE
R33 22k P3 10K KE
R35 220 P4 470 KE
R37-50 1k
R38 820
R39 15k D1-2-3-4-5-6-7-8-9
R41-46 3k9 10-11-12-13-14-15 1N 4148
R42 470 (se note)
R45 2k2
R47 1 k8 T1-5 BC 556 pnp
R49 6k8 T2-3-4 BC 546 npn
R51 100k

IC1-2-3-4-5-6-7-8 LM741
IC9 ZN 426-8E Ferranti
IC10 LM311
IC11-13 CD4093B/MC14093B
IC 14-12 CD4066B/MC14066B
IC 15 CA3140 RCA
IC 16 ZN 449E Ferranti

Stik: DIN 41 612, 64 pol. A + C, vinklet for print.
PS = Polystyren, MK = Plasticfilm, KE = Keramisk 
Note: D 14 og D 15 skal monteres på loddesiden af printet.
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Fig. 10.

SS-FS INPUT PRINT 
HUN STIK SET FRA LODDESIDEN

100k£>D

+ 12 V + 12 V
-12 V -12 V

•SS INPUT ---------------------

CPU 18a SSLS
CPU 17a SSBS
■SS STEL OV
SS STEL OV
+5 V +5 V
+5 V +5 V
CPU 25a PA5
CPU 26a PA4
CPU 24a PA6
CPU 27a PA3
CPU 23a PA7
CPU 28a PA2
CPU 29a PA1
CPU 30a PAO
STEL D/A OV
CPU 16a FSLS

■FS INPUT
— —

FS STEL OV
FS STEL OV
-5 V -5 V
CPU 14a BUSY
CPU 22a PBO
CPU 20a PB2

c 1 a
2
3
4

c 5 a
6
7
8

. 9
c 10 a

11
12
13
14

c 15 a
16
17
18
19

c 20 a
21
22
23
24

c 25 a
26
27
28
29

c 30 a
31
32

+ 12 V 
-12 V

OV
OV
+5 V 
+5 V
SS/FS SELECT

CONVERT SS 
OV
FSBS

OV
OV
02 CLOCK

+ 12 V 
-12 V

SS STEL 
SS STEL 
+5 V 
+5 V 
CPU 13a

PB1
PB3

CPU 29c 
STEL D/A 
CPU 30c

FS STEL 
FS STEL 
CPU 9a
CPU 21a 
CPU 19a

Forbindelser fra SS-FS INPUT print til CPU print
CPU - CPU PRINT 

Note : 100 KS2 modstanden monteres hvis du ikke bruger 
- 5 Volt .

136 OZ MARTS 1989



Målinger
Til kontrol eller fejlfinding kan følgende oscilloskop
billeder måles på FS input delen af printet:

Fig. 12.
IC 10 ben3 

Savtakpuls

IC 11 ben 10 

Samplepuls

juster P1 så sort/h 
amp . =" 2 , 5u ss

juster P2 så sort ] 
på D \i .

Z&v

i L  i

IC14 ben 1,11 

Video sort -le u el

T5 - C 
Synkpulser

I L I

J  IL 2v

T4 - C

Liniesynk out

T3 - B

Billedsynk pulser

T 3 - C

Billedsynk out S

IC 15 ben 6 el. 
IC 16 ben 6
Samplet linieforløb ( Skematisk 
SS K nap  S fca l t ie d 'é y k K c s  !

L 'V  Vi

- 2 ,5v
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F ra kamera i / l  S S /F S

F S  / jy p u f

F r -a  V td e o  F a H

k A M B f l h f SCAN C oh/v& ^TB R

A/& /  ^Side. Snup Virker
Å̂kFc__ £ Fa mera sé/££?*k%

Der har i nogle tilfælde været problemer med 
HF indstråling på SSTV indgangen, således at man 
ikke kunne "se" det man sendte ud, fra båndoptager 
og lignende«

k é o 9 2 - /

Det kan afhjælpes på denne måde :
Afbryd printbanen fra stikben 6c til C1.
Lod 100 Ohm i og 1 nF til stel ( se diagram ).
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CPU print
Her følger så beskrivelsen af CPU print, som er print 
nr. 2 til scan-converteren

Kredsløbsbeskrivelse
CPU printet er »hjernen« i converteren og styrer alle 
funktionerne.

Printet består af CPU 6502, Statisk RAM 6116 2K 
x 8, E-Prom 2764 8 K x 8 og to port kredse 6522.

Årsagen til valget af 6502 som processor er flere, 
men nogle af de vigtigste var, at jeg havde adgang til 
software udviklingsudstyr til denne processor og 
dens instruktionssæt indeholder bl.a. flere modes

Indexed Addressing som er velegnet når man i con
verteren skal flytte en masse data hele tiden.

På printet findes desuden Addr. Select logik, Clock 
Ose., Reset og R/W logik til RAM.

E-Prommen på 8 KBytes indeholder hele styre
programmet til converteren, det fylder ca. 6 KBytes 
og der er derfor plads til senere udvidelser.

RAM kredsen bruges til interne Registre, Buffer
lagre for data og som Text Memory til den tekst der 
skrives på skærmen fra tastaturet (Keyboard).

Port IC2 styrer keyboardet, som er opbygget som 
en 8 x 8 matrix, det giver 64 taster.
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Keyboardet er delt op således, at der er afsat 16 ta
ster til funktioner og 46 til tegn og 2 til cursorflytning. 

Se fig. 16 af keyboard.

Da der ikke er plads til alle specialtegn på keyboar
det er der udeladt en del specialtegn, af specialtegn 
findes: / -  + ? % Y og space, som jeg synes er de 
mest brugte.

Keyboardet scannes under synkperioden i SSTV 
billedet, for eventuelle taster som er aktiveret. Hvis 
ingen taster er aktiveret, hopper programmet tilbage 
til den rutine som køres i øjeblikket, dvs. modtagning 
eller sending af SSTV billede.

Hvis en tast aktiveres, udføres den funktion som 
tasten repræsenterer, og programmet fortsætter af
hængig af hvilken funktion, der blev valgt.

CB2 udgangen på Port IC2 bruges til audio indika
tion af tastaktivering og giver også en bib-lyd under 
frysning af kamerabillede (SideSnup, - det kaldes 
SideSnup, fordi billedet opbygges fra venstre mod 
højre på billedskærmen), tonen er valgt til 1750 Hz.

Det er op til den enkelte om man vælger denne in
dikation, men jeg synes det er rart, at man kan høre, 
når en knap aktiveres.

Se fig. 17 Bib udgang og fig. 34.

CPU korf

& ? 3  U d j a  n jj___

out ^ra . B/S U c /ja n j ~  /7 S o  / /z

f f t  te/na t i u tøjnj

9c
cpuKotr ?/ezo Smider-

13 H Q

Q S B B

.p M p I W b Hh Hh Hb

B Q  D B Q B

Bl-H D-ØS-in fH-lH-D-aWB-B-B

TAST •
ST ̂ 033

ST fa S f

1- b 5

A

ÖÖÖO

1 93 2 *
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Portkredsen SC1 bruges til styring af inputprintets 
funktioner og til SSTV output.

SSTV signalet kommer ud på stikkets ben 15a 
(PB7) gennem et RC led for at dæmpe de harmoni
ske frekvenser i firkant-signalet.

Resten af portens ind- og udgange styrer input
printet:
PA0-PA7 Styrer D/A converteren 
CA1 Billedsynk fra kamera

CB2
CA2
CB1
PB6

Fig. 18

Til SS/FS select 
Til Convert SS 
Busy fra A/D converteren 
Liniesynk fra kamera 

PB0-PB3 Data fra A/D converteren 
PB4 Liniesynk fra Slow Scan
PB5 Billedsynk fra Slow Scan
CPU printets strømforbrug +5 V/300 mA.

(fortsættes)
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Et QTH-Locatorprogram
Af OZ6SM S. K, Mogensen, Syrenvej 9, 9440 Aabybro

QTH-Locatorer er jo stadig et interessant emne 
blandt amatører. Og da jeg en dag sad og kiggede i 
OZ 11/84, fik jeg lyst til at lege lidt, og sender hermed 
resultatet, til passende anvendelse, i fald der skulle 
være interesse for det.

Programmet
QTH-Locatorprogrammet er skrevet i GW-Basic og 
skulle kunne køre på næsten alle computere. Selv
følgelig kan der være mindre syntaxforskelle, men 
det skulle kunne lade sig gøre at få den til at køre. Til 
at kontrollere programmet har jeg vist nogle testek
sempler som skal passe, når det hele kører. Nu 
mangler så bare at kunne gå den modsatte vej, men 
det kommer.

10 CL S :REM CLS = rens skærm
20 REM qth-locator
30 REM Skrevet i GW-BASIC m.reff.til OZ 11/84
40 HOVED$="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX"
50 SUBST$="XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"
60 PRINT "WESTLIGE BREDDEGRADER OG SYDLIGE LÆNGDEGRADER"
70 PRINT "Indtastes med - FORTEGN"
80 PRINT "EKS: -23.45 = 23 GRADER og 45 min. WEST"
90 PRINT "OG -12.23 = 12 GRADER og 23 min. SYD"
100 INPUT "LÆNGDEGRAD ";LGRD
110 INPUT "BREDDEGRAD ";BRGD
120 REM Længdegrader corrigeres for fortegn
130 LGRD1=ABS(LGRD)
140 REM Breddegrader korrigeres for fortegn
150 BRGD1=ABS(BRGD)
160 REM Tabelindex for første bogstav findes
170 LGRD2=INT(LGRD1/20):LGRD2A=LGRD2*20
180 REM Talværdi for første tal findes
190 LGRD3 = INT((LGRD1-LGRD2A)/2) :LGRD3A=LGRD3* 2
200 REM Er det et ulige heltal ?
210 LGRD6=INT(LGRD1-LGRD2A-LGRD3A)
220 REM Omregning til tabelindex for tredie bogstav
230 LGRD5=INT((LGRD1-LGRD2A-LGRD3A-LGRD6+.001)/.05)+LGRD6*12
240 REM Tabelindex for andet bogstav findes
250 BRGD2=INT(BRGD1/10):BRGD2A=BRGD2*10
260 BRGD3=INT(BRGD1-BRGD2A)
270 REM Tabelindex for sidste bogstav findes
280 BRGD4=INT((BRGD1-INT(BRGD1))/.025)
290 REM Tallene renses for usynlige fortegn
300 IF LGRD>=0 THEN L$=RIGHT$(STR$(LGRD3),1): GOTO 310
303 L$=RIGHT$(STR$(9-LGRD3) , 1)
310 IF BRGD>=0 THEN B$=RIGHT$(STR$(BRGD3),1): GOTO 320
312 B$=RIGHT$(STR$(9-BRGD3),1)
320 PRINT "QTH-LOCATOREN ER : ";
330 IF LGRD<0 AND BRGD<0 THEN 440
340 IF LGRD<0 THEN 400
350 IF BRGD<0 THEN 480
360 PRINT MID$(HOVED$,LGRD2+10,1);MID$(HOVED$ ,BRGD2+10,1);L$;B$;
370 PRINT MID$(HOVEDS/LGRD5+1,1);
380 PRINT MID$(HOVEDS,BRGD4+1,1)
390 GOTO 100
400 PRINT MID$(HOVEDS,9-LGRD2,1);MID$(HOVEDS,10+BRGD2,1);L$;B$;
410 PRINT MID$(SUBST$,LGRD5+1,1);
420 PRINT MID$(HOVEDS,BRGD4+1,1)
430 GOTO 100
440 PRINT MID$(HOVEDS,9-LGRD2,1);MID$(HOVEDS,9-BRGD2,1);L$;B$;
450 PRINT MID$(SUBST$,LGRD5 + 1,1);
460 PRINT MID$(SUBSTS,BRGD4+1,1)
470 GOTO 100
480 PRINT MID$(HOVEDS,LGRD2+10,1);MID$(HOVEDS ,9-BRGD2,1);L$;B$;
490 PRINT MID$(HOVEDS,LGRD5+1,1);
500 PRINT MID$(SUBSTS,BRGD4+1,1)
510 GOTO 100
520 END

WESTLIGE BREDDEGRADER OG SYDLIGE LÆNGDEGRADER 
Indtastes med - FORTEGN

23 GRADER og 45 min. WEST 
12 GRADER og 23 min. SYD

E K S : -23.45 = 
OG -12.23 = 
LÆNGDEGRAD 
BREDDEGRAD
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?
BREDDEGRAD ?
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?
BREDDEGRAD ?
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?
BREDDEGRAD ?
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?
BREDDEGRAD ?
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?
BREDDEGRAD ?
QTH-LOCATOREN ER : 
LÆNGDEGRAD ?

0 
0
JJOOAA

0
-.01
JI09AX

-.01
-.01
II99XX

-.01
0
IJ90XA 

179.59 
89 . 59 
RR99XX 

-179.59 
-89.59 
AA00AA
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Tunede stubs
ÄT OZ8XW, Flem ming Héssél, Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

TVI/BCI bekæmpelse
Metoden til bekæmpelse af TVI/BCI afhænger som 
bekendt af årsagen til forstyrrelsen. Optræder for
styrrelserne, fordi amatørsenderens signal via den 
forstyrrede modtagers antennekabel når modtage
rens første trin med deraf følgende overstyring og 
ballade, er midlet at forsyne antenneindgangen med 
et passende filter. Arbejder amatørsenderen på 
2-meter (eller højere frekvens) kan TV- eller FM- 
modtagerens antenneindgang forsynes med en så
kaldt åben kvartbølgestub, som vist fig. 1.

ANTENNE

Kvartbølgestub
En sådan stub vil, ved den frekvens/bølgelængde 
den er skåret til, når den ene ende er åben, optræde 
som en meget lav impedans (en sugekreds) i den 
modsatte ende. Et forstyrrende 2-meter signal vil så
ledes blive kortsluttet og når ikke frem til modtage
rens første trin.

Hvor lille stubbens impedans er, og hvor stor 
dæmpningen dermed bliver, afhænger af Q-et. Et 
højt Q - og dermed stor dæmpning - opnår man ved 
at benytte et tabsfattigt kabel til fremstilling af stub
ben. (I praksis benyttes altid et coaxkabel til stub).

Justeringen foregår ved med en bidetang at af
korte stubben til bedste virkning. Det er ikke nogen 
særlig præcis metode, og resultatet er oftest, at bed
ste virkning konstateres at være den længde, stub
ben havde inden sidste klip.

En nemmere og mere præcis justeringsprocedure 
var ønskelig, og i QST marts 1988 fandt jeg en artikel, 
der beskrev

En anden type stub
I artiklen beskriver WOFY en stub på 1/8 X, der for
længes elektrisk med en trimmekondensator på 3-12 
pF.

Princippet er vist på fig. 2, og på fig. 3a er vist den 
praktiske udformning, WOFY har anvendt. Selv om 
det naturligvis letter tilslutningen at benytte coax- 
fatninger, er det naturligvis ikke nødvendigt, og den 
stub, jeg prøvede at fremstille, var beregnet til at 
lodde/skrue direkte på et antennestik. Trimmekon
densatoren blev loddet direkte til den modsatte 
ende, fig. 3b.

Stubben bør justeres, inden man rykker i felten 
med den, og til det formål anvender WOFY en opstil
ling, som vist på fig. 4.

INDERLEDER

SKÆRM

TRIMMER

FIQ. 3 b
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Beregning af stublængde
Stubbens længde skal som nævnt være 1/8 X, vel at 
mærke elektrisk længde. Det er derfor nødvendigt at 
kende coaxkablets forkortningsfaktor.

Kabeltyperne RG58 og RG213 har en forkort
ningsfaktor på 0,66, medens den for typen H 100 er 
0,85.

Bølgelængden findes efter formlen:

300

7
1/8 X = 2,07 m 

8
= 0,259 m

X =
f

, hvor X måles i meter og f i MHz

og beregningen for en stub til 2-meter lavet af RG58 
bliver derfor følgende:

X =
300

145 MHz
= 2,07 m

Den fysiske længde bliver da 0,66 ■ 0,259 m = 0,17 m 
eller 17 cm.

Resultat
Ifølge artiklen i QST kan man med stubs udført af 
RG59 kabel (75 ohms kabel) opnå en dæmpning på 
28-30 dB, og med kabler med mindre tab fås et notch 
på 35 - 40 dB.

I min prøveopstilling opnåede jeg en dæmpning 
på over 25 dB med en stub fremstillet af RG58U og 
afstemt med en folietrimmer loddet direkte på en
den, så mon ikke de i QST angivne dæmpninger er 
realisable.

FIG. 4

Testopstilling. Stubbens kondensator justeres ti! 
min. udslag på meteret. En mindre efterjustering kan 
være nødvendig. Efter at stubben er tilsluttet TV- el
ler FM-modtager.

146

Modstandene i 6 dB leddet kan, hvis senderens 
output er 1 W eller mindre, være 1A -V2 W, og meter
kredsløbet til venstre kan evt. erstattes af et SWR- 
meter afsluttet med en 50 ohms belastning.
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Som ved enhver transmissionslinie-resonator har 
disse stubs også resonans ved højere frekvenser 
end den -grundfrekvens,-de- er skåret til . Stubben vir
ker som en sugekreds ved enhver frekvens, hvor den 
er et ulige antal kvarte bølgelængder lang.

Falder en af disse resonanser sammen med en 
TV-kanal, svækkes TV-signalet naturligvis. Skulle 
man være så uheldig, at dette sker, anbefales i artik
len i QST, at man ændrer stubbens længde en smule 
og så igen afstemmer den til 2-meter.

Det er ikke prøvet, men mon ikke disse stubs også 
kan anvendes på 70 cm.

TYVERI

Kenwood 2 m transceiver TM221E serie nr. 8072085 stjålet 
fra bil i Aalborg. Skulle nogen få tilbudt en sådan eller på 
anden måde få kendskab til stationen, så vil OZ3JK gerne 
kontaktes, tlf. 08 86 10 06.

Coaxkabel
H-100..............................  9.75
RG213 ............................  6.50
R G 58..............................  4.00
RG174..............................  4.50
RG188 ............................  12.00
UT141..............................  150.00

Ovennævnte priser er incl. moms 
og er afklips-priser pr. meter. 
Stik til kablerne føres. 
Ved køb af hele ruller - spørg.

ILN service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon 02 13 61 04 
Helst aften OZ9FW

ICOM æ rkeH^jJ■ det professionelle kvalitetsmærke

IC - 3210
2 M + 70 CM 
25 W FM

Den nye 2-bånds fra ICOM er et lille vidunder af faciliteter, blandt andre: Hele 25 W output på begge 
bånd, med mulighed for reduktion til 5 W. Fuld duplex, det vil sige send 2 meter og lyt samtidig 70 
cm, eller omvendt. 40 memory kanaler med lagring af frekvens, repeaterspacing, memory-kanal 
osv. Prioritetskanal, der overvåges samtidig med en arbejdskanal. Monitor for repeater indgang. 
IC - 3210 E er enkel og logisk opbygget, og dermed meget let at betjene. Det store 3-farvede display 
viser tydeligt alle nødvendige oplysninger om frekvens, spacing, tone, memorykanal, signalstyrke, 
output osv.
IC - 3210 E leveres med mikrofon med styring af frekvens, mobilbeslag, strøm kabel, manual m.m. 
Pris incl. moms kr. 6.500,00

På gensyn på Synderjydsk Forårsudstilling i Genner lørdag d. 8. april

NORAD r U  os-seoffa-
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' Redaktion: OZ1IGT, Eigil Juul Jensen, 
Tokkerupvej 25, 2730 Herlev

År: 1989

Dato Tid (UTC) Timer

Contest Kalender

Mode Arrangør & Contest navn

Info

OZ

23-23 MAR 
23-23 MAR 
25-26 MAR
01-02 APR
02-02 APR 
02-02 APR 
09-09 APR 
29-30 APR 
06-07 MAJ

1200-1600
2100-2400
0000-2400
1500-2400

1300-1300
0000-2400

4
3
48
33
1
1
12
24
48

CW/SSB EDR OX-OY-OZ contest 1 02/89
C W/S S B EDR OX-OY-OZ contest 2 02/89
SSB »CQ« CQWW WPX 03/89
CW PZK SP DX contest 03/89
CW EDR Månedlig aktivitet 01/89
SSB EDR Månedlig aktivitet
EDR EDR SSTV contest
CW/SSB USKA Helvetia H26
SSTV EDR Danish SSTV test

*) 0945-1045 dansk normal tid se OZ januar 1989 
**) 1100-1200 dansk normal tid se OZ januar 1989 
*) 1200-2400 dansk normal tid se OZ november og december 1988

Husk OX OY OZ contest skærtorsdag
23. marts 1200-1600 CW/SSB 

2100-2400 CW/SSB 
Se OZ februar 1989

25.-26. marts »CQ« WW WPX SSB 
27.-28. maj »CQ« WW WPX CW

Informationer er ikke modtaget ■ 
marts 1988 side 140.

interesserede henvises til OZ

1.-2. april PZK SP CW DX contest
SP DX club indbyder til contest i perioden 1. april kl. 15.00 UTC til 2. 
april 2400 UTC.

Bånd: 80-10 meter (lARU-båndplaner benyttes).
Mode: CW.
Klasser: Enkelt-operatør, enkelt bånd (SOSB), enkelt-operatør, 

flere bånd (SOMB), multi-operatør flere bånd (MOMB) og SWL’s. 
Opkald: CQ SP.
QSO-kode: RST og serienummer startende med 001. De polske 

sender RST og provins-kode.
QSO-point Hver QSO giver 3 point.
Multiplier: Hver ny provins kontaktet giver 1 multiplier.

Tæller kun en gang uanset bånd (max. 49 multipliers).
Total score: Summen af QSO-point gange summen af multipli

ers.
Log sendes til: SP DX Contest Committee, P.O. Box 320, 00-950, 

Warszawa, Poland. Log sidste frist: 30. april 1989.

Kommentarer jule- og nytårstest 1988
OZ-DR 2044: CW gik lidt trægt - min nye RIG deltog i sin første test. 
OZ1ALS: 40 M/SSB sjov og spændende test.
OZ1BFA: (Thomas din log er korrekt, men hvis der kun nedskrives 
en rapport som SWL, gives kun 1 point, såfremt begge kaldesigna- 
ler er rigtige... OZ1IGT)
OZ1BJT: Havde meget kraftig QRM fra tyske stationer.
OZ1BTE: Morsomt at være med på grund af den store aktivitet og de 
gode forhold på 40 m.
OZ1CBW: Virkelig gode forhold på 40 meter. Der var vist adskillige, 
der fik »fuldt hus« på CW.
OZ1CFV: God idé at begrænse testerne til en del af båndet, således 
at de medamatører, der ikke ønsker at deltage, også kan være ak
tive. Det burde indføres ved alle tester.
OZ1DDN: Desværre kunne ikke alle høre mig og GP.

OZ1DYI: 40-meter antennen var blæst ned, så den måtte sættes in
terimistisk op - den virkede ikke optimalt, men tilfredsstillende med 
hensyn til antallet af QSO’er.
OZ1 FAO: Meget fine forhold på 40 m, håber der er flere med på CW 
næste år.
OZ1FMO: Aldrig har jeg hørt så meget OZ aktivitet på 40 meter. 
OZ1GX: Første CW test i mange år - sjovt at deltage og ikke sidste 
gang på CW.
OZ1HUE: Fine forhold på 40 meter, fik lige forbedret antennen. 
OZ1IF: Det var min hensigt at deltage i CW-delen af juletesten, men 
strømmen fra nettet forsvandt - troede det var en fejl her, men det 
var nedfaldne ledninger i stormen. Mens jeg var borte, »forsvandt« 
min log, sammen med diverse julepapir i XYL’s oprydning - hun 
undskylder.

Derfor her de kaldesignaler, jeg havde kontakt med i det første 
kvarter af teste. Min log er rekapituleret via diverse notater fra papir
kurven.
OZ1IKW: Fik desværre begyndt med nr. 001 i 2. periode, og mente 
det var rigtigst at fortsætte.
(Det er ok Niels... OZ1IGT).
OZ1IWJ: 80 meter OK, 40 meter for mange stationer, men for lidt 
plads.
OZ1JQW: Det er kun min anden test, og kom med da jeg tilfældigvis 
kørte 40 m igennem og hørte andre stationer kalde.
OZ1KQP: Tak for testen.
(Per, tak for brev, med hensyn til foredragsturné må vi betragte sa
gen som afsluttet - desværre... OZ I GT).
OZ1LDM: Hyggelig test med godt humør blandt deltagerne.
OZ1 LEE: God test, men det var en skam, jeg ikke kunne deltage om 
eftermiddagen.
(Desværre ankom din log så sent, at den ikke optræder i resultatli
sten - benyttede den som check-log... OZ I GT).
OZ1LPR: For få deltagere.
OZ4AAH: Som ny var det en fantastisk oplevelse, tak til alle. 
OZ4FA: Juletesten er en hyggelig oplevelse, bare flere havde taget 
del i løjerne. På CW blev de danske stationer næsten væk mellem 
alle de tyske.
OZ4IA: Man er ikke flinke til at bogstavere kaldesignalerne. (Du har 
ret - det fremgår tydeligt af de forskellige logs - der kan tjenes 
mange point her... OZ1IGT).
OZ4KO: En lille halv snes flere QSO’er end sidste år, gode forhold 
med store signalstyrker, men som sædvanligt på 40 m også meget 
QRM. Mener absolut at testen har sin berettigelse og skal fortsætte 
i sin nærværende form.
OZ4UN: Der var kun deltagere til en god halv times test. Så var det 
ikke sjovt længere - men rart at høre nogle af de gode gamle f.eks. 
OZ5DX.
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(Desværre var selve retteisesproceduren meget langt fremme, da 
jeg modtog din log, - men alligevel tak for log, brev og kuvert, som 
naturligvis gav anledning til mange tanker, indtil den blev åbnet... 
OZ1IGT).
OZ5JR: Fine forhold på 40 m - god idé med nytårstest og tidspunk
tet fint for 40 meter.
Juletesten, møde gamle venner i en god kappestrid - hvor mange 
nåede du? smuttede OZ1XXX også for dig, hi.
Tak for testen.
OZ5RM: Jeg håber, at der i resultatlisten i OZ som tidligere vil være 
en (*) for dem, der kun deltog i den ene halvdel af testen. 
(Desværre, tidspresset med hensyn til retning af logs er stort, da re
sultatet - traditionen tro - helst bør findes i OZ/februar... OZ1IGT). 
OZ7DX: Dejligt med OZ aktivitet på 40 meter og at kombinere »test
jaget« med møde med gamle venner, som man måske kun taler 
med denne ene gang om året.
OZ7HVI: Fine forhold på 40 meter, kørte alle 22 de første 30 minut
ter og 0 (nul) de sidste 30 minutter på CW.

OZ7NB: Nåede heldigvis at få antennen repareret efter stormen 
den 24. december.
OZ8DX: Jeg synes, det har været en hyggelig test - det kunne dog 
knibe med at finde plads, men det gør jo på den anden side testen 
mere spændende.
OZ8E: 30. december lavedejeg antennen til 40 meter, en pyramide
dipol.
Tak for QSO i Nytårstræf, det var første gang, jeg kaldte CQ test i de 
2 juletester med QRR
(Dejligt at høre dig igen Carl, det er vel 4-5 år siden, vi havdejævnlig 
brevveksling... OZ1IGT).
OZ8DK: Det er en hyggelig test, og den er absolut overkommelig 
rent tidsmæssigt.
OZ8NJ: 40-meter testen var fin, forholdene jo dejlige sammenlig
net med de senere år. Deltagelsen kunne jo godt have været større, 
navnlig i CW-delen. Men det kommer måske til næste år.
OZ9BX: Af hensyn til familien og en herlig julefrokost sprang jeg 
sidste halvdel af testen over, men begge dele bragte mig megen for
nøjelse.
(Det glæder mig virkelig meget at høre... OZ1IGT).
OZ9QQ: Tak for en god 40 m test, forholdene var i år ideelle på dette 
bånd.

Til orientering
Diplomer vedrørende jule- og nytårstest er afsendt herfra den 12. 
februar 1989 - præmier til vinderne (nr. 1, 2 og 3) i klasse A SSB og 
CW er bestilt den 20. februar.

Der er pr. 31. januar 1989 indgået 85 logs i forbindelse 
medNRAU-testen, de er nu sendt videre til OZ1JSZ, Palle, der de 
følgende måneder vil gennemgå resultaterne.

Vy 73, Eigil

HF-aktivitetstesten
v/OZIBJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle

EDR’s aktivitetstest 1989

CW
Call QSO Multi Point

1 OZ4FA 40 16 1280
2 OZ3MC 35 16 1120
3 OZ1KVB 32 15 960
4 OZ7XE 29 12 696
5 OZ1BMA 26 11 572
6 OZ9MM 21 13 546
7 OZ8E 20 10 400

CW-klub
1 OZ1ALS 38 15 1140
2 OZ3FYN 31 14 868
3 OZ1GDB 30 14 840

Fone
1 OZ4FA
o n-7QMrk

95
QÖ

44
AO

3 OZ16X 93 43
4 OZ4NA 88 42
5 OZ8DK 85 42
6 OZ7XE 70 39
7 OZ1BJT 70 38
8 OZ1BIG 65 35
9 OZ1BSB 61 35

10 OZ1DLD 62 32
11 OZ6WX 57 34
12 OZ1IVQ 58 32
13 OZ1BMA 55 32
14 OZ1AHK 55 31
15 OZ6PI 55 27
16 OZ7BH 46 25
17 OZ1KHB 40 27
18 OZ6MS 40 27

Klub-fone
1 OZ1ALS 97 44
2 OZ3FYN 93 43
3 OZ1SDB 94 42
4 OZ5BIR 87 45
5 OZ6ARC 98 39
6 OZ8EDR 76 35
7 OZ6EDR 36 21

SWL
1 OZ-DR 2174 127 13
2 OZ-DR 2282 56 13
3 OZ-DR 2346 23 9

8360
8232
7998
7392
7140
5460
5320
4550
4270
3968
3876
3712
3520
3410
2970
2300
2160
2160

8536
7998
7896
7830
7644
5320
1512

3302
1456

414

Det var resultatet for testen i februar. Der kunne godt deltage flere 
klubstationer alle steder, der var kun tre i CW afdelingen, det var lidt 
magert. Trods de meget svingende forhold, var der god aktivitet. 
For mit vedkommende kunne jeg næsten ikke høre stationer fra 
Sjælland i de første perioder, men det kom senere. Jeg ved ikke, om 
det var noget lokalt, der gjorde det?

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har trukket en forkert 
måned i resultatet fot testen 1988. Det drejer sig om OZ5ESB, der 
betyder, at OZ5ESB skal have 252 point mere. Så rykker OZ5ESB 
op på 3. pladsen i stedet for OZ1ALS. Jeg beklager meget denne 
fejl. Jeg håber ikke, I bliver alt for gale på mig af den grund. Men 
undskyld til de to klubber.

Resultatet bliver som følger:

Fone klub
Call Antal QSO Multi Total

1 OZ3FYN 10 747 407 61244
2 OZ1SDB 10 731 396 59002
3 OZ5ESB 9 715 353 57148
4 OZ1ALS 9 701 357 56906

Men endnu engang undskyld til de to klubstationer for fejlen. På 
genhør i testen.

de OZ1BJT Poul

Har du husket 
at betale 
kontingentet...
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Redaktion: OZ1DXX, Grethe Heiberg, 
Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V. Tlf. 05 15 08 98

E-1992-C European 1992 Community
Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s fra
1. januar 1989.

Der er 3 måder at få 12 x 12 forskellige stationer fra de 12 EF med
lemslande i loggen. Kan køres på HF-båndene, enten på CW, SSB 
eller mixed.

Portugal: CT, CU Vesttyskland: DL, 
Irland: El France: F, TK
Danmark: OZ, OY Belgien: ON 
Grækenland: SV, SV5, SV9, SY

Spanien: EA, EA6 
Italien: I, IS 
Luxemburg: LX 
Holland: PA

England: G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, ZB2.

1: Udenfor UBA-kontesterne
Log 144 forskellige stationer fra EF medlems-landene.

Mindst 6 forskellige stationer fra hvert af de tolv lande, og højst 20 
stationere fra hvert land.

2: Under UBA-kontesterne
Log 144 forskellige stationer fra EF medlems-landene.

Mindst to forskellige fra hvert af de tolv lande, og højst 24 statio
ner fra hvert land.

Ansøgning om diplomet skal indsendes samtidig med kontest- 
loggen.

3: Kombination af 1 og 2
En manglende LX eller SV station i kontesten kan erstattes af 2 an
dre stationer fra det pågældende land, kørt udenfor kontesten.

Alle andre kontakter skal være kørt under UBA-kontesten, og din 
kontest-log skal være indsendt.

Kombinerede resultater fra indtil 4 forskellige UBA-kontester vil 
blive accepteret.

Ansøgningen må bestå af logafskrift, underskrevet af ansøgeren 
og bekræftet af 2 licenserede amatører.

Listen skal indeholde dato, tid, kaldesignal, rapport, bånd og 
mode på 144 kontakter.

Diplomet koster 7 IRC’s, US$ 4 eller tilsvarende i anden valuta. 
Husk navn, call og adresse, både på ansøgeren og de to kontrol

lanter.
Ansøgningen sendes til:

UBA HF Award Manager 
Van Campenhout Mat ON5KL 
Hospicestraat 175,
980 Moerbeke-Waas,
Belgium

Grønlandsdiplomet
Da Julianehåb-afdelingen i forbindelse med hjemmestyrets indfø
relse i Grønland fik tildelt et specielt call - 0X10 - har vi ændret reg
lerne for awardet således:

1. Klasse 1: 5 forskellige steder og 15 forskellige stationer. 
Klasse 2: 4 forskellige steder og 10 forskellige stationer.
Klasse 3: 3 forskellige steder og 5 forskellige stationer.
2. Diplomet udstedes til alle amatørstationer - og SWL’s - på alle 

modes.
3. Kun 2-vejs CW og/eller phone QSO’er efter 1.1.1978 gælder.
4. Kun forbindelser med OX3 gælder. Dog gælder kontakter med 

0X10 i 1989. Kontakt med 0X10 gælder for 3 QSO-point samt 1 
QTH-point (Julianehåb).

5. Kun en kontakt på hvert bånd med samme station er tilladt.
6. Alle amatørbånd kan anvendes. Krydsbåndsforbindelser er 

ikke tilladt. Minimum rapport RS(T) - 33(8).
7. Forbindelse med transportable eller mobile stationer er ikke 

gældende.
8. Ved ansøgning skal der udfærdiges en liste visende alle detal

jerne for QSO’erne. Listen og de tilhørende QSL-kort skal be
kræftes af Award Manager.

9. Prisen for diplomet er d.kr. 20,00 evt. 4 US$.
10. Ansøgningen skal sendes til:

OZ1DXX Grethe Heiberg, Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V.

Diploma Permanente
Reglerne for dette diplom blev bragt i januar 1988, baseret på oplys
ninger modtaget her december 1987. Vi har nu modtaget brev fra 
Jose Font Gasol, at han ikke har haft med dette diplom at gøre siden 
1979, og at han intet ved om, hvem der har det nu. Jeg har forsøgt 
via forskellige kilder at finde ud af, hvem der er diplommanager nu, 
men endnu har jeg ikke modtaget svar på diverse udsendte breve. 
Så indtil videre: Lad være med at søge dette diplom.

OZ Locator Award
Diplomet udgives af EDR.
1. OZ Locator Award kan søges af alle licenserede amatører og 

udstedes for kontakter efter 1. januar 1985 med danske statio
ner.

2. Grunddiplom kræver 10 squeres (felter) worked.
Der gives sticker for de sidste 3 squares.

3. Diplomet udstedes enten for telefoni eller telegrafiforbindelser. 
Krydsbåndsforbindelser og forbindelser mellem telegrafi og 
telefonistationer er ikke tilladt.

4. Diplomet udstedes i følgende klasser:
Phone, CW; EME; MS og Satellit + bånd.
F.eks. »432 MHz Phone«.

5. OZ er »dækket« af følgende squares.
JO 47, JO 57
JO 46, JO 56, JO 66,
JO 45, JO 55, JO 65, JO 75,
JO 44, JO 54, JO 64, JO 74.

6. Forbindelser over aktive repeatere må ikke medtælles.
7. Ansøgning om diplomet skal indeholde QSL’s samt en liste 

over de forskellige forbindelser.
8. Amatører, der har opnået grunddiplom, skal hvis de søger om 

sticker for de sidste 3 felter, kun fremsende liste og QSL’s for 
disse.

9. Prisen for diplomet er kr. 20,00 eller US$ 2,00.
10. Udstedelse af diplomet finder sted, når alle krav er opfyldt, i
den rækkefølge ansøgningerne indkommer.

Diplomet nummereres fra nummer 001 på hvert bånd/mode.
Alle ansøgninger sendes til:
EDR’s VHF Contest Manager Georg Landbo,
Fasan vej 7,
7190 Billund.
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Polish Linen Award (PLA)
Polsk Amatør Radio Union (PZK) distrikt Skierniewice udgiver
dette diplom, der kan søges af alle lieenserede radioamatører og 
SWL’s. Europæiske stationer skal have bekræftet QSO med 3 stati
oner.

polish linen ouuord

Ktd»3 siaium

SP ARD/

»ttrøfesr

t m  wattemi to t  i h *

uom ptawaic

H, AWA.R1) 
>1 R
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Alle bånd og modulationsarter tæller. Kun kontakter efter 1. juni 
1975 tæller.

aktive stationer i Skierniewice er:
SP7AWA, AZR BOA, BFO, OMR, CNK, DAX, DIV, EJS, EOY, EOZ, 
EPA.EPB, EXJ, FQI, FQY, GVC, HOK, HOR, HOV, IDG, IEM, ISR, 
IUX, JEF, KMX, LSE, LSS, MJU, MTH, MTI, M IL , PBC, ZX.

Award Manager er SP7FQI. Distriktet holder aktivitetsuge den 
sidste uge i juli, hvor det skulle være muligt at køre de fleste.

Diplomet koster 7 IRC’s og søges med GCR-liste hos:
Zarzad Oddzialu Wojewodzkiego Polskiego Zwiazku 
Krotkofalowcow POBox 94, 96-100 Skierniewice,
Poland.

Baltic Sea Award
Diplomet udgives af Ortsverband Kempen i DARC, og kan søges af 
alle lieenserede radioamatører og SWL’s.

Alle kontakter må have fundet sted efter 1. januar 1960.
Man skal have haft kontakt med alle lande, der grænser til det 

Baltiske Hav, (Østersøen), nemlig: D L -Y 2 -O Z - OH - SM - UA - SP. 
Klasse 1: Alle lande på 2 bånd (14 QSOer)
Klasse 2: Alle lande på 1 bånd (7  QSOer)

Diplomet koster DM 6,- eller 8 IRC, og søges med GCR-liste hos 
Award Manager DK5JA, P.O. Box 40 01 63, D-4152 Kempen, Vest
tyskland.
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All about Cubical Quad A n tennas.............................     kr. 74,00
Beam Antenna Handbook         kr. 98,00
The Radio Amateur Antenna Handbook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 98,00
All About Vertical Antennas  ............       kr. 88,00
Simple Low-costs Wire Antennas  ............       kr. 98,00
ARRL Antenna Book...........................       kr. 161,00
Yagi Antenna Design ..........................................     kr. 148,50
ARRL Operating Manual 3ed Edition .................    kr. 183,00
ARRL Handbook for Radio Amateurs  ..............      kr. 215,00
Radio Amateurs Call Book US 1989         kr. 260,00
Radio Amateurs Callbook Foreign 1989          kr. 280,00
Solide State Design ..........         kr. 86,00
Better Shortwave Reception       kr. 86,00
Amatør Radio Software, RSGB  ..............   kr, 220,00

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00.
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 25,00 pr. ordre.

Priser er incl. moms - Ret til prisændringer forbeholdes.
Ved forudbetaling skal tillægges kr. 18,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 5,00 pr. ordre.

Bestilling foretages ved forudbetaling på giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
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DX-info: 3.675 kHz + -  QRM
Lørdag 1400 DNT m m W l/

Redaktion: OZ1 FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf 02 40 42 70

I februar OZ bragtes en liste over Most Wanted DXCC lande i OZ. I 
det amerikanske blad The DX Magazine har været en tilsvarende li
ste, baseret på 1500 DX’eres ønskeseddel.

Her ligger de ti første sådan: 1. ZA; 2. 3Y/B); 3. XZ; 4. 70; 5. 4W;
6. 3W; 7. YA; 8. XW; 9. 1S; 10. S2. (fra før 3W8DX og 4WØPA).

VK9NS DXpedition til Howland Isl. fik KH1 48 pladser ned af li
sten, hvilket var rekorden, mens ZL1AMO fik ZL9 42 pladser ned. 
Bladet har udstedt et trofæ, som hvert år vil blive tildelt til den ama
tør, der bringer et land flest pladser ned af listen. Jeg tror ikke, det 
er nogen idé at prøve med OZ.

Danish DX Group
Det årlige DX møde holdes i weekenden 10.-11. juni ved Ebeltoft og 
årets foredragsholder vil være Mr. Low Band ON4UN Jon Devol- 
dere.

Bemærk der planlægges 2 dages møde, program følger senere, 
men reservér weekenden allerede nu.

VU7 Laccadives Isl.
VU7NRO/JOS 14003kz 0300z 20/2, 7001kHz 2136 22/2 wrkd 
OZ1FTE.

Ifølge VU2RBI skulle DXpeditionen vare til 30. marts, og der ville 
blive benyttet to call’s: VU7APR/*** og VU7NRO/***, hvor *** er op
eratørens suffix.

QTH vil være Kavavatti Island, men de håber også at besøge an
dre øer i Laccadiverne, bl.a. Minicoy Isl. QSL via VU2APR.

XF4 Revil la Gigedo
Rygterne taler om to mexikanske DXpeditioner en i april med kalde- 
signaler XF4F. Den ene gruppe skulle måske også blive aktiv fra 
Clipperton FOØ.

XE2TCQ vil sammen med andre forsøge at komme i luften de to 
første uger i maj afhængig af militær transport. Call XF4T og de vil 
køre CW 25 up og SSB på 3795, 7050,14250, 21300 og 28500kHz. 
Også 10110kHz samt 51 MHz Pacific DX window?

XX9 Macao
CT1BOH José vil køre CQ-WPX SSB herfra.

XW Laos
Stop press i februar OZ annoncerede DXpedition til Laos. Det 
skulle dreje sig om den samme gruppe, som aktiverede Vietnam, 
som 3W8DX og 3W8cW. Ved redaktionsslut 21. februar var der 
endnu ikke hørt noget til dem, men rygterne sagde, at HA5PP var 
vendt hjem fra Laos uden at opnå licens.

1S Spratley
Der har været masser af rygter om operation herfra, bl.a. af 3WØA 
operatørerne med helikoptertransport. Hvordan den slags rygter 
opstår vides ikke, men jeg tror ikke, at nogen kunne finde på at an
vende helikopter over så store afstande, se OZ februar 89.

FR/G Glorioso
FR4FA planlægger at blive aktiv herfra som FR4FA/G en måned 
her i foråret.

FK New Caledonia
I forbindelse med CQ-WPX contest, vil en japansk gruppe blive ak
tiv fra 22.-29. marts. QSL via JAØVBJ.

J7 Dominica
Der har været en del aktivitet herfra: J79JD med F2JD, J79ROJ var 
JH1ROJ og J790UT var JG10UT.

KP5 Dececheo Isl.
KP2A planlægger DXpedition i marts med K8CW og W6CDR som 
KP2A/KP5. QSL via N6CW.

PJ2 Curacao
K4EIH vil være/PJ2 fra 21--30. marts. I CQ-WPX testen vil han køre 
som PJ9R.

PYØ St. Peter and Pauls Rock
Natal DX Groupvil starte DXpedition 2. maj. Fem operatører vil køre 
som ZYØSW på CW, ZYØSS på SSB ogh ZYØSY på RTTY. De vil 
køre på de sædvanlige DX-frekvenser.

VP8 South Shetland
HL5BDS skulle være aktiv fra Kong George Isl. QSL via HL1AAS 
4K1F, EDØBAE og LU1ZC også QRV herfra.

3W Vietnam
3WØA med sovjetiske operatører kom planmæssigt i gang, men 
opmærksomheden omkring dem har været meget lille, alle fik vist 
kørt den forrige gruppe. De har ellers været aktive på 10-160 m 
SSB, CW og RTTY. QSL via W4FRU.

m m rnrn m u M & rnk

mmøBC
mm

4W N. yemen
Årets første store overraskelse kom, da en hollandsk amatør den
24. janaur dukkede op som 4WØPA. Operatøren Hans skulle have 
fuld licens, men på grund af TVI og begrænsede antennemulighe
der har han kun været på 20m. Den første uge med kaotisk listeope
ration, med lister på flere hundrede taget halve dage i forvejen, og
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hvor derfor kun de færreste havde forhold, når listen blev kørt, 
mens dem der kunne høre Hans, blot kunne lytte på. Det kom der 
ikke mange QSO’er ud af. Senere begyndte han at køre split, det 
gik meget bedre, når man tager hans næsten håbløse opgave op: 
4W er nr. 5 på Most Wanted List. Foretrukne frekvenser er mellem 
14140 og 14180kHz, men har også været igang på CW 14020kHz.

Hans arbejder som læge i et medicinsk hjælpeprogram, og skal 
være i landet i 2 år, men har ikke så stor erfaring med DX, men det 
får han nok. Hans manager PA3CXC vil forsøge at få tilladelse til at 
køre som 2. operatør.

4WØPA 14145/14160 kHz 2052z 10/2 wrkd OZ1FTE.

FLUX 1989

1 10 20 30 1 10

Frekvensforudsigelser
Som man måske har bemærket, er jeg ikke kommet med tolkning 
af frekvensforudsigelser på det sidste. Problemet er, at disse ikke er 
særlig værdifulde på grund af de store uregelmæssigheder, der er 
i forudsigelserne på vej mod solpletmaksimum. Nye solpletter op
træder ofte. så det er som at komme med en vejrudsigt for næste 
måned under lavtryk. Man kan kun følge forholdene fra dag til dag.

Jeg har set lidt på solaktiviteten i årets første måneder, fra 1. ja 
nuar til 14. februar. Fluxen har ligget ret højt med et gennemsnit på 
ca. 220, svarende til et solplettal omkring 150. Absorptionen a- 
index har nogle enkelte dage også været ret højt, op mod 40, men 
har ellers ligget så også det har været muligt at køre DX på de lave 
bånd, 40 og 80 meter.

Bemærk hvor planlagt VK9ZM Mellish Reef DXpeditionen fra 8.
-16. januar var, de havde sørget for høj flux til hele turen.

Denne voldsomme solaktivitet fik solplet region nr. 5312 og Flux 
nåede næsten 300, mens den vendte mod jorden. Da regionen ikke 
længere var synlig fra jorden, omkring den 16. januar droppede flu
xen meget hurtigt. Regionen var allerede på dette tidspunkt i afta
gende aktivitet, derfor blev der heller ikke forventet så meget af 
dens tilbagevenden først i februar, men fik da løftet fluxen fra et ni
veau på 200-225 op til ca. 280.

Båndrapporter (cali-tid 20/1-20/2 89)
Jeg har fået nogle rapporter på amerikaner i forskellige stater i 
ARRL’s CW contest 19.-20. februar. Så vidt jeg kan se, er alle stater 
kørt på 10,15 og 20 m. Og på 40 m kørte jeg selv dem alle, manglede 
kun VE5, VE8 og VY af multiplier.
10 m: KX6DS 0915 (CW), UV3CC/UA1P 0920, T5GG 0855 (CW), 
F05BI/P 1733 (CW), 3D2HO 0941, YN3CC 1406 (CW) W5PWG/J8 
1400 (CW), KL7CYL 1710, 3WØA 0827, TN4NW 1335, 8Q7CS 0635 
(CW), P29PL 1015 (CW), TL8SC 1509, BY5RT 0830, 0X10 1520.
15 m: BY5QA 1302, ZKIXI 0848 (CW), JX1UG 1400, JA7FTJ/JDI 
1204, KC6NW 1325, 5U7AS 0800, SØRASD 1057,
20 m: DK1CE/KH8 0840, BV2B (opr OZ8RO) 1410, VP8BUO 1200 
(CW), F05BI/P 0820 (CW), 9X5AA 2225 (CW), 3WØA 0012 (CW), 
4K1F F05BI/P 0820 (CW), 9X5AA 2225 (CW), 3WØA 0012 (CW), 
4K1F 2205 (CW), ZK1XI 0625 (CW), DK8CE/KH8 0840 (CW).
40 m: 9X1 AF 1803 (CW), WE5P/J8 0234 (CW), T5GG 2303, FH5EF 
1933, A41KA 2020, TN4NW 0004, KH6CD 0855, 5N9Gm 2020, 
9Y4COR 0255, A92BE 2010, TN4NW 0004, KG6CD 0855, 5N9Gm 
2020, 9Y4COR 0255, A92BE 2010, 8Q7CQ 1915 (CW), FR4FD 0020 
(CW), V31BB 0720, A92BE 2010, 8Q7CQ 1915 (CW), FR4FD 0020 
(CW), V31BB 0720.
80 m: T5GG 2345, TN4NW 2319, FY5EW 0200, FP5DX 0642, 
JX1UG 2300, 7X2SA 0720, ZS4PB 1839, XE10H 0642.

73 og god DX de Morten

HUSK
DX-mødet den 10.-11. juni.

OZ-spot
Glasnost og amatørradio
Møt UA9CBO i Oslo fredag den 21. april 1989 kl. 181!

Amatørradio i  Sovjetunionen er temaet for LA-DX-GROUP’s årlige 
møte.

UA9CBO, Willy, er inviteret til å stå for presentasjonen. Han er 
meget kjent og en aktiv DX’er. Han har hatt egen lisens siden 1971 
og har fått mange venner blant norske radioamatører.

Dette er en enestående mulighet til å få vite, hvordan våre ama
tørvenner i øst driver sin hobby, hva slags utstyr de bruker, etc. 

Nærmere oplysninger vil bli kunngjort senere.
Sett av datoen nå!

LA-DX-GROUP

PS. De i OZ nr. 12/88 opgivne data for NRRL’s RTTY-bulletin stem
mer ikke. Bulletinen IQST-LA« sendes fra LA9HQ hver søndag kl. 
8.00 lokal tid på 3585 kHz med 110 baud ASCII.

Generaldirektoratet for Måned: April 1989
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 155

Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Strækning: km: pejling: tid/frekvens:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 8600 44,4 17,2 18,3 23,4 28,3 30,7 29,8 26,0 26,1 24,2 20,4 20,2 19,3
Sydi. Australien 16000 85,0 18,5 19,7 27,3 32,1 33,7 31,5 26,3 23,8 22,3 19,0 19,1 20,3
Sumatra 9300 90,0 18,6 19,0 25,9 30,8 32,2 33,3 33,5 32,4 31,2 25,7 21,6 20,5
Syd Afrika 10100 171,3 14,5 10,1 20,6 31,6 34,2 36,4 36,1 35,4 34,2 30,3 24,3 17,2
Middelhavet 2200 181,0 15,6 14,2 16,9 22,2 24,3 26,4 26,6 26,3 26,6 22,7 18,4 17,2
Brasilien 8400 225,4 22,0 20,4 20,0 20,4 31,0 33,3 32,8 32,6 32,4 28,3 23,6 22,1
New York 6100 291,4 16,5 14,0 13,0 15,3 16,6 20,4 24,1 24,2 25,2 24,8 21,9 18,8
Vest Grønland 3600 313,6 16,7 14,6 13,9 16,1 20,9 23,9 23,8 23,7 24,7 24,3 21,8 18,9
San Francisco 8800 324,5 18,0 15,9 15,5 18,3 16,4 15,8 16,9 22,1 25,9 24,5 21,8 19,7
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved.
Tlf. 03 - 66 90 75.

HUSK SHF-STÆVNET

Der er altså tale om en ny rekord, og spalteredaktionen ønsker 
Stig tillykke med resultatet.

i Vejle afdelingens lokaler, søndag den 19. marts 1989!!! 
Programmet findes i februar »OZ« i denne spalte!!!!

SHF-udstyr
Via OZ7IS har redaktionen modtaget oplysning om, at såfremt no
gen er interesserede i 6 cm (5650 - 5850 MHz), vil LA6LCA, LA8AK 
m.fl. medbringe vandrebølgerørsforstærkere til det skandinaviske 
VHF-UHF-SHF-møde ved Silkeborg i juni måned i år.

Det drejer sig om et større antal forstærkere, inkl. strømforsynin
ger (48 V dc 10%).

Man gør opmærksom på, at der ikke er tale om en »butik«, men 
man skal have dækket udgifter til fragt o.s.v. Hvis nogen kan hente 
udstyret hos LA6LCA, vil det være en fordel.

Interesserede kan kontakte LA6LCA, Leif Hansen på telefon 034 
70164 (hjemme) eller LA8AK, Jan-Martin Nøding, telefon 042 87178 
(hjemme) eller 042 72361 (QRL).

Nyt fra VHF-udvalget
OZ1HBC, Michael Erichsen, har afløst OZ5XN som formand for re- 
peaterudvalget.

EDR’s VHF-udvalg har herefter følgende sammensætning: 
OZ7IS, Ivan Stauning - udvalgsformand 
OZ1FMB, Georg Landbo - aktivitetstester, diplomer 
OZ2TG, Steen Gulstorff - Beacon manager, kontaktmand til digita
ludvalget
OZ1DOQ, Uffe Lindhardt - aktiv amatør 
OZ1CFO, Per Giessing - DAVUS repræsentant 
OZ1HBC, Michael Erichsen - Repeaterudvalgsformand 
OZ8SL, Svend-Erik Lindberg - spalteredaktør, »historieskriver«, re
korder og førstegangsforbindelser samt satellitmanager.

50 MHz gruppens nyhedsbrev nr. 10
Februar 1989 udgaven er denne gang på 22 sider og velforsynet 
med info. Gruppens medlemsmøde vil - når disse linier læses - 
have fundet sted den 11. marts i E.D.R. Nyborg afdelingens lokaler.

Brevet omtaler bl.a. solpletcyklus 22’s forventede udvikling = 
stor optimisme for 50 MHz - Es - båndnyt - en simpel engelsk kon
struktion af en »Aurora-forudsiger« (den er monteret i et syltetøjs
glas) - liste over gruppen 80 medlemmer - 50 MHz-båndplanen - lidt 
statistik over solaktiviteten -50 MHz beacon-liste (der er over 85 pr. 
27/12/88) QSL-info - liste over stns qrv på 50 MHz i Europa (ca. 700 
heraf ca. 14 i OZ ifølge PA3EUI den 15. oktober 1988) - 50 MHz be- 
ams - beskrivelse af en metode hvorved en Collins 75 S let bringes 
til at arbejde på 50 MHz og den udførlige artikel om Es på VHF, der 
blev omtalt i OZ maj 1988.

OZ8T

Groursd plane antenne på 50 MHz
GP-antennen er måske den bedste all-round antenne for fødning 
med coax-kabel. Hvis radialerne holdes vandret, bliver impedan
sen ca. 30 Ohm, men benytter man det trick at lade radialerne 
hælde nedad, så kommer der en hældning, hvor impedansen bli
ver 52 Ohm, og så har vi jo tilpasning til kablet, f.eks. RG-213. Dette 
sker ved en hældning på ca. 45 grader. Antennen er bare ikke læn
gere en ren ground plane antenne under disse forhold, men meto
den er ofte et tilfredsstillende kompromis. Der vil være nogen ud
stråling fra radialerne, når de hælder nedad, men det er ikke 
nødvendigvis dårligt. »Blandet polarisation« kan blive en »blandet 
velsignelse« under nogle udbredelsesforhold.

(Frit efter ARRL: The Radio Amateur’s V.H.F. Manual, 1972).
OZ8T

Tips og fiduser til fri afbenyttelse
Er man afhængig af at bruge læsebriller og derfor helst vil have sit 
QTH-locatorkort i rigtig læseafstand, kan det være en idé at bruge 
et kort i A4-format og lægge det i et transparent omslag. Med en 
»permanent« spritskriver kan man så let markere bearbejdede lo- 
catorfelter på omslagets eneside. Ved at vende kortet om, kan man 
anvende omslagets anden side til »plotning« af stationer under en 
aurora eller anden åbning, og derved danne sig et billede af i hvil
ken retning, der er condx.

OZ8T

Båndrapporter

To a f VHF-udvalgets medlemmer. Fra venstre OZ1CFO, Per og 
OZ1DOQ, Uffe.

Foto OZ8SL

Ny EME-distancerekord på 144 MHz
Offentliggørelsen af den seneste version af distrancerekordlisten i 
»OZ« januar 1989 har inspireret OZ4MM(J055GH)til at foretage en 
distanceberegning på en EME-QSO han gennemførte med 
VK3ÅUU (QF21WT) den 24. april 1988.

Stig kommer til det resultat, at distancen er ca. 16.200 km og der
med længere end den bestående rekord, der er på godt 16.000 km.

En kontrolberegning ved hjælp af spalteredaktørens lommereg
ner giver resultatet 16.228 km!

Starten på 1989 har været præget af flere gode tropo- og auroraåb- 
ninger. Dette kan også ses af mængden af båndrapporter, der er 
sendt til spalteredaktionen. Følgende lande figurerer i listerne over 
QSO’er kørt på 144 MHz fra OZ:

DL, OE, SP, OK, HB9, F, SM, LA, OH, G, GM, GW, GI, GJ, El, ON, 
PA, OZ og LZ (dog kun hørt).

Tager vi meteor-scatter og månerefleksion med forøges listen 
med UV1, UG6, HG, UL7, UA4,1, Wog VE. I sandhed imponerende.

En enkelt af tropoåbningerne på 144 MHz var geografisk meget 
omfattende, - se lokatorkortet med afmærkede felter kørt på 2 meter 
under denne åbning. Følgende båndrapporter var arriveret pr. 
21.2.89:
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Locatorfelter rapporteret kørt på 144 MHz fra OZ under tropo- 
åbningen den 25. januar.

50 MHz:
OZ7DX har sendt følgende:

16.2. kl. 1237 UTC: G3GJQ/5N2 I JJ16 (Nigeria), Roy, hørt med 57 
på en 5 elem. yagi 5 meter over jorden og med 55 på en indendørs 
whip på en FT690!!

Kl. 1402-1417 UTC: J52US i IK21 (Guinea-Bissau), Dave, hørt 
med 58, - han kørte stimevis af europæere.

Vøgg konstaterer, at der nu rigtig er hul i retning nord-syd også på 
denne side af »Dammen«.

144 MHz:
TROPO
OZ1LPR (J044WW) rapporterer følgende:
17.1.: DL, DK og DG i JN68-48-58.
OZ5BGN, OE50LL, OE3JPC, OE3NFC, OE3RRA, OE2DNF i 
JN67-68-78-88.
SP3/4/6/8/9 i JO-73-80-81-90-99, specielt SP4KCM i KO03. 
OK1/2/3 i JO60-70-78-79-88-89-99.
HB9 i JN37.
19.1.: F9NW i JN09.
24.1.: Fog FC i IN97-99.
25.1.: SM4/5/6/7 i J068-77-78-89. LA9 i J059.
G i 1081-91-93 og JO02. GW i I082.
SP6 i JO80, OE2/3 i JN67-68.
F og FC i JN67-78. DL/DG i JN48-59.

YU2SB i JN95GM og YU2DG i JN95IN. Hrd.: YU1RL, YU1IO i JN94 
samt en LZ på CW.

Peter skriver i kommentarerne til rapporten, at signalstyrken var 
stærkt varierende under alle åbninger, - mellem S1 og S9. Den 24.1. 
hørte han DB8KJ i JO30 køre stationer i YU, HG, YO og LZ, men in
tet hørtes på Peters QTH. Den 25.1. hvor han kørte YU, var der kun 
få andre, der opdagede åbningen mod sydøst, selvom yugosla- 
verne var ret kraftige. Grunden til dette var muligvis, at der samtidig 
var forhold i vestlig retning, så de fleste havde deres antenner 
vendt denne vej. Forholdene mod YU og LZ varede kun kort 10-15 
minutter.

OZ1ANA (Odense) har sendt følgende rapport:
25.1.: G i 1082-83-91-92-93-94-95.
GW i 1081-82-83. On i J020. LA i J049-59.
SP1 i J073. Y i JO53-54-60. DK/DL i J052-62.
OZ i J057-75.
1.2.: DB/DD/DF/DJ/DK/DL i J030-40-31, JN49-48-39.
F og FC i JN09-18-19-27-28 og J020.
ON i J0 2 0  og HB9DFG i JN37.
OZ1HNE (J057GH) har kørt følgende:
31.1.: EI9ED (I063), EI4DQ (1051), GI1JUS (I074), EI9G0 (I062), 
EI6AS (I063), GW3KJW (I072), EI5CZB (I062), EI9FD (I063), 
GI4GVS (1074), GI6ECV (I074), EI3GE (I063).
1.2.: GI6FHD (I064), GI4KS0 (I064), SP7E0Y (KO01), SP5NHF 
(KO02),GJ4ICD (IN89), HB9DFP (JN37), HB9DFG (JN37), F8ZW 
(JN38).

Desuden G-stationer i 1093-82-92-94-95-91-81-71-80-83. ON og 
PA i JO22-20-32. SP i JN99, JO88-72-90-91-92. F i
JN18-19-38-28-09, JOØØ-IØ.
OZ1JVX (J046DS) har bedrevet følgende:

19.1.: DB/DG/DL i JO30-31. ON i J010.
24.1.: G i 1081-90-93.
25.1.: DC/DD/DF/DG/DL i JO30-31-43-44.
PA/PE i J021-22-23-32-33. ON i JO10-20-21.
FC i J010. Y i JO60-51.
31.1.: GM i 1075-85. GI i I074. GW i 1073-83.
G i 1070-93-94. El i I063.
1.2.: GJ i IN89. F/FC i JN18-19-09-27-29.
DD/DJ/DB i JN48-49.

Aurora:
OZ1LPR (J044WW) har kørt følgende på aurora (CW):
20.1.: LA i J059, SM3/4/5/6/7 i J058-69-78-89-97.
DK i J052. Y i J063. SP5CCC i K 002 og SP2JXN i J094. G i J001 
og GM i 1097.
Bedste DX var SM3JGG i I097.
OZ1ANA kørte følgende med SSB:
5.1.: SM6 i J057, PE i J033 og OZ i J046.
15.1.: SM5 i J078. LA i J059 og GM 11088.
31.1.: GM i 1086-87-89. LA i J059. OH i KP01.
SMØ/3/5/6/7 i J076-67-78-68-81-89-99.

MS:
OZ1HNE: har kørt følgende på SSB meteor-scatter:
12.12.: YT3ET (JN65).
13.12.: F1CCM (IN93), UV1AS (K059), YU2CHI (JN95), IV3GB0 
(JN66).
2.1.: IW5BPE (JN52).
3.1.: YU7MS (KNØS), GMØEWX (I0667)

EME:
OZ1HNE fortsætter succesen på moonbounce. Siden midten af de
cember 88 er det blevet til følgende:
16.12: N5BLZ.
13.1.: W4ZD
26.1.: KI3W, SM3CEW.
10.2.: PAØDMV, 2 yagi - 2 yagi QSO.
11.2.: OZ4MM, UG6AD.
12.2.: I2FAK, VE7BQH, WA6MGZ.
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OZ4MM oplyser, at han i løbet af januar og første halvdel af februar 
har kørt følgende nye stationer:
PA3EON, HG2RG, W7HP, DL4MDQ, HB9QQ, WA1FSKM, LA8LF, 
OZ1HNE (2 x yagi), SM5DCX, UA4AK, 12AV samt ikke mindst 
UL7LU, der formodes at være første 144 MHz forbindelse mellem 
OZ og UL7. Piease send udførlige oplysninger (dato, klokkeslet, 
m.v.) til spalteredaktionen, Stig.

432 MHz:
Tropo
OZ1GMP (J056CE) har under de gode tropoforhold kørt følgende:
25.1.: F1HRY, G3XDY (JO02), Y25QL/A (J061), G3LQR (JO02)
31.1.: G4XEN (I092), F1FHI (IN97), FC1EAN (JN06).
1.2.: ON4YZ (JO20), ON4KNG (JO20), F1EHN (JN18), F1DQK
(JN18),F6GCT (JN18), DJ5BV (JO30), F9FT (JN29), F6DWG 
(JN19).

1296 MHz:
Tropo
OZ1GMP har også været igang på 23 cm:
25.1.: DK6HS (J042), DG8EAJ (J031), SM5BEI (J089).
1.2.: F1FHI (IN97GD) QRB: 1283 km, F6DKW (JN18), F6DWG 
(JN19), F9FT (JN29).

Satellitter

Mere om amatøraktiviteten fra MIR
OZ1FNR har via 600 ohm oplyst, at han to gange i løbet af decem
ber 1988 hørte U1MIR på 145,550 MHz. Stationen var meget kraftig 
og havde bl.a. QSO med tyske og hollandske stationer.

OZ1FNR prøvede at kalde, men det lykkedes ikke at få QSO, fø
rend stationen forsvandt.

I »OSCAR News« nr. 75 fortælles, at der stadig skulle være en 
amatør ombord i MIR, nemlig Dr. Valeri Poliakov, der bruger kalde- 
signalet U3MIR. Han taler imidlertid kun russisk, og forventes ikke 
at være særlig aktiv. Rygter siger endvidere, at sendeeffekten fra 
den benyttede 2m FM-station vil blive forøget til 10 watt mod de 2,5 
watt, den i øjeblikket kan præstere.

Spalteredaktionen er naturligvis stadig interesseret i rapporter 
vedr. amatørtrafik fra MIR.

Nye satellitter på vej
I »OSCAR News« nr. 75 oplyses det, at to satellitter, UOSAT-D og 
UOSAT-E, for tiden er ved at blive klargjort af »UOSAT-holdet« på 
University of Surrey i England. Man arbejder på en endelig færdig
gørelse tids nok til at kunne komme med på en opsendelse af en 
Ariane-4 raket i juli d.å.

Formålet med de to satellitter skulle være følgende:
- at bringe en amatørradio packet store-and-forward transponder i 

omløb.
- udforskning af stråleforhold i kredsløbsbanen.
- demonstration og afprøvning af nye satellitteknologier.
- yderligere udvikling af prisbilligt CCD-udstyr (CCD = charged 

coupled device) til afbildning af jordoverfladen.

På university of Surrey arbejdes der som nævnt hårdt med pro
jektet, og man beder om tålmodighed med hensyn til yderligere in
formation om projektet. Detaljerede oplysninger vil blive frigivet, så 
snart specifikationerne er blevet kontrolleret og verificeret.

Fra Japan oplyses, at landets første amatørsatellit JAS-1 (JO-12), 
der blev opsendt 13. august 1986, havde en »tvilling«, JAS-1 b, der 
blev holdt i reserve for det tilfælde, at opsendelsen af JAS-1 ikke var 
gået efter planen. Man har nu planer om at opsende denne reserve
satellit, - måske en gang i slutningen af 1989 eller begyndelsen af 
1990. JAS-1 b har gennemgået et modifikationsprogram,hvor bl.a. 
antennesystemet er blevet ændret og forbedret - de oprindelige sol
paneler er endvidere blevet erstattet med nye, der har større yde
evne.
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Referenceomløb, RS-10/11 og JO-12

RS-10/11 JO-12
Dato Omlnr. UTC grd Omlnr UTC grd
19.3.89 8703 0:56 246 11818 1:46 347
20.3.89 8717 1:27 255 11830 0:54 338
21.3.89 8730 0:12 238 11842 0:02 329
22.3.89 8744 0:42 247 11855 1:05 349
23.3.89 8758 1:13 257 11867 0:13 340
24.3.89 8772 1:43 266 11880 1:17 ooo
25.3.89 8785 0:28 249 11892 0:24 351
26.3.89 8799 0:58 258 11905 1:28 011
27.3.89 8813 1:29 268 11917 0:36 002
28.3.89 8826 0:14 251 11930 1:39 022
29.3.89 8840 0:44 260 11942 0:47 013
30.3.89 8854 1:15 269 11955 1:51 033
31.3.89 8867 0:00 252 11967 0:58 024
1.4.89 8881 0:30 262 11979 0:06 015
2.4.89 8895 1:01 271 11992 1:10 035
3.4.89 8909 1:31 280 12004 0:18 026
4.4.89 8922 0:16 263 12017 1:21 046
5.4.89 8936 0:47 273 12029 0:29 037
6.4.89 8950 1:17 282 12042 1:32 057
7.4.89 8963 0:02 265 12054 0:40 048
8.4.89 8977 0:33 274 12067 1:44 068
9.4.89 8991 1:03 284 12079 0:52 059
10.4.89 9005 1:33 293 12092 1:55 079
11.4.89 9018 0:18 276 12104 1:03 070
12.4.89 9032 0:49 285 12116 0:11 061
13.4.89 9046 1:19 294 12129 1:14 081
14.4.89 9059 0:04 277 12141 0:22 072
15.4.89 9073 0:35 287 12154 1:26 092
16.4.89 9087 1:05 296 12166 0:33 083
17.4.89 9101 1:35 305 12179 1:37 103
18.4.89 9114 0:21 288 12191 0:45 094

RS-10/11: Oml.tid: 105.022698 min., incr.: 26.381461 
Beacon: 29.357/145.857 og 29.407/145.907 MHz.

Jo-12: Oml.tid.: 115.653073min., incr.: 29.239297 
Beacon: 435.975/435.910 MHz.

Kredsløbsdata fo r OSCAR-10:
AOS LOS

Orbit Dato UTC az UTC az
4337 19.3 06:22 183 07:03 82
4338 19.3 18:53 280 22:54 243
4339 20.3 05:42 170 06:11 89
4340 20.3 18:05 279 22:55 237
4342 21.3 17:19 277 22:53 231
4344 22.3 16:34 275 22:49 225
4346 23.3 15:49 272 22:42 218
4348 24.3 15:04 269 22:34 211
4350 25.3 14:20 266 22:18 203
4352 26.3 13:36 262 21:56 195
4354 27.3 12:52 258 21:26 186
4356 28.3 12:09 253 20:45 177
4358 29.3 11:25 248 19:54 168
4360 30.3 10:42 242 18:54 159
4362 31.3 09:58 237 17:32 148
4364 1.4 09:15 230 14:16 122
4366 2.4 08:32 224 10:43 97
4368 3.4 07:49 217 09:22 89
4370 4.4 07:06 210 08:18 85
4372 5.4 06:23 202 07:21 82
4373 5.4 19:15 275 21:15 253
4374 6.4 05:40 194 06:27 82
4375 6.4 18:19 277 21:25 245
4376 7.4 04:58 185 05:36 85
4377 7.4 17:29 278 21:29 239
4378 8.4 04:17 173 04:46 92
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4379 8.4 16:41 277 21:31 233
4381 9.4 15:55 276 21:28 227
4383 10.4 15:10 274 21:24 221
4385 11.4 14:25 271 21:17 214
4387 12.4 13:41 269 21:06 207
4389 13.4 12:57 265 20:50 199
4391 14.4 12:13 262 20:25 191
4393 15.4 11:29 257 19:49 182
4395 16.4 10:46 253 19:06 173
4397 17.4 10:02 248 18:08 164
4399 18.4 09:18 243 16:54 153
4401 19.4 08:35 237 14:41 136

Beacon: 145.810 MHz.

* : Den følgende dag
AOS: »opgang«
LOS: i»nedgang«
az: aximuth-pejling
Beregnet af OZ8SL; - elementsæt O.N. *75 benyttet.

Kredsløbsdata fo r OSCAR-13:
AOS LOS

Orbit Dato UTC az UTC az
584 19.3 15:35 350 17:25 288
585 19.3 21:07 108 04:47* 57
586 20.3 14:08 338 16:26 258
587 20.3 20:38 97 03:37* 48
588 21.3 12:15 321 15:23 229
589 21.3 20:13 86 02:27* 40
590 22.3 06:35 257 14:19 204
591 22.3 19:50 76 01:17* 32
592 23.3 04:20 229 13:13 181
593 23.3 19:27 67 00:07* 25
594 24.3 02:50 210 12:06 161
595 24.3 19:05 57 22:58 18
596 25.3 01:33 194 10:58 142
597 25.3 18:41 47 21:49 10
598 26.3 00:24 179 09:50 124
599 26.3 18:14 36 20:40 3
600 26.3 23:20 164 08:41 * 108
601 27.3 17:41 25 19:35 352
602 27.3 22:24 149 07:31 * 93
603 28.3 16:57 12 18:33 338
604 28.3 21:35 135 06:22* 80
605 29.3 15:58 1 17:36 317
606 29.3 20:53 121 05:12* 68
607 30.3 14:46 350 16:39 289
608 30.3 20:19 108 04:02* 57
609 31.3 13:21 338 15:40 359
610 31.3 19:49 97 02:52* 48
611 1.4 11:26 321 14:38 231
612 1.4 19:24 86 01:42* 40
613 2.4 05:46 257 13:33 205
614 2.4 19:00 76 00:32* 32
615 3.4 03:34 229 12:27 182
616 3.4 18:38 67 23:22 25
617 4.4 02:04 211 11:20 162
618 4.4 18:16 57 22:12 18
619 5.4 00:47 195 10:13 143
620 5.4 17:52 47 21:03 11
621 5.4 23:37 180 09:04* 125
622 6.4 17:25 36 19:55 3
623 6.4 22:34 165 07:55* 109
624 7.4 16:52 25 18:49 353
625 7.4 21:37 150 06:46* 94
626 8.4 16:09 13 17:47 339
627 8.4 20:47 135 05:36* 80
628 9.4 15:10 1 16:50 318
629 9.4 20:05 121 04:27* 68
630 10.4 13:58 350 15:54 290

631 10.4 19:30 108 03:17* 58
632 11.4 12:32 338 14:54 260
633 11.4 19:01 97 02:07* 49
634 12.4 10:36 321 13:52 232
635 12.4 18:35 86 00:56* 40
636 13.4 05:00 257 12:48 206
637 13.4 18:11 76 23:46 33
638 14.4 02:47 230 11:42 184
639 14.4 17:49 67 22:36 25
640 15.4 01:18 211 10:35 163
641 15.4 17:27 57 21:27 18
642 16.4 00:00 195 09:27 144
643 16.4 17:03 47 20:17 11
644 16.4 22:50 180 08:19* 126
645 17.4 16:36 37 19:09 3
646 17.4 21:47 165 07:10* 110
647 18.4 16:03 25 18:03 353
648 18.4 20:49 150 06:01 * 94

Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz.

* : Den følgende dag 
AOS: »opgang«
LOS: »nedgang« 
az: azimuth-pejling
Beregnet af OZ8SL; - Element set O.N. *75 benyttet.

OZ-spot
Det går hyggeligt for OZ’er i bushen
Undertegnede har kendt OZ7SM, Herbert siden midten af 40’erne, 
de fleste, som har tabt håret kender vel Herbert fra Åbenrå/Haders
lev-vi har holdt kontakten næsten kontinuerligt under hele vort »ra
dioliv«, vi læste i Århus 52-55, derefter tog Herbert til Kina og Hong 
Kong (VS6AD), hvor jeg besøgte ham og hans Quad i 65, derefter 
var han i Munchen (DJØSB), og nu er han i Florida (W4/OZ7SM).

Jeg har besøgt ham et par gange, nu senest i december 88, hvor 
vi havde en fantastisk uge med bl.a. besøg i Disneys Epcot-Center 
og Cape Canaveral. Der så vi opskydningen af Atlantis-rumfær- 
gen. Vi havde da osse tid til en del QSO’er med gamle kammesjuk
ker i Skandinavien, t.ex. OZ4FA, en gammel skolekammerat fra Ka
tedralskolen i Haderslev.

Billedet viser Herbert på parkeringen ved Epcot-Center med sin 
Cadillac (OZ7SM/W4) - hans anden bil har bare OZ7SM på num- 
merbladen.

Velkommen at hilse på lørdag/søndag 1400 UTC på 28.800, nu 
hvor 10 m er så fint. Undertegnede ligger og gagger på 3770 på le
dige stunder.

l/y 73 Børge, OZ8BR/SMØEBP (i Sverige siden 67)
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Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
Februar-testen gav følgende resultat:

Klasse 1 -144 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1ANA J055 109 28 42689
2 OZ1GEH/P J055 88 28 42414
3 OZ1BUR J046 74 30 37625
4 OZ1HNE J057 92 28 36089
5 OZ1KVM J044 55 20 24561
6 OZ1IWE J046 57 22 22611
7 OZ8RY J065 43 17 15878
8 OZ1QZ J045 32 15 13473
9 OZ8TU J065 27 16 12683

10 OZ1HUW J065 43 14 12513
11 OZ1LTW J065 44 11 11711
12 OZ1LCQ J045 25 14 11020
13 OZ3ADL J055 28 13 10034
14 OZ1JVX J046 19 11 9721
15 OZ6CE J055 21 12 9518
16 OZ9ZZ J046 26 10 8959
17 OZ1IVD J046 13 6 3934
18 OZ1FKZ J056 9 5 3756
19 OZ1IYH J055 10 5 3586
20 OZ1KPM J066 12 2 1344
21 OZ1JSZ J065 3 2 1154

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ1DOQ/P J064 219 53 115810
2 OZ1ALS J044 167 39 75677
3 OZ1KLB J055 67 20 35393
4 OZ9HEL/A J066 62 18 24828
5 OZ7HVI J065 53 20 21583
6 OZ7FYN J055 48 15 21135
7 OZ1GDI J065 37 15 13369
8 OZ1EDR J065 32 11 9090

Checklog: SM7SPG

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ7IS J065 43 21 20885
2 OZ1JPT J064 41 17 16901
3 OZ1GEH J065 28 16 13061
4 OZ7LX J055 32 14 12752
5 OZ1KLU J046 27 13 12143
6 OZ1KWJ J045 19 9 7515
7 OZ8QD J066 17 9 7317
8 OZ1FKZ J056 15 9 6725
9 OZ9ZZ J046 15 8 6434

10 OZ1LYZ J056 18 7 6160
11 OZ8RY J065 15 7 5232
12 OZ1CFO J056 9 6 4549
13 OZ6HY J045 2 2 1375
14 OZ1ANA J055 1 1 573

Klasse 4 - 432 MHz mulfi
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ9EDR J065 14 8 5502
2 OZ7HVI J065 12 5 3046

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ1HDA J047 13-4-4-1 7 6896
2 OZ3ZW J054 17-0-0-0 8 3462

3 OZ1JXY J046 10-3-2-0 4 2861
4 OZ1DOQ J065 18-3-0-0 9 2831
5 OZ1GEH J065 17-0-0-0 9 2624
6 OZ1ABE J065 17-4-0-0 7 2486
7 OZ5BZ J045 12-0-0-0 5 2385
8 OZ8TU J065 15-0-0-0 7 2212
9 OZ1GER J065 14-0-0-0 6 1736

10 OZ1GMP J056 9-0-0-0 3 1568
11 OZ6HY J045 2-0-0-0 2 1139
12 OZ7IS J065 10-3-0-0 2 607
13 OZ1CFO J056 4-0-0-0 3 474
14 OZ9ZZ J046 3-0-0-0 2 323
15 OZ1KLU J046 3-0-0-0 2 307
16 OZ1HWJ J065 9-0-0-0 1 265
17 OZ1ICG J065 1-0-0-0 1 105

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point
1 OZ1KTE J065 10-3-0-0 2 648

Lokalafdelingsmesterskaber
Februar 1989

Nr. Call Point Nr. Call Point
1 OZ8ERA 138047 8 OZ8SMA 33802
2 OZ7AMG 124303 9 OZ4VBG 26730
3 OZ1ALS 75677 10 OZ8H 25207
4 OZ6HR 74788 11 OZ9HEL 24828
5 OZ9EDR 54595 12 OZ7FYN 24721
6 OZ7HVI 37896 13 OZ2EDR 12642
7 OZ1KLB 35393 14 OZ1EDR 9090

Bemærkninger fra testmanageren:
Indsendelsesfrist: Hvis den 12. i måneden er en søndag, regnes 
den følgende mandag som sidste frist for modtagelse af log.

Hvis du ønsker at betænke en klubstation med point fra aktivitet
stesten, vil jeg gerne, om du vil notere klubbens call på summary 
sheet hver måned, da der så er mindre risiko for, at jeg glem
mer/overser dette.

Logblade ønskes som separate A4 sider og ikke som een lang 
sammenhængende EDB-liste.

Fotokopierende log kan kun accepteres, når de er læselige.
Jeg har bemærket, at langt de fleste nu indsender log med Sum

mary Sheet, og det er jeg virkelig glad for, da det hjælper mig meget 
i arbejdet med loggene.

73 de OZ1FMB, Georg

Resultatet fra:
DAVUS Christmas-Contest 1988
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ1LPR/A J044 104 26 37455
2 OZ1HNE J057 71 27 30812
3 OZ1GEH/P J055 83 25 30469
4 SM7SCJ J065 55 21 23617
5 OZ1LO J055 31 19 19674
6 SM7BOU J066 45 18 17438
7 SM7GWU J078 37 18 16799
8 SM7LXV J065 45 17 16753
9 OZ1KVM J044 47 17 16182

10 SM7SPG J066 43 16 15923
11 OZ1GDI J065 45 17 15761
12 OZ1AFF J055 47 17 14786
13 SM4RPQ/4 JQ79 28 17 14165
14 SM5KQS/5 J088 26 15 13610
15 SM6MUY J067 31 14 13058
16 SM7BHM J076 28 14 12695
17 OZ8RY J065 30 13 11993
18 OZ1EQX J044 32 12 11483
19 SM7NNJ J086 24 10 11299
20 SM4IRG JQ79 20 13 10628
21 SM7RZF JQ65 22 14 10383
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22 OH1AJ
23 SM2MZD
24 SM6BCD 
2 5 SM2DXH
26 OZ9ZZ
27 OZ5TG
28 OH3MF
29 OZ8SL
30 SM5PRE
31 SM60PX
32 SM6RWY
33 OZ1JVX
34 SM7FVB/7
35 OZ1ANA
36 SM0 KAK
37 OZ1GER
38 OZ3PO
39 OH2BNH
40 SM4SUJ
41 OZ6HY
42 SM4SXQ
43 SM2NNX
44 SM2PYN
45 SM3RIU
46 SM0 NZB/2
47 SM2SXI

KP10
KP03
J057
KP03
J046
J045
KP20
J065
J078
J058
J057
J046
J076
J055
J089
J065
J065
KP20
J069
J045
J069
JP93
KP03
JP93
KP16
KP03

17
21
19
19
22
25
17
34
17
12
10
13 
9

19
10
19
17
8

10
14 
4

10
6
6
4
7

10
10
11
10
10
10
9

10
11
10
9
8
8
7
8

10005
9972
9424
9202
9020
8743
8458
8425
8290
7391
6983
6788
5978
5703
5637
5536
5519
5331
5164
3083
2579
1917
1661
1501
1161
1137

Checklog 432 MHz:
OZ5EV, OZ8QD.
Contest-diplom vil blive sendt til de tre bedste og den bedste fra 
hvert land, i de 4 klasser.

Testregler:
AGCW-DL VHF/UHF Contests i 1989
Tid:
1. januar (nytårsdag)

3. lørdag i marts

4. lørdag i juni

4. lørdag i september

1600-1900 UTC 144,010-144,150 MHz 
1900-2100 UTC 432,010-432,150 MHz 
1600-1900 UTC 144,010-144,150 MHz 
1900-2100 UTC 342,010-432,150 MHz 
1600-1900 UTC 144,010-144,150 MHz 
1900-2100 UTC 432,010-432,150 MHz 
1600-1900 UTC 144,010-144,150 MHz 
1900-2100 UTC 432,010-432,150 MHz

Deltagere:
Alle licenserede amatører og SWL’s - kun single opr.

Opkald:
»CQ AGCW TEST«

Klasser:
A = under 3,5 watt output B = under 25 watt output 
C = over 25 watt output

Rapport:
RST+løbenummer/klasse/locator
ex: 579004/A/J031PK. Skråstreger skal også sendes.

144
Nr.

. MHz multi-opr.
Call QTH QSO Loc Point Point:

1 OZ9EDR J055 70 22 22633 QSO klasse A med klasse A = 9 point
2 SK70L J066 51 21 20251 QSO klasse A med klasse B = 7 point
3 SL5ZZC J089 31 18 18045 QSO klasse A med klasse C = 5 point
4 SM5SUH J078 40 18 16949 QSO klasse B med klasse B = 4 point
5 SK7AX JQ77 35 13 13353 QSO klasse B med klasse C = 3 point
6 SK6CM J068 28 14 13320 QSO klasse C med klasse C = 2 point
7 SK4EA J079 22 13 10816
8 OZ7HVI J065 40 12 10575 Multiplier:
9 SK6DG JQ67 20 9 7388 Hvert nyt locatorsquare (ex: Jo31) giver 1

CHECKLOG 144 MHz:
SM5RCR, OZ5EV, OZ8QD, DL/OZ1DOQ/P, OZ5WK

432 MHz single
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 SM7FMX J065 22 14 11093
2 OZ7IS J065 22 12 9315
3 OZ1KLU J046 189 9 8418
4 SM7BHM J076 11 7 5515
5 OZ6HY J045 9 5 3802
6 SM7NNJ J086 5 3 2644
7 OZ9ZZ J046 4 4 2480
8 OZ1AFF J055 4 3 1796
9 SM5WK J045 3 2 1383

10 OH2BNH KP20 1 1 517

432 MHz multi
Nr. Call QTH QSO Loc Point

1 OZ6HR/P J045 12 6 4898

Hvert DXCC-land giver 5 multipliers.
Eget land og egen locatorsquare tæller også.

Testpoint:
QSO-point * multipliers.

Generelt:
Testerne på 2 mtr og 70 cm vil blive vurderet separat, så det er altså 
muligt at deltage på et enkelt bånd alene.

I testperioderne må klasse og QTH ikke ændres. QSO via kun
stige reflektorer og repeatere tæller ikke.

Hvis QSO-partneren ikke giver komplet contest-rapport giver 
QSO’en 1 point.

SWL log’s:
Hver station må kun logges een gang.

Indsendelsesfristen er den sidste dag i den følgende måned, og 
logs sendes til:
Herbert Aschhoff, DF7DJ 
Bergkammer Str. 76,
D-4708 Kamen

i\ Generalagent for
YAESU MUSEN

BEIAFON
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73
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Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen, 
Ellevang 143. 7100 Vejle.

Skærtorsdagstest 1989
Husk at lytte den 23. marts til Skærtorsdagstesten, kl. 11-15 og kl. 
21-24 G MT. Se reglerne i OZ/2 89, og indsend log til Arne Juli Arn
sko v, OY1A, Lauritsargøta 11 A, FR-100, Torshavn, Færøerne. Der 
gives diplom til de SWL, der har lyttet flest stationer uanset mode.

SWL redaktionen udgiver også et diplom for deltagelse i Skær
torsdagstesten. Diplomet er gratis, det du skal gøre, er at samle tal
lene fra 1 - 9, f.eks. OZ1IGT, OZ2SWL, OX3CS = 1-2-3 o.s.v. PRE
FIX, OX, OZ, OY gælder. Send liste med kaldesignaler, frekvens, 
mode samt tid (GMT el. DNT) til SWL manager Bent Pedersen, 
OZ2SWL, Ellevang 14, 3, 7100 Vejle, senest poststemplet den 15. 
april 89. God test.

SWL diplom
EDR’s SWL aktivitetsdiplom for lic. radioamatører for Europa, er 
udstedt til OZ1HPS, Lars.

EDR’s aktivitetstest 1989, basisdiplom er udstedt til OZ-DR 2174, 
Ove. Til lykke.

ON L 2500 VERBIST CYRIEL 
Helhoekweg 6-2310 RIJKEVORSEL

DATE UTC RST MHZ 2-WAY
rr. Mm.

T - X /
SI 5/z SSB JO 21 Jl

ANT:fP9
GOOD DX 73’s

PSE QSL TNX TRX : f'R G 7 JOÖ 
NOORDERKEMPEN (N.O.K.) AWARD
For amateurs and swl’s. Contacts made (heard) after 1/1/1986 are valid.Bands : 10-15-20-40-80. No mode limitations.
Belgium stations need 50 points. Eu-stations need 40 points. Dx-stations need 30 points.A contact (swl card) with a member of sektion N.O.K. = 10 pointsOther Belgium stations (swl) = 1 pointSend GCR list and the fee of : 150 Bfr. or 5 IRC or 4 dollars to :
ONL 2500 VERBIST CYRIEL, Helhoekweg, 6 - 2310 Rijkevorsel Belgium

QSO WID : T U F

O Z  i H p s>

ONL 2500
har sendt SWL-QSL til OZ1HPS, Lars. Bemærk foruden rapport er 
der også regler for NOK diplom, som både er for lic. og SWL amatø
rer, det var smart fundet på, og minsandten om ikke den gode Ver- 
bist har fundet en »sponsor« til sine QSL kort, idet der på den anden 
side er reklame for noget, der godt kunne ligne en iskagefabrik, der 
står ihvertfald »Ijsboerke« Roomijs/creme glacee, så her er fidusen 
videregivet, hvis du tilfældigvis bor tæt ved en isfabrik, hi hi.

WIP
Det italienske blad RKE udsteder et diplom i 3 klasser for SWL. Det 
gælder om at samle forskellige prefix fra Italien og italienske øer, 
incl. Sardinien, /m og /a tæller ikke.

Der findes særskilt diplom for CW. phone og mixed.
Stationerne skal være hørt på følgende bånd: 3, 7, 14, 21 og 28 

MHz.
Diplomet kan erhverves i 3 klasser.

Class A 40 prefix
C lass B 30 prefix
Class Extra 60 prefix 

Her kan alle absolut være med, det vrimler med italienske statio
ner, og diplomet er gratis.

Send GCR-liste til:
Editor I4NE,
Nerio Neri 
via N.dell’-Arca 58 
I 40129 Bologna 
Italien.

Galapagos Island
Der er jævnlig aktivitet fra HD8, med QTH Mount El Junco på San 
Cristobel Island, HD8DZ DXpedition, som var igang i sommer, 
kørte fantastisk mange stationer, men som du ser på QSL kortet, 
havde de også grejet i orden.

Medlemmer af DX-EX Association var igang derfra under CQ 
WW, med HD8EX.

HD8DZ
DXPEDITION
P. O BOX 777 
GUAYAQUIL ECUADOR 
SOUTH AMERICA

GALAPAGOS ISL.
SAN CRISTOBAL EL JUNCO

TO  RADIO
DATE 

DAY MON YEAR UTC MHZ RST 2 WAY

OZ i’y&v S' s s? vk 35 sq
Riggs: Kenwood TS-930 S 

Icom 735 
Yaesu 757 GX 

Amp: Kenwood TL-922 A 
Computers: PC CLone 

VIC-20

Picture: Iguana Marina

Antennas: 10 Met. 4 Elem. YAGI
10-15-20-40 Met. 4 Elem. YAGI 
15-20-40 Met. 1/2 Ware “ A ” Array 
80-160 Met. 1/2 Wave “ A ”
40 Met. Full Wave Delta Loop

73’s
SEE YOU NEXT YEAR

TNX QSL PLS

Antennetips
Nu da condx. er fine på 10 meter båndet, prøv da med en Windom 
antenne skåret til dette bånd.

Totallængden er 1/1 bølgelængde, ved 28.500 ca. 10.50 m. A: ca. 
3.80 m. B: ca. 6.70 m. Forsøg dig frem til det bedste resultat. Hæng 
antennen højt og frit.

LIA
Luxembourg Independency Award, dette diplom udgives i anled
ning af Luxembourgs 150 års jubilæum som storhertugdømme. Du 
skal i 1989 samle mindst 150 point, hver station du lytter, giver 10 
points, klubstationerne LXØRL og LX150L giver 15 points. 

Samme station tæller kun en gang på hvert bånd.
Pris for jubilæumsdiplomet er 6$, 10 DM eller 10 IRC.
Send ansøgning med GRC liste til:
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Reseau Luxembourgeois des Amateurs d ’Ondes Courtes 
Award manager 
RO. Box 1352 
L-1013 Luxembourg 
Luxembourg 

God LX jagt i 1989.

jeg har haft QSO med, beretter om, at de er startet som SWL’er. 
Bedste DX er KH6IJ, Kathashi på Hawaii, der besvarede opkald fra 
OZ2SWL.

Vi mødes i næste måned, samme tid, samme sted.
Vy 73 de OZ1DDN/OZ2SWL, Bent

10 Mtr. International beacons
Følgende liste over 10 meter beacons har jeg fået tilsendt, og er 
uden garanti for, at alle er i funktion. Skulle du lytte til nogle af dem, 
lad mig høre, hvilke. Det er en god måde at se, om der er gode 
condx. på.

Frequency Call Sign Location ERPW Mode
28.175 VE3TEN* Ottawa 0
28.202 ZS5VHF Durban 10 A1
28.205 DLOIGI Mt. Predigtstuhl 100 F1
28.207 WD4HES Florida 45 A1
28.210 3B8MS* Mauritius 0
28.212 7D9GI Gough Island 0
28.215 GB3SX Crowborough 10 F1A
28.217 VE2TEN Chicoutimi, Que. 4 A1
28.220 5B4CY ZYYI 26 F1
28.222 HG2BHA Tapolca 10 F1
28.225 VE8AA Lake Contwoyto 0
28.230 ZL2MHF Mt. Climie 50 F1
28.235 VP9BA Bermuda 0 F1
28.237 LA5TEN Oslo 2 A1
28.237 ZS3HL Tsumeb 6 F1
28.240 OA4CK* Lima, Peru 10
28.242 ZS1CTB Cape Town A1
28.245 A9XC Bahrain 0
28.247 EA2HB* San Sebastian 3
28.252 VE7TEN* Vancouver, B.C. 4
28.257 DKOTE Kon stan z 40 F1
28.260 VK5WI Adeiaide 100 A1
28.262 VK2WI Sydney 0 A1
28.272 TU2ABJ Abidjan 0
28.280 YU5AYU Caracas 20
28.285 VP8ADE Adeiaide Is. 0
28.287 V80MV* Tuckasegee 15 A1
28.290 VS6HK Cape DAguillar 10 A1
28.292 JAZ* Mount Asama 0 F1
28.295 VU2BCN Bangalore 0
28.302 ZS1STB Still Bay 5 F1
28.312 ZS6DN 0
28.888 W6IRT* N. Hollywood 7 A1
29.266 Z22JV* Salisbury 0 F1

Lidt af hvert 
Vatikanet
Der er kun 2 stationer fra Vatikanet.

Det er HV1CN og HV3SJ, hvis du har hørt andre derfra, så er det 
pirater.

UA9UI
Viktor UI9UI er for tiden udstationeret til Barentsburg på Swalbard, 
men da Viktor ikke har nogen JW licens, opererer han som SWL 
som UA9-130-333/JWØ.

USA
Fra 1. juli 1989 er det tilladt at bruge 17 meter (18 MHz) i USA. 

USSR
Nu er det blevet tilladt russiske radioamatører at opgive navn, 
adresse, evt. postbox, så nu kan du sende QSL direkte dertil.

OZ2SWL
Det nye kaldesignal er blevet luftet lidt, og jeg skal love for, at der er 
rigtig mange, både i Rusland og USA, der ved, hvad SWL er, flere

DX EXPEDITION 
til et højt punkt i Danmark

Expeditionen foregår på frekvenserne 28.500 og 29.600 MHz

Modulationsart USB & FM

DX Expeditionen foregår fra 24.3.89 kl. 12.00 DNT 
og slutter lørdag den 25.3.89 kl. 12.00 DNT

Formålet med expeditionen er at undersøge 
udbredelsesforhold på short skip i Danmark.

På genhør vy de 73 de

OZ1BIN - OZ1BSL - OZ1IJG - OZ1BWX

PS. Lytterrapporter er velkomne.

QZ&p&t

Glasnost - hvad amatørradio også kan bruges til
Efter en forbindelse med UA3XCT modtog jeg følgende hilsen:

Hello Jan!
l ’m pleased to work with you for the first time. Getting home from 
the clubs shack it turned out that i had left the QSL-card i had made 
out for you. Anyway, 11i send it next time. l ’m sending you severai 
personal ASL-cards now. There are a couple ofphotos in the enve- 
lope as well. I am in a camp-shack during »All union VHF/UHF/SHF 
field-day. We take part in this championship everyyear. We usually 
go out to the h iil which is nearly 100 km south o f  our city. Last time 
we spent two weeks and had a good resttime. We sunbathed and 
gasped a lot of fresh air. There is a lake near the hiil also. We d id ’t 
loose any chance to swin, and worked a lot o f DX indeed, mostly on 
2m and 70 cm bands. That seems to be all. I hope the letter will 
come to you before christmas. / wish you and your family merry 
christmas and happy newyear 1989.

73 Igor

Jeg blev almindeligt opstemt over denne internationale forbindelse 
over grænserne. Den er herved viderebragt.

Vy 73 OZ1ADL
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/
Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 06 - 81 30 96.

SARTG nytårscontest 1989
Single op, klasse A. HF:
Nr. Call QSO’s Points
1 SM5FUG 49 1617
2 OH1AF 52 1508
3 LA7AJ 41 984
8 OZ7XE 30 570

21 OZ3UL 16 176

Single op, VHF:
1 SM6LKT 5 39
2 SM4LLP 7 17

SM4RGD 7 17
4 G1HQO 7 15

11 OZ3UL 2 2

Efterlysning
Jeg har været i forbindelse med OZ6GQ, Gorm, og han fortæller, 
han har lidt problemer med opstart af et RTTY program. Modem er 
en Kantronics Utu, der skal køre sammen med en C64. Der kommer 
en menu på skærmen, men så sker der ikke mere. Har du en løs
ning på problemet, bedes du ringe til Gorm på tlf. 07 33 74 29. Han 
bliver helt sikkert glad for at høre fra dig.

Fax
Det europæiske FAX net afholder aktivitetsdag hver onsdag kl. 
1900 GMT på 3605 kHz. Den efterfølges samme aften af et SSB net 
på samme frekvens kl. 2015 GMT.

På lørdage og søndage sendes forskellige FAX billeder, vejrkort 
mv. til brug for opjusteringer o.lign. Om lørdage sendes på 3602 
kHz kl. 1700 GMT og søndage sendes på 14102 kl. 1200 GMT.
1. weekend i måneden: Ingen udsendelser.
2. weekend i måneden: HB9BZY Omnidirectional.
3. weekend i måneden: LXOFAX Beamretning S.O.
4. weekend i måneden: D LO FAX Beamretning S.V. 

A lletransmissionerskermeden hastighed af 120 linier/min., mo
dulus 288 ifølge CCITT-T16.

Navneskifte i BARTG
Det er en svær beslutning at skulle skifte navn på en forening, der 
har eksisteret siden 1959. Men i BARTG følte man, det var nødven
digt for at vise, man stadig fulgte med i udviklingen. Forkortelsen ly
der stadig BARTG, men betydningen er nu: British Am ate ur Radio 
Teledata Group. Det betyder ikke, at man dropper de gode, gamle 
fjernskrivere, nej tværtimod sker det for at markere, at foreningens 
interesser spreder sig over alle digitale modes, dvs. RTTY, AMTOR, 
PACKET og FAX. BARTG har tilformål at styrke disse modes, og an
vendelse af ordet »Teleprinter« i navnet kunne give den opfattelse, 
at man kun interesserede sig for RTTY. Det er altså ikke tilfældet. 

Et hurtigt kig på BARTG’s aktiviteter viser følgende:
* Hvert kvartal udgives medlemsbladet »DATACOM«
* Der udsendes nyhedsbulletiner - GB2ATG
* Afholdelse af contester, udstedelse af diplomer
* Udvikling og salg af special produkter, komponenter og soft

ware
* Et årligt træf med auktion osv.
* Samarbejde med andre organisationer

Som tidligere nævnt hedder medlemsbladet »DATACOM«, det 
udgives hvert kvartal og er et digert eksemplar på 100 sider. Vil du 
også være medlem, koster det £13,-om året. Ældre årgange kan kø
bestil rimelige priser. 1985 og 1986 koster £4 pr. årgang, og 1987 ko
ster £6. Ang. medlemsskab kontakt da:
Mrs. Pat Beedie, GW6MOJ 
»Ffynnolas«, Salem, Llandello, Dyfed 
SA 19 7NP, England, tlf. 0558 822286 

Ved samme lejlighed skal nævnes, at foreningens diplommana
ger G8CDW har trukket sig tilbage efter en menneskealder (næ
sten) på denne post. Ny manager bliver:
Nigel Roberts, G4KZZ,
79 Mellowdew Road,
Coventry, CV2 5GP.

Foreningen har netop udgivet et lille hæfte, det omhandler op
start af PACKET. Der er flere s måhæfter undervejs, bl.a. om RTTY 
og AMTOR, og de forventes udgivet til oktober 1989. Prisen for 
PACKET hæftet er 95p + 20p i porto. Hæftet kan ved forudbetaling 
rekvireres hos John Beedie, GW6MOK, se førstnævnte adresse.

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

EDR’s Digitaludvalg
Som nævnt i sidste måned Packet-spalte bringes her hovedtræk fra 
udvalgets seneste møde.

Alle Digitaludvalgets medlemmersamt EDR’s formand OZ1DHQ 
deltog i mødet.

Forud for mødet var der skriftligt bedt om tilbagemelding for alle 
indehavere af licenser til noder, der indgår i det såkaldte NTS-net 
på 70 cm., med spørgsmål om noden allerede er etableret eller i det 
mindste er tæt ved at blive etableret samt med spørgsmål, om det 
grej der bliver anvendt til noden, og om hvilke resultater der kunne 
registreres.

Det danske NTS-net
Det var ikke udelukkende opmuntrende læsning at gennemgå be
svarelserne, i den udstrækning de var fremkommet.

Digitaludvalget måtte med beklagelse konstatere, at det kun var 
ca. halvdelen af de tildelte licenser, der var udnyttet. Nogle endog 
kun delvist.

Disse triste kendsgerninger, sammenholdt med flere bemærk
ninger i nogle af besvarelserne medførte, at udvalget vil overveje at
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anbefale Teleinspektionen at tilbagekalde de tilladelser, der ikke er 
udnyttet om et halvt års tid. Og fremtidigt vil udvalget tilstræbe, at 
tilladelserne til noder og mailbokse udnyttes indenfor en - generel 
- frist af 6 måneder fra licenstildelingens dato. Ligesom udvalget vil 
tilstræbe samme retningslinjer for noder og BBS’er, der tages ud af 
drift. Særlige forhold kan naturligvis undskylde en overskridelse af 
fristerne, og udvalget vil naturligvis ikke give sig til at anbefale en til
bagekaldelse af en tilladelse, før sagen har været drøftet med licen
sindehaveren.

Blot må vi tilstræbe, at en manglende udnyttelse af en tilladelse 
ikke medfører, at andre der er villige til at gøre en indsats i et geogra
fisk område hindres deri gennem den manglende udnyttelse af en 
allerede meddelt licens.

Det kan måske virke lidt formynderagtigt, at vi skal til at være på
passelige med sådanne forhold, men for at få systemet til at fun
gere, er det af altoverskyggende betydning, at de meddelte tilladel
ser udnyttes, således at det danske NTS-net bliver - og forbliver - 
virksomt. Det er i alle brugeres interesse, at vi får de bedst mulige 
betingelser for at udnytte denne gren af vor hobby.
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Nye BBS’er
Det er en grundlæggende tanke, at der bør være en BBS og en 
node med access til 2 meterbåndet således placeret, at alle inte
resserede i områder med lidt større befolkningskoncentrationer 
kan få forholdvis let adgang til BBS-systemet og til det danske NTS- 
net.

Derfor var det med betydelig interesse, udvalget kunne konsta
tere, at der tilsyneladende var en gruppe i færd med at etablere en 
BBS i Nordvestjylland. Efter udvalgsmødet er der fremkommet en 
endelig ansøgning om tilladelse til etablering af BBS’en i Thisted. 
Og en anbefaling af dette projekt er helt naturligt.

Men - der mangler initiativer andre steder. Digitaludvalget skøn
ner, at der bl.a. mangler BBS’er i Silkeborg området, i Sønderjyl
land og i Sydsjællandsområdet. Interesserede er velkomne til at 
drøfte et eventuelt initiativ med Digitaludvalget.

Node - nettet
Som nævnt ovenfor vil udvalget ikke »mase« noget igennem hos 
dem, der allerede har fået meddelt tilladelser, men vil se tiden an 
endnu nogle måneder, før der træffes beslutning om eventuelle 
særlige tiltag i dette spørgsmål.

Af samme grund er det vanskeligt at tage stilling til, hvor der skal 
forsøges iværksat initiativer til oprettelse af flere noder.

Så længe vi ikke har set det foreløbigt godkendte net i drift, kan 
der ikke med rimelighed tages generel stilling til en yderligere ud
bygning. Der er heller ingen tvivl om, at når alle de godkendte no
der er blevet idriftsat, skal der en tilretning af antennesystemer, 
modtager-følsomhed og sender output til, før vi kan se, hvor der 
særligt skal sættes ind.

2 meter access stationerne på de enkelte noder giver for nogle 
noders vedkommende for tiden alt for meget 2 meter trafik. Men der 
er tilkendegivelser fra flere om, at dette fænomen alene er et over
gangsfænomen begrundet i, at 70 cm nettet endnu ikke fungerer 
med et rimeligt resultat.

Ansøgninger
Bortset fra spørgsmålet om BBS’en i Thisted, anbefalede udvalget 
et par udvidelser af netsystemet. For OZ3DIB anbefaledes en 70 
cm tilladelse. For OZ3DIE anbefaledes en 2 meter-access på 
144.625 MHz.

Vedrørende Sydfyns området, forelå der to ansøgninger om en 
node, dels fra OZ5NM, og dels fra EDR Svendborgafdelingen. Ud
valget enedes om at ville anbefale ansøgningen fra EDR’s Svend- 
borgafdeling, på betingelser som ovenfor anført vedrørende 6 
mdr.’s opstartperiode.

En ansøgning om etablering af lokale noder uden for NTS-syste- 
mets 433.675 MHz med eller uden 2 meter access blev ikke anbefa
let, idet det ikke er udvalgets agt at anbefale noder/digipeatere 
uden for NTS-systemet, og vil på nuværende tidspunkt heller ikke 
fravige ønsket om, at der ikke etableres ubemandede digipeatere 
på 2 meter.

Højhastighed og 23 cm
Til gengæld er det udvalgets agt at ville støtte ansøgninger om 
etablering af højhastigheds links og links på 23 cm. En enkelt an
søgning foreligger og afventer en afgørelse fra Teleinspektionen i 
forbindelse med en forespørgsel om forsøgets tekniske indhold og 
karakter.

Yderligere
Udvalget drøftede bl.a. også formen for det årlige packetmøde og 
enedes om, at der måske i stedet for et enkelt landsmøde årligt 
etableredes 3 landsdelsmøder, hvorpå der bl.a. kunne foretages 
indstilling af bruger-valgte medlemmer til Digitaludvalget. Herud
over kunne der tænkes etableret et årligt møde mellem sysops for 
noder og BBS’er, for at sikre den hurtigste og bedst mulige udbyg
ning af packet systemet i Danmark.

Digitaludvalget er indstillet på at anbefale en udvidelse af de til 
packet radio afsatte frekvenser, således at der vil kunne gennemfø
res en bedre spredning af trafikken. Herunder vil Digitaludvalget 
tage kontakt med EDR’s VHF-udvaig for at forsøge et samarbejde 
med de tyske og svenske søsterorganisationer.

Det blev omtalt, at de forskellige fabrikanter ikke altid anvender 
de samme enheder, når de beskriver parameterindstillinger. Dette 
medfører ofte nogen forvirring, og det anbefales, at amatørerne i 
stedet for at beskrive en parameterindstilling i »antal« af en eller an
denenhed, i stedet beskriver den med den reelle værdi i millisekun
der eller hvad det nu end måtte være i det relevante tilfælde.

Der var enighed om, at ekspeditionshastigheden i visse tilfælde 
kunne forbedres noget, og i påkommende tilfælde vil der eventuelt 
blive gennemført telefonmøder.

IN C  fra HAL
En af de kendte fabrikanter af digitalt udstyr, nemlig HAL Communi
cations Corp, Illinois, USA, kom for nogen tid siden på markedet 
med en packet-TNC specielt til HF-brug.

HAL er ikke »hvemsomhelst« i denne forbindelse, og det må anta
ges, at den ekspertise denne virksomhed har fra leverancer i meget 
stort omfang til kommercielle og militære tjenester, slår igennem i 
dette produkt. Ikke noget billigt kram, og en pris på USD 299,00 fra 
fabrikken for denne særlige HF-TNC gør den ikke til noget, enhver 
af os vil investere i, men hvis du særligt er interesseret i packet på 
HF, var det måske en overvejelse værd. 10 meter båndet kunne jo 
for eksempel blive »sagen« inden så længe.

The Micro sats
Den håndfuld på 4 satelitter, der forventes opsendt i løbet af efter
året/vinteren 1989/90, arbejdes der fortsat med, og det rapporteres, 
at arbejdet skrider fint frem.

Igen må vi tage hatten af for de folk, der yder disse helt fantasti
ske arbejds- og økonomiske indsatser til fordel foros alle. Højt kvali
ficerede folk, der yder deres bedste professionelle indsats for os på 
hobbybasis. Sikke nogle af have i en lokal-afdeling.

Paccom & Kantronic
Paccom har bragt en firmware version 1.1.6 på markedet til TNC2 
clones, der filtrerer alle de ascii værdier fra, som du ikke har brug 
for, men som NETROM, TheNet, TCP/IP udsender.

Kantronics KAM og KPC har denne feature »PID Check« indbyg
get i de senere firmware versioner.

Vy 73 de OZ3RC m OZ5BBS/bro

OZ-spot
Prøver fo r radioamatører
Til underretning meddeles, at der i maj måned d.å. i København og 
enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatører.

Sidste frist for modtagelse a f tilmelding tii prøverne er den 15. aprii 
1989

Tilmelding skal ske ved indsendelse af skeam et »Ansøgning om 
amatørradiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til:

Teleinspektionen 
Islands Brygge 81 
2300 København S

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

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

Tilmeldinger, der indkommer efter den 15. aprii 1989, vil blive hen
ført til næstfølgende prøve.

Med venlig hilsen
F.H. Kristensen - Anette Gram
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Morse dekoder med LC-Display
er en modtager til at modtage morse med, hvis du geme 
vil se eller vise andre, hvad det er du høier og skriver, 
eller for at se du skriver rigtig under indøvning af morse. 
Den medfølgende mikrofon føres hen foran højttaleren 
og der kommer klar tekst ud på Display'en.

B ø r g e  J a k o b s e n  o z 2z j

F p r ø v  d e n  p å  l y n g t o f t e  k r o ”!
DEN 8. APRIL 1989 J

TEKNISKE DATA:
* Alfanumerisk LC-display, 1 linie med 16 karakterer.
* Dekoder morse ved næsten alle hastigheder.
* Justerbar centertone og maksimal tone angivelse.
* Spændingsforsyning:

2x7- 8VAC/150mA eller 9 - 12VDC/100mA.
* Størrelse: 105 x 70x 28 mm. ,,Ved forudbetaling
Byggesæt Klin kr. 675,- sendes portofrit.

Skoleparken 1 7 .6 7 0 5  Esbjerg 0  - 05 14 16 79 mellem 17-19

ELEKTR O NIK 
VARE

KATALOG

276 SIDER - 4000 VARENUMRE
» Alt i kom ponenter og tilbehør  -

Kr. 50,- 
iricl. prisliste

Sendes portofrit 
ved forudbetaling

MARK 5 - S
RTTY - CW - ASCII Computer Interface for VIC 20 og Commodore 64 mJL

Leveres samlet med 
dansk bruger- og tilslutningsvejledning.
Med dette interface tilsluttet mellem din computer, 
og din amatørstation, er det muligt at sende og mod
tage RTTY, CW og ASCII, ved hjælp af et software
program til computeren.
Incl. kabel og program for VIC 20 eller Commodore 64.

Kr. 995,-

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning 
Effektforbrug 
Computer tilslutning 
Aktive filter ved 
RTTY modtagning

Aktive filter ved 
RTTY sending

CW Transmission

220 V AC 
Mindre end 5 W 
TTL niveau

2295 Hz 
2550 Hz 
2975 Hz

2295 Hz (space) 
2550 Hz (space) 
2975 Hz (space) 
2125 Hz (mark) • 
2175 Hz (CW-ID) 
Direkte via Computer 
eller morsenøgle

ELEKTOR 1 års abonnement kr. 348,- LODDEKOLBE 220V/18W kr. 99,50

ALLE PRISER ER INCL. MOMS 

VARER SENDES SOM POSTORDRE 
ELLER FORUDBESTILLES OG UDLEVERES 
DEN 8/4 PÅ LYNGTOFTE KRO VED GENNER.

H E L M H O L T  

elektronik
Farvervej 2 
7600 Struer 
Tlf. 07 85 26 11 
Giro 7 27 03 48
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Redaktion: OZ8O, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

Er amatørradiotelegrafien døende?
Tak for et interessant brev fra OZ1IF, der er utilfreds med, at vi i OZ 
skriver om »den gang CW var kommunikationsformen«. (Se januar
nummerets billedtekst til den flotte pumpe på forsiden). Han har lyt
tet lidt på amatørbåndene og gør opmærksom på, at der normalt er 
flere telegrafi-QSO’er igang i området 14000 -14080 kHz, end der 
er SSB QSO’er mellem 14100 og 14350 kHz. Prøv selv; det er det 
samme på næsten alle amatørbånd. Under vanskelige forhold 
svinder antallet af SSB-QSO’er, mens tallet på CW-QSO’er snarere

Vi kan altså ved selvsyn konstatere, at CW stadig er den mest an
vendte og den effektiveste kommunikationsform. Selv på VHF og 
UHF, hvor de fleste bruger telefoni, opnås de virkelig gode resulta
ter, især under vanskelige forhold, med telegrafi.

Der er naturligvis amatører, som nødigt bruger CW, måske fordi 
de føler sig usikre og mangler øvelse, måske fordi de mener, at CW 
er for viderekomne. Men også begyndere kan have udbytte af at 
bruge CW. Det går måske ikke så hurtigt, især i begyndelsen; men 
man kan komme igennem med en ganske svag sender, og opnå re
sultater, som umuligt nås med en tilsvarende telefonistation, når 
man bruger CW, »The noble art of communication«.

SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:

Tirsdag 1900 UTC 3555 kHz EUCW net rc
og tfc ved SM7GWF

Tirsdag 2130 l.t. 3555 kHz hi speed rag-
chew ved DL1GBZ

Lørdag 1500 l.t. 3560 kHz QRP ragchew
net ved SM7KJH

Lørdag 1600 l.t. 3555 kHz ragchew net ved OZ5RM
Lørdag 1700 l.t. 145225 kHz slow speed

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).

Oplysninger om SCAG fås ved henvendelse til sekretæren: 
SM7KJH Christer Karlsson, Briggatan 25, S-234 00 Lomma.

Indmeldelse i SCAG: Send blot årsafgiften, for tiden 35 svenske 
kr. til postgirokonto Stockholm 83 61 33 - 9, SCAG c/o Børjesson, 
S-791 53 Falun, Sverige.

Straight Key Day
Resultaterne fra SKD den 1 .januar 1989 foreligger nu: 50 deltagere 
indsendte logs med ialt rundt 500 QSO, og der var denne gang øget 
deltagelse fra Norge og Danmark. Flest stemmer for god håndskrift 
fik igen SMOFSE (11 stemmer). Den bedste nordmand var LA2EG, 
som fik 6 stemmer, mens OZ1KVB blev bedste dansker med 4 stem
mer. OZ80

C W
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Novice-diplomet, der var omtalt i sidste nr, kom ved en fejl ikke 
med. Her er det.

Ny version af software til morsetræner
OZ1HDU skriver, at version 2.2 af hans morsetrænersoftware til 
Commodore 64 som beskrevet i OZ nr. 12,1986, side 711, nu er klar. 
Ifølge OZ1HDU indeholder den mange forbedringer og udvidelser 
i forhold til den oprindelige, på grundlag af feedback fra mange 
henvendelser, bl.a. fra Island, Færøerne, Norge og Sverige.

Hvis du vil have en opdatering, så send et uindspillet bånd eller 
en diskette til Roland Lyngvig, Webersgade 22, st., 2100 Køben
havn 0, og en frankeret svarkuvert, så indspiller han den nye ver
sion til dig.

TR

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

rc T R A D IN G  a/s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

06 17 90 44

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 07.30 -16.30. 
Telefax 06 17 90 33.
(evt. aftale lørdag eller aften.

Postgiro 1 55 22 52.
Bank: Den Danske Bank, Lystrup A.
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/  Redaktør: OZ9KE, Carl Emkjer,
/  Søborghus Park 8, 2860 Søborg,

/  Tlf. 01 56 45 74.

Dansk eksport af robot
I1HJP, Paulo, har planer om at oprette en SSTV robot på 10 m bån
det, FM, uden for det normale FM bånd på 10 m.

Det er hensigten, at den skal køre efter samme metode og sy
stem, som den første danske SSTV robot, OZ9STV.

Vi syntes, det lyder spændende, og vi håber, at det bliver til noget. 
Han vil bruge en SSTV converter SCÆ 86 med robotprogrammet 
og en almindelig 10 m FM station.

Paulo, som er vores gode ven og SSTV forbindelse i Italien, vil 
også meget gerne skrive om den danske converter i det italienske 
»CQ VISTA«.

En frisk hilsen fra New Zealand

Mere om SSTV robotten
Efter den første hektiske måned med robotten, er vi nu gået ind i en 
periode med mere »normal« aktivitet.

Robotten opfylder stadigvæk sit formål som teststation m.v.,og 
samtidig viser den sig at have en vis tiltrækningskraft på nysger
rige, der vil høre mere om SSTV.

En af fordelene ved robotstationen er jo, at den er utrættelig, og 
bliver ved med at sende billeder, så længe du ønsker det (undtagen 
når uret slukker for den, undskyld OZ1ENM, Poul).

Flere svenske stationer har også kaldt ind på 144.500 MHz, og til
syneladende er rækkevidden god på trods af den noget specielle 
antenne (ATS antenne).

OZ5VP, Villy, i Stege kan høre robottens signal, men kan ikke få 
et brugbart billede på skærmen, så vi håber på lidt bedre udbredel
sesforhold på 2 m.

ZL4PJ, Bronc, ved sin station.

ZL4PJ, Bronc, har sendtendnu en frisk hilsen fra New Zealand. Her 
ser vi ham på billedet med sit SSTV udstyr. Til højre for TV skærmen 
ses scanconverteren LM 9000, som er et byggesæt, der ligner RO
BOT 1200 C.

Bronc kører med en TS 520 og en 3 element beam på HF. Han er 
glad for Danmark og hilser alle. Hvis du vil i forbindelse med ham, 
er der størst chance på 20 m, kl. 0800 UTC (14.230 MHz).

Billedet er venligst udlånt af OZ1 FTE.

Båndrapport
Der har været stor aktivitet fra næsten hele verden i den forløbne 
måned. Efterhånden som solplettallet øges, bliver 10 m et godt 
SSTV bånd, så lyt omkring 28.680 MHz. I eftermiddagstimerne 
kommer nordamerika særdeles godt igennem, f.eks. W1DY, 
W6VLH (Californien) W5ZR, K4TGC med flere. 20 m er dog stadig 
det bedste SSTV bånd og her kan høres hele Europa fra båndet åb
ner om morgenen, og indtil det lukker ud på de tidlige aftentimer. 
Følgende SSTV stationer er hørt eller kontaktet: HB9ANT, 
SP9AMH, 11 PAY, G4IUK, ZL4PJ (New Zealand) samt DJØGF.

På 15 m (21.340 MHz) ligger der desværre, som tidligere nævnt, 
en commerciel stationer og forstyrrer, så det er meget svært at 
komme igennem med SSTV signaler.

Forøvrigt kan nævnes, at SP9AMH kører med det computerprog
ram, som er omtalt i SSTV spalten i decembernummeret 1988.

SSTV på Oscar 13
OZ1AOO, Poul, oplyser, at der nu bliver kørt SSTV på nyhedsbulleti
nen på Oscar 13. Der sendes 5 minutter SSTV i starten og 5 minut
ter SSTV i slutningen af bulletinen.

Bulletinen sendes hver søndag fra kl. 1515 og til kl. 1615 UTC.

SSTV converteren SCÆ 86 til Tyskland
DL1HBN, Uwe, har bedt om at få tilsendt byggevejledningen til 
ovennævnte converter.

Uwe er en af de store »kanoner« og kører med flere commercielle 
convertere, men er alligevel interesseret i den danske converter 
SCÆ 86, fordi den ikke fylder så meget og derfor er ideel til at tage 
med på ferie, tester og lignende.

løvrigt kan det oplyses, at byggevejledningen nu bliver oversat til 
engelsk. Vor gode ven og meget SSTV interesserede amatør 
OZ5PB, Per, har tilbudt at oversætte vejledningen.

Tak for det, Per.

Månedens portræt
er denne gang et billede af vores »humoristiske tegner« OZ5KH, 
Kenny. Når Kenny har lange QSO’er, kan han ikke lade være med 
at »kradse« på papiret. Resultatet af hans »kradserier« ser vi heldig
vis ofte her i OZ.

Kenny, der, såvidt vides, arbejder med atomfysik til daglig, er 
nået et skridt videre, idet han nu også kan række »robotten« fra 
hans QTH i Roskilde, hi, hi.

Vores »tegner«, OZ5KH, Kenny.
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Efterlysning
OZ5VP, Villy, har tidligere kørt med en »grøn skærm«, men nu bru
ger han en Volker Wraase SC 420 SSTV scanconverter. Er der no
gen, der har en trimmevejledning og diagram til denne, for den 
trænger til en justering.

Unlis på SSTV frekvenser??
Søndag den 10. februar 1989 kl. 1500 blev der observeret en 
gruppe dansktalende stationer, som kørte på 144.500 MHz, SSTV 
frekvensen, med håndstationer, uden at bruge kaldesignaler, og for 
at gøre det helt fuldendt, befandt stationerne sig i Sverige??

Der blev, som nævnt, ikke brugt kaldesignaler, men navne: Kim, 
M ichael, Jan og Søren. Stationerne blev hørt meget fint i Måløv hos 
OZ5BU, Benny. Er der andre, der har hørt disse stationer og måske 
ved, hvem det er?

Vy 73 de OZ9AU, OZ5BU og OZ9KE 

QSL OM TNX UFB REP: R5 S9 T9!

Men:
Hvorfor tror du jeg  vi! få større glæde a f RTTY?

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

Old Timer Hams 
OZ8N, Peder C. Beyer, Lyngby

Fra maj-dagene 1945: OZ8N betjener »lånt grej« på en a f mod
standsbevægelsens hovedkvarterer i København.

Det begyndte i tyverne med fremstilling af ringeapparater og 
småmotorer efter storesøsters fysikbog. Så fulgte krystalappa
rater og BC-spiller. På daværende tidspunkt boede Peder i Es
bjerg og ved et tilfæ ldigt møde kommer han i forbindelse med 
OZ2PX, Børge. Det skete i foråret 1935 med det resultat, at den 
berømte kortbølgebacille blev overført, og kort tid efter var Pe
der Beyer i luften med kaldesignalet OZ2F, der lidt senere blev 
ændret til det nuværende OZ8N. Med opsparede lommepenge 
blev der i 1936 råd til at melde sig ind i EDR (medlem nr. 935), 
og så gik turen til hovedstaden og Polyteknisk Læreanstalt, 
men de korte bølger blev ikke svigtet, og indtil krigen var 8N ak
tiv påHFog især med CW. Alt grejet var selvfølgelig hjemmela
vet og baseret på almindelige modtagerkomponenter.

I 1937 deltog OZ8N i Lauge Koch’s ekspedition til Nordøst- 
grønland, som radiooperatør med en lille hjemmebygget sta
tion.

I årene op mod krigen organiserede kaptajn løjtnant Toyberg- 
Frandzen »Kortbølgeamatørernes Radiomeldetjeneste«. Det 
var en varslingstjeneste i forbindelse med luftangreb og heri 
deltog 8N sammen med mange af de kendte amatører som 
OZ2Q, 7BO, 7BR, 7GL og 7T for blot at nævne nogle.

8N blev civilingeniør i 1942, og eksamensprojektet var en 
FM-detektor, og samtidig med dette arbejde byggede han en 
decideret FM-modtager og var dermed en af de første - og få, 
der fra begyndelsen kunne lytte til Statsradiofoniens prøveud
sendelser fra forsøgssenderen i Rosenørns Allé.

Første job blev hos Aagaards Radio (senere Amplidan A/S), 
som var en alsidig læreplads, og hvor der om natten foregik liv
lig illegal produktion af radiogrej til modstandsbevægelsen.

Efter krigen kom 8N til Dansk Industri Syndikat A/S og var 
med til at opbygge Disa Elektronik, som senere blev til Dantec 
Elektronik A/S og Skanti A/S. Den normale kortbølgeaktivitet 
blev nu genoptaget og 8N deltog i redaktionen af bogen Radio
teknik og Elektroakkustik og senere i 1950 EDR’s Kortbølge- 
Amatørens Håndbog. I en årrække var 8N ligeledes tilknyttet 
stiftelsen og ledelsen af Elmi A/S foruden en række forskellige 
bestyrelsesposter, bevirkede, at det gik ud over kortbølgen, så 
i ca. 30 år har 8N været QRT.

OZ8N er i dag 70 år, og meget af hans arbejde er blevet afvik
let, så der nu igen er blevet tid til at være radioamatør. I øjeblik
ket køres med en Kenwood 440 S og på VHFen ombygget mari- 
neradio.

8N oplyser, at han bruger mere tid på tekniske eksperimenter 
end på QSO’er og med sine to gode hobbyer: Golf og amatørra
dio keder han sig aldrig.

OZ8N i dag.
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EDR nyt m  S u im w  Rørstø Søndag i månedøn M. 12.10 DNT 
FrokVfcRfc m o  mz ± QRM 
Atfr<m*i 4, $490 BMwød

Medlemsnummer
Når du henvender dig til foreningen for at få en amatørannonce i 
OZ, så husk at opgive dit medlemsnummer. Det sparer kontoret for 
arbejde. Medlemsnummeret står bl.a. bag på dit OZ. Det første 
nummer (hos mig 5854) har ikke noget med sagen at gøre, men det 
næste er medlemsnummeret.

HR.

Skrumpede antenner
1 Ingeniøren har vi fundet en notits om forsøg med ultrakorte anten
ner. På universitetet i Birmingham har man gjort forsøg med anten
ner af barium-kobberoxyed. Det har været muligt at lave en effektiv 
antenne til 550 MHz (bølgelængde 54,5 cm) med en længde på kun
2 cm. Hvis vi regner lidt på det, vil elementerne på en tilsvarende 20 
m beam få en længde på omkring 40 cm. Det må være løsningen for 
den indeklemte amatør. For at få en sådan miniantenne til at virke 
er det nødvendigt, at den er superledende. Det klares ved at ned
køle den til minus 190 grader med flydende nitrogen.

HR.

Kontingent
Vi gør opmærksom på, at EDR’s kontingentperiode går fra 1. april 
- 31. marts. Medlemsskabet følger altså ikke, som mange tror, ka
lenderåret.

IARU Nyt
I april 1990 afholder IARU region 1 sin 3-årlige konference og 
denne gang i Spanien. Sidste frist for indsendelse af forslag til kon
ferencen er 30. juni 1989, og hvis der er forslag, som man mener 
EDR bør bringe op på konferencen, må forslagene snarest indsen
des til EDR, så foreningen kan nå at behandle dem, inden indsen
delsesfristen udløber.

Fra IARU meddeles iøvrigt, at presidenten for ARRL Larry Price, 
W4RA, har afløst Dave Summer, K1ZZ, som sekretær for IARU.

OZ5DX

Sidste nyt om indstråling (EMC)
Der sker en hel del med hensyn til undarbejdelsen af EF-standar- 
der indenfor næsten alle områder. Heldigvis også indenfor EMC. 
Direktivet om EMC, der pålægger medlemslandene at lave en lov
givning, der åbner mulighed for krav om immunitet overfor elektro
magnetiske felter, er underskrevet af Danmark. Der er først for ny
ligt blevet enighed i Standardiseringsrådet (CENELEC), om hvilken 
arbejdsgruppe der skal samle de nødvendige standarder sammen. 
Det blev en helt ny arbejdsgruppe, TC110, der skal samle materialet 
ind og anbefale den endelige standard for Europarådet. TC110 
gruppen holder sit første møde i London den 23/24 februar.

Det er kutyme, at man opretter lokale nationale arbejdsgrupper 
til at støtte sit lands eksperter, og Danmarks Elektrotekniske Komité 
opretter sikkert snart en dansk TU110. E.D.R. har allerede søgt om 
at komme med her.

Den tyske amatørorganisation har rundsendt en skrivelse, hvor 
man opfordrer alle EF landenes radioamatørorganisationer til at 
mødes, og om muligt blive enige om , hvad man ønsker at påvirke de 
nationale udvalg med. E.D.R. er enige med tyskerne i, at hvis vi skal 
have indflydelse overhovedet, så skal det ske tidligt i udarbejdelsen 
af standarderne. Vi deltager derfor i mødet i Tyskland og vil frem
lægge vore ønsker. De danske standarder DS5101-DS5106 er be
kendt for den internationale arbejdsgruppe. I mødet i London delta
ger (os bekendt) fra Danmark: Statens Teletjeneste, Elektronik
centralen og Jydsk Telefon.

Om alt går vel, har vi regler for immunitet fra 1992.

Om E.D.R.’s støjkasser
Vi har lavet lidt om på den praktiske administration af støjkasserne. 
Indholdet er blevet lidt udvidet, men samtidigt må vi beklage, at et 
par af filtrene i kasserne ikke mere produceres. Philips er holdt op 
med at lave højttalerfiltrene og grammofonmellemstikket. Vi har 
valgt at beholde dem i kasserne, fordi de er nemme at prøve med. 
M anm åsåblotselvviklelignendefiltre, hvilket heller ikke er så van
skeligt.

Kasserne har fået nyt hjemsted. De skal fremover bestilles her 
hos mig og derfor også returneres hertil efter brug. De øvrige ting 
er uændrede. Lånetiden må ikke overstige 14 dage uden særlig af
tale, og man vil blive gjort økonomisk ansvarlig overfor mangler, når 
kasserne returneres. Returforsendelsen er for lånerens regning. 

Der er lagt kopier af brugsvejledningen fra »OZ« i kasserne. 
Adressen er: OZ8CY, Mie Verholt, Tranbjerg Stationsvej 5, 

8310 Tranbjerg J.

Teleinspektionen er flyttet
Men altså ikke alle adresserne. Her er, hvor du kan henvende dig: 
Licensforhold, ansøgninger, prøver og tilladelser: 
Teleinspektionen, Islands Brygge 81, 2300 København S.
Tlf.: (efter 15. maj) 31 54 47 96.

Kontrol og klager over forstyrrelser:
Teleinspektionen Distrikt Aabenraa, Nørretorv 3, 6300 Aabenraa. 
Tlf.: (efter 15. maj) 74 63 07 43.

Teleinspektionen Distrikt København, Kronprinsesse Sofies Vej 
35A, 2000 Frederiksberg.
Tlf.: (efter 15. maj) 31 33 13 44.

Teleinspektionen Distrikt Århus, Runetoften 14, 8210 Århus V. 
Tlf.: (efter 15. maj) 86 24 44 11.

Telefontid er mellem 09.00 og 15.00.
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Til slut kan jeg viderebringe fra de radioamatører, der på det sidste 
har haft sager med Teleinspektionens støjfolk, at Teleinspektio
nen s fol k h ar vi st s ig meget samarbejdsvi 11 ige og positive. Det kan 
vi kun være glade for; indstrålingsproblemerne er nu meget nem
mere at takle, hvis parterne ikke samtidigt er negative og sure på 
hinanden. OZ8CY

Sidste SOS?
Hvad bliver det næste: Licens uden morse?
A f Ragnar Otterstad OZ8RO

Nedenstående betragtninger blev inspireret af bl.a. OZ1 DKG’s ind
læg i OZ for december 1988 og diverse artikler i professionelle 
elektronik- og telekommunikationsblade.

En telefonsamtale fra OZ3BH om behovet for rekruttering gjorde 
mig opmærksom på, at EDR er meget optaget af, at radioamatø
rerne ikke skal blive en »mosgroet« forsamling i fremtiden.

I OZ-spot på side 730 i december-udgaven kunne man læse, at 
morse afløses af moderne radio-alarmsignalering, og at andre 
kommunikationsmuligheder bliver så meget billigere, at det ikke 
kan betale sig at fortsætte med CW i kommercielt regi.

Det kan være interessant at sammenligne de ovenstående oplys
ninger med, hvad der stod at læse i det svenske elektronik tidsskrif
tet Modern Elektronik nr. 15-88. Under overskriften »Visst har radio
telegrafi en framtid« kan man læse bl.a. følgende:
Radiotelegrafi har en lille, men vigtig rolle inden den svenske ma
rine. En beslutning på højeste hold taler også for, at telegrafi virkelig 
har en fremtid. F.eks. er man igang med at lægge sidste hånd på 
planerne for en uddannelse af en ny og moderne type radiokommu
nikationsspecialister. Telegrafi er et vigtigt element i disse planer, 
men samme med anden teknik, bl.a. datakommunikation.

Morsens være eller ikke være diskuteres fra tid til anden også 
udenfor kredsen af de professionelle telegrafister, f.eks. blandt sen
deramatører. Meget tyder på, at denne gamle, fornemme 
informations-overføringsmetode nu trænges i baggrunden. Man 
kan tænke sig, at det nye system for sikkerhed til søs som verdens 
søfartsnationer opbygger på basis af satelitter, kan komme til at ud
gøre dødsstødet for telegrafi, ihvertfald for handelsflådens ved
kommende.

Blandt de industrialiserede lande er man efterhånden meget 
imod telegrafi ombord på handelsskibe, hvor man ofte søger at er
statte mennesker med teknik af økonomiske og sikkerhedsgrunde. 
For udviklingslandene er billedet et andet. Der er man mere for te
legrafi, eftersom man ofte finder det fornuftigere at benytte menne
sker til opgaver, som i de industrialiserede lande udføres maski
nelt.

På den militære side er situationen en anden. Telgrafi har nemlig 
fordele, som gør den hensigtsmæssig i visse sammenhænge.. 
Men man vurderer nytteværdien forskelligt. Det kan nævnes, at 
mens USA har fjernet telegrafien for sin flådes vedkommende, har 
Sovjetunionen i stedet givet den en stærk stilling.

En kaptajn ved den svenske Berga Orlogsskole mener, at morsen 
f.ex. er meget velegnet til kommunikation med undervandsbåde. 
Radiobølger med meget lav frekvens (VLF: 3 - 30 kHz) har en bety
delig evne til at trænge ned gennem vand, også saltvand og anven
des således til forbindelse med u-både i neddykket tilstand. Morse 
benyttes også til kommunikation med isbrydere, og ikke mindst til 
de svenske FN-styrker ude i verden.

Den svenske marines chef har udtalt sig tydeligt om, at morse 
skal anvendes som reserve for datatrafik over radio. Forklaringen 
er givetvis den, at datatrafik meget let kan forstyrres, måske særlig 
på kortbølge. Hertil kommer de udbredelsesmæssige forhold, som 
gør det meget vanskeligt at opnå korrekt dataoverførsel pågrund af 
faseproblemer.

Men morsetelegrafien har også sine tilhængere indenfor den 
svenske hør, som stadig har en avanceret telegrafistuddannelse. 
Begrundelsen er, at telegrafi er væsentlig mindre følsom med hen
syn til forstyrrelser og vurderes at være en meget mere fleksibel 
overføringsmetode end tekst og dataoverføring.

Også i »QST« for januar 1989 er redaktørens lederartikel viet te
legrafi, med overskriften : Why Morse Code?

Som i OZ og Modern Elektronik tager man udgangspunkt i den 
kommercielle og militære situation, og spørger om vi nu ser enden 
på brug af morsetelegrafi, også indenfor amatørradio.

Svaret er nej - og begrundelsen er interessant;
Der er en fundamental forskel mellem de kommercielle/militære 

tjenester og amatørtjenesten. For de førstnævnte er radio et middel 
for at opnå et bestemt formål, og i denne sammenhæng er begrun
delsen for at foretage ændringer eller ej at finde i fordele med hen
syn til sikkerhed og økonomi.

Amatørradio er anderledes! Vi er radioamatører, fordi vi ønsker at 
være det. Vi sender, fordi det giver os megen fornøjelse. Det er ikke 
muligt for os at kompensere for den personlige tid ved investeringer 
i avancerede tekniske løsninger, fordi vore personaleudgifter per 
definition er lig nul. Opfindelsen af dampskibe gjorde, at sejlski
bene forsvandt. Men hvis man tror, at det var slutningen på alt, som 
har med sejl at gøre kan man blot ta’ et kig i enhver lystbådehavn - 
og tro om igen.

Det giver en personlig glæde at kunne udføre noget på tilfreds
stillende måde, og hundredtusinde amatører over hele verden har 
følt megen glæde ved at kunne benytte sine morsefærdigheder. 
Om den overlever i de kommercielle tjenester eller ej, morseteleg
rafiens fremtid er sikret inden for radioamatørernes rækker. Man vil 
fortsætte med at diskutere, hvorvidt der er plads inden for radioa
matørtjenesten for personer, som af den ene eller anden grund væl
ger ikke at lære morse. Ifølge de internationale Radio Regulations 
er der et krav om morsefærdigheder for at operere under 30 MHz, 
mens der gives anledning til at udstede sendertilladelse for VHF og 
højere frekvenser ude, at vedkommende har bestået morseprøve.
I de lande,hvor »morseløse sendetilladelse« praktiseres, har man 
registreret både positive og mindre positive erfaringer, men ikke i 
noget tilfælde har det betydet slut på den amatørradio, som vi ken
der.

I enkelte lande er der sågar nogle, der arbejder for, at der skal in
troduceres »morsefri« sendetilladelse også på kortbølge. Hidtil er 
denne tanke blankt afvist af de store flertal af landsforeningerne in
denfor IARU. Men, spørgsmålet vil nok komme frem igen - før eller 
senere. Vil vor holdning så være ændret? Sandsynligvis vil dette 
være afhængigt af, hvordan en licens uden krav til morsefærdighe
der bliver struktureret, og hvordan den »morseløse lobby« formule
rer sine forslag. Der kan argumenteres, at godt nok ønsker vi ikke 
umotiverede og ukvalificerede i rækkerne. På den anden side vil en 
tilfældig aflytning over båndene overbevise et flertal om, at den ek
sisterende adgangsbegrænsning, der ligger i det nuværende mor- 
sekrav, ikke har fungeret til fuldkommenhed. (Jeg mener her ikke 
kun dem, der ikke vil QSY ned fra 3784!).

Skal færdigheder i telgrafi også i fremtiden være en betingelser 
for at blive kortbølgeamatør - uanset den enkeltesmanglende inter
esse for det? Kan man med rimelighed sige, at den nuværende 
morseprøve skiller bukkene fra fårene - eller virker den kun som ad
gangsbegrænsning? Fornuftige mennesker kan have forskellige 
opfattelser om disse og tilsvarende spørgsmål, her i Danmark har 
deri snart mange år været adgang til en såkaldet D-licens. Statistik
ken viser en betydelig vækst i antal D-licenser. Har disse D- 
amatører bidraget positivt til amatørradiohobbyen, eller repræsen
terer de blot en f r e k ve nsforskydning fra 27 til 144 MHz? Hvor 
mange »avancerer« til en højere licens? Hvad bliver langtidsvirk
ningerne, hvis de ikke gør det? Forsvinder radioamatørhobbyen, 
som vi kender den til fordel for dataloger, som tilfældigvis bruger 
amatørbåndene som overføringsmedium? Hvad skal fremtidens 
rekrutteringsgrundlag være?

Som min landsmand Ludvig Holberg ville have sagt: Quo vadis, 
amatorius radioensis?
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Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, første torsdag i hver måned 
kl. 21.00 DNT. Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, 
Tårnvej 159, 3 tv., 2610 Rødovre, tlf. 01 70 82 29.

AMAGER - OZ7AMG, QZ8CPU
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tlf. 01 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.

Det går fortsat mod lysere tider, både bogstaveligt og rent klub
mæssigt.

Vi har nu fået ryddet baderummet og installeret printfremstil
lingsudstyr i det. Dette udstyr indbefatter alt, lige fra reprokamera 
over tørreskab og lys kasse til ætsemaskine. Klubbens medlemmer 
er naturligvis velkomne til at anvende udstyret, men det er tilråde
ligt, hvilket stort set betyder det samme som nødvendigt, at få et lyn
kursus i betjeningen af OZ1FQ, Frank som også gerne besvarer 
spørgsmål.

Der har ikke været nogen reaktion angående emnet byggepro
jekt. Skal det forstås derhen, at der ingen interesse er for byggepro
jekter?

Velkommen til både nye og gamle medlemmer hver torsdag kl. 
1930.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE - QZ2AGR
Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3, 2730 Herlev. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125, 
2800 Lyngby, tlf. 02 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

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

Program
21.3.89: Værkstedsaften.
28.3.89: Auktion - kun for medlemmer.
4.4.89: Klubaften - Medlemsmeddelelser - VHF Contest.
11.4.89: Diskussionsaften med den nye bestyrelse.
OBS: Af praktiske grunde er datoen for auktionen ændret fra den 
21. til den 28. marts!

Vy 73 de OZ5ÖI

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
Mødet om antennetilpasning ved OZ8NJ, Niels blev et tilløbs
stykke. En varm tak til Niels. Vi har desuden haft temaaften om Pac
ket Radio og mailboxe ved OZ6MK, Mogens, som takkes for et vel
forberedt arrangement. Endelig har vi haft temaaften om 
SOLPLETTER.

Ledelsen arbejder på en plan om præmiering for afdelingens 
medlemmer ved Skærtorsdagstesten og muligvis også Juletesten.

Program
20.3.89 Temaaften: HF-sendetrin ved OZ1HZI, Max.
27.3.89 2. påskedag. Lukker.
3.4.89 Klubaften.
10.4.89 Kreds 1-arrangement. Alle EDR-medlemmer er velkomne. 
OZ5RB, Hans holder sit berømte lysbilledforedrag. »Radioen, der 
forsvandt i Madum sø«.
17.4.89 Klubaften.
24.4.89 Før Field-day og CW gruppemøde, Klubaften.
27.4.89 Torsdag. Old-Timer aften.

I sidste nummer af »Medlemsnyt« har vi til månederne april, maj 
og juni brugt en forkert kalender. Man advares mod at tro på den!

OZ1BGP, Volmer

HVIDOVRE - OZ7HVI
Mødelokale: Byve] 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 læser dette, er generalforsamlingen overstået. I Medlems
meddelelser for marts måned vil du kunne se, hvem der er i den nye 
bestyrelse, hvorimod selve referatet fra generalforsamlingen først 
vil komme sammen med april-nummeret af Medlemsmeddelel
serne.

Igen i år har vi været heldige og har fået tildelt MARIANELUND 
i Kristihimmelfartsferien: fra torsdag den 4. maj til søndag den 7. 
maj, og traditionen tro vil der blive afholdt rævejagt om Mariane- 
lundsmesterskabet, hvortil alle rævehægere er velkomne. Se nær
mere herom i spalten RÆVEJÆGEREN.

OLD-TIMER AFTEN
Torsdag den 27. april kl. 19.00

indbyder Københavns afdeling alle amatører med mindst 
20 års »licensalder« til en hyggelig aften på Theklavej 26. 

Det sikres, at man ikke går sulten fra bordet! 
Drikkevarer til vore sædvanlige billige priser. 
Tilmeling hos OZ1FMU, Carl på 01 67 05 83.

Vy 73 OZ1BGP, Volmer
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Kreds 2 Roved bestyreteesfnedte m: 
OZ1BBN, Ragna Weldinger  
Aabjergvej 10,3600 Frederikssund, 
tff. 02 31 49 00

Husk kreds 2 bulletin den første mandag i måneden 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.

Program:
16.3.89 Automatisk måleplads: Demo af fuldautomatisk måleplads 
for kommunikationsudstyr V/OZ6SX, Søren.
23.3.89 Lukket (Skærtorsdag).
30.3.89 Alm. klubaften.
6.4.89 Alm. klubaften.
13.4.89 Alm. klubaften.

klubbens morsehold for nybegyndere er i fuld gang og er nu også 
blevet udvidet for viderekomne, som har lyst til at få deres CW 
»brushed up«. Begge morsetræninger foregår i klubbens lokaler 
hver lørdag kl. 13.

OZ1HJV

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.

Der var ordinær generalforsamling den 22. feb., den forløb uden de 
store »udsving« - og næsten hele bestyrelsen blev genvalgt og er 
parat ti I en nyomgang, kun OZ6CJ Jess, der har i sinde at melde sig 
ud af landsforeningen fortsætter ikke, han erstattes af OZ5UJ Niels 
Jørgen.

Den 22. marts er der alm. klubaften og jeg tror programudvalget 
har udarbejdet og udsendt yderligere program inden da.

Vy 73 de OZ1CRY.

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvi Idevej 3,
3210 Vejby, tlf. 02 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.
Program
Man. 20.3.89 Lukket p.g.a. påskeferien.
Man. 27.3.89 Lukket p.g.a. påskeferien.
Man. 3.4.89 Planlægning af aktivitetstest og Foreningernes Dag i 
Græsted/Gilleleje d. 8-4.
Tirs. 4.4.89 Deltagelse i Foreningernes Dag i Græsted/Gilleleje. 
Sted: Tingbakkeskolen i Esrum kl. 13 til 17.
Lør. 8.4.89 Deltagelse i Foreningernes Dag i Græsted/Gilleleje. 
Sted: Tingbakkeskolen i Esrum kl. 13 til 17.
Man. 10.4.89 Alm. mødeaften, evaluering af Foreningernes Dag. 
Man. 17.4.89 GENERALFORSAMLING. Husk at medbringe gyldig 
kvittering for indbetalt kontingent. Den gælder nemlig for en øl eller 
vand.
Man. 24.4.89 Alm. mødeaften.
Vel mødt.

OZ1DPX Steen

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
I OZ2HEL HELSINGE AFD.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 
OZ9HEL, Helsinge afd.

Mandag d. 17.4.1989 kl. 19.30
i afdelingens lokaler i Høbjerg Forsamlingshus, Høbjergvej 
3 i Helsinge. Dagsorden ifølge lovene.
Husk at medbringe gyldig kvittering for betalt kontingent, 
da denne gælder for en enkelt øl eller vand.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdel
sen (den 9-4-89).
Vel mødt.

P.b.v. OZ1DPX Steen

HELSINGØR - QZ8ERA
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.

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
21.3.89 Alm. aften.
28.3.89 Auktion.
4.4.89 2 m test.
11.4.89 Teknisk aften.
18.4.89 Rævejagt for begyndere I.

Foredraget der blev annonceret i sidste OZ er desværre blevet af
lyst, så vi holder alm. hyggeaften d. 21/3. Men auktionen d. 28/3 
skulle derimod gerne, som sædvanlig, blive en udbyttesrig aften for 
alle. Så det er ved at være tid til den halvårlige oprydning og udskib
ning af overflødigt radiogrej.

Angående d. 11/4 hør nærmere i afdelingen, når tiden nærmer 
sig.

Den 18/4 vil OZ6AN Carl sørge for motion til alle, der vil blive ud
lagt x antal ræve i skoven bag klublokalerne, og bagefter serveres 
kaffe i klublokalerne. Udsendelserne starter kl. 19.00 og rævemod
tag erer kan lånes i afdelingen. Der vil senere på året blive afholdt 
flere jagter.
Det var vist alt for denne måned.

Vy 73 de OZ1JMY, Peter

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

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

OZ MARTS 1989 171



S f n e k f i e t  ^  * M 'r ö i f f e» m l  C r U r 6 1  t ?  Brøvangsn4$,3700to n « , § \ i  $ ?
tlf. 03 95 0507.

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.

ØSTBORNHOLM - 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 10.

Kreds 4 Kreds 4lf. 0 2 5 2 3 3 1 4

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

Program
14.3.89 Klubaften.
21.3.89 Byggeaften.
28.3.89 Teknisk foredrag.
2.4.89 Søndagstest på 80 meter.
4.4.89 Byggeaften og 2 meter test.
11.4.89 Byggeaften.
18.4.89 GENERALFORSAMLING.

HUSK
at der er generalforsamling 

i klubben d. 18 april 1989

Vy 73 de OZ1AHV Finn.

HOLBÆK -OZ1HLB
Mødelokale: Labæk 29 baghuset, 4300 Holbæk.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Broskovhuset, Åstrupvej 72,
4340 Tølløse, 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, El ledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 03 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

GENERALFORSAMLING
EDR-Køge afdeling indkalder hermed til den årlige ordi
nære generalforsamling, onsdag d. 29. marts 1989 kl. 
19.30 i klublokalerne Vestergade 30, 4600 Køge.

Dagsorden ifølge vedtægterne. (Se sidste nr. af OZ)

Vi håber på godt fremmøde - det er vigtigt at du kommer 
netop denne aften, og yder dit bidrag til det videre arbejde 
i afdelingen.

Yderligere oplysninger hos undertegnede.

Vy 73 de OZ1BIZ, Kenneth. Tlf. 03 66 61 60.

LOLLAND - OZ1LQL
Mødelokale: Mågevej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 03 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødbyhavn.

Mødeaftener:
Torsdag den 30. marts kl. 19.30 
Bemærk ulige uge nr.
Torsdag den 6. april kl. 19.30 
EPROM-brænding og Packet Radio.
Torsdag den 27. april kl. 19.30
Ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene, beretning - 
regnskab - valg - m.m. Forslag til behandling på generalforsamlin
gen modtages skriftlig indtil 8 dage før generalforsamlingen.

Vy 73 de OZ1DUV, Holger

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

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

Afdelingens martsmøde afholdes mandag den 20. marts kl. 1930, 
hvor OZ8AE vil fortælle og vise lysbilleder fra sine ture til Antarktis. 
Jørgen, der er en ivrig DX-jæger, var også aktiv dernede med et rig
tigt DX-call, VKØJC.

April-mødet afholdes mandag den 24. april, hvor OZ2LD vil for
tælle om TV-2-antenner, og hvordan man kan se det hele uden for
styrrelser.

OZ5DX
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NÆSTVED - OZ8NST ROSKILDE - OZ9EDR
M øde I o kal e : Fod by g am I e s ko I e.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63, 
4700 Næstved, tlf. 03 72 59 08.

Mødelokale: Maglehøjen14, 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.

ODSHERRED-OZ10HR

Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LRT, Svend Wøbbe, Brorsonsvej 1,
4500 Nykøbing Sj.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

OZIOHR afdelingen har nu haft den ordinære generalforsamling, 
der blev afholdt d. 2.2.89. Der blev lidt ændring i bestyrelsen. 
OZ1WM Peder gik desværre ud af bestyrelsen; en stor tak skal lyde 
til Peder for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde. Peder kører 
videre med det udvidet teknisk kursus til A og E licensprøven.

Bestyrelsen fik ny formand. Det blev OZ1LRT Svend, da den af
gående formand OZ1CMC Otto ønskede at hvile ørene lidt. Videre 
kom der 2 nye bestyrelsesmedl. ind, OZ1IKL Weber og OZ5QK Ole. 

Bestyrelsen ser således ud:
Formand OZ1LRT Svend.
Næstform. OZ1CMC Otto.
Kasserer OZ11 KL Weber.
Sekretær OZ1KCS Svend.
Bestyrelsesmedl. OZ5QK Ole.
Afdelingen har den store glæde at OZ1WM Peder har skænket 

OZ10HR afdelingen et stort 2 meter PA-rørtrin, som Peder selv har 
tegnet og bygget. Der er lagt et utrolig stort arbejde i dette PA-trin. 
En meget stor tak fra afdelingen til OZ1WM Peder for denne meget 
flotte gave.

Det er utroligt dejlig at de den slags aktiviteter hos radioamatører. 
Vi har her i afdelingen haft en del aktiviteter i årets løb, og håber så
ledes også der vil komme mange gode aktiviteter i det nye år. Hvor 
kunne det være morsomt, at se nye som gamle radioamatører her 
i afdelingen i fremtiden. De skal være meget velkommen alle og en
hver.

Afdelingen ønsker alle et lyst og lykkebringende forår oven på 
denne grønne vinter.

Very de best 73 OXZ1KCS Svend

SUPERLEDERE!
Torsdag den 30. marts kommer en af de »ledende« forskere 
fra Forskningscenter RISØ, for at fortælle, samt vise nogle 
praktiske forsøg indenfor SUPERLEDERE.
Foredraget begynder kl. 19.30, og foregår i Roskilde afde
lingens lokaler, Maglehøjen 14 i Roskilde. Alle interesse
rede er velkomne, så hank op i din(e) naboamatør(er) og 
styr til Roskilde.

OZ9EDR

Program:
16.3.89 Klubaften, D-lic.kursus.
23.3.89 Påskeferie.
30.3.89 Foredrag om SUPERLEDERE.
6.4.89 Klubaften, D-lic.kursus.
13.4.89 Klubaften, D-lic.kursus.

Vy best 73’s de OZKCP, Ole

SORØ - OZ8SQR
Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ3FC, Finn Christoffersen, Saxogade 12,
4180 Sorø, tlf. 03 63 42 06.

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

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

J f f  QZ3ZB, Edmurtd Wlnthér Pétsrsen,

t x r G u S  O  K t B Q B  &

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

NQRDVESTFYN - 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.

Program:
21.3.89 Påskeferie.
4.4.89 Påregner besøg på TV2 sammen med Assens afd. Påhæng 
er også velkommen.
18.4.89 Åbent hus.

Referat af generalforsamlingen
Formanden konstaterede at vi havde haft en tilbagegang på 1 med
lem dvs. vi er nu 14 medlemmer, hvoraf 8 var mødt op.

Af lovændringsforslag var der et som gik ud på at bestyrelsen 
skulle reduceres til tre i stedet for fem medlemmer. Det blev en
stemmigt vedtaget.

Ud fra det blev bestyrelsen så valgt og den kom til at se således 
ud:

Formand OZ1IYK (ikke på valg).
Kasserer OZ1LPW (genvalg).
Sekretær OZ1IYJ (genvalg).
Suppleant OZ1GDJ (genvalg).
Revisorer OZ1HRH og OZ1EKV (genvalg).
Revisorsuppl. OZ1IJE (genvalg).
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.

Vy 73 bestyrelsen OZ3NVF.
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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.

HUSK
Der er EDR-foredrag om avancerede antenner ved OZ7CH den 6. 
april kl. 19.30 i klubbens lokaler på Avlsgården. Her skulle være 
mange gode tips til de antenneinteresserede.

På klubaftenen den 20. april vil OZ1LD og OZ3US fortælle om og 
demonstrere logprogrammer til computere.

OZ1LDG, Eskil

ODENSE - OZ3FYN
Mødelokale: Rugårdsvej 13 A, 1. sal, tlf. 09 17 80 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1BGQ, Per Henriksen, Bjerregaardsvej 2,
5000 Odense C, tlf. 09 14 90 18.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

Program for marts
Man. d. 20. kl. 19.30: Afdelingsaften, indretning af nye lokaler. 
Man. d. 27. kl. 19.30: Afdelingsaften, indretning af nye lokaler.

Program for april
Søn. d. 3. kl. 9.45 80 m-aktivitetscontest.
Man. d. 4. kl. 19.30 Afdelingsaften, indretning af nye lokaler.
Tirs. d. 5. kl. 19.00VHF-aktivitetscontest.
Tors. d. 7. kl. 19.00 UHF-aktivitetscontest.
Man. d. 11. kl. 19.30 Afdelingsaften, indretning af nye lokaler.
Man. d. 18. kl. 19.30 Afdelingsaften, indretning af nye lokaler.

Aftenskole
D-licenskursus: Tirsdage kl. 19.00 v/OZIEZG, Lars Sune. 
Telegrafikursus: Onsdage kl. 19.00 v/OZIFWY, Dres.

Som det kan ses af ovenstående er programmet lidt ensidigt i den 
kommende tid. Vi skal være færdige med at indrette de nye lokalite
ter på Højmeskolen, så vi kan få flyttet vores inventar inden de 
gamle lokaler skal gives tilbage til udlejeren. Der er nok at se til. Der 
skal indrettes et radiorum med lydisolerede vægge og vinduer til 
alle vore stationer. Der skal rejses antenner så vi igen kan deltage 
i div. contester fra klublokalerne osv. osv...

Selv om lige netop ikke du er blevet direkte bedt om at give en 
hjælpende hånd, kan du roligt komme. Der skal nok være en eller 
anden ende du kan hjælpe med at holde i.

l/y 73 de OZ1ETP Lars.

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

EDR-Foredrag
Onsdag den 12/4 kl. 19.30 er afdelingen vært 

for et EDR foredrag.
OZ8CY Mikael vil snakke om forstyrrelser (TVI og BCI).

Program
Ons. d. 22.3 kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 23.3: D-licenskursus AFLYST (Påskeferie).
Ons. d. 29.3: Klubaften med film om Fynsværket.
Tirs. d. 4.4: VHF Aktivitetstest.
Ons. d. 5.4: Besøg på fynsværket.
Tors. d. 6.4 kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 12.4 kl. 19.30: Klubaften med EDR foredrag, se annonce. 
Tors. 13.4. kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 19.4 kl. 19.00: Medlemsmøde med bestyrelsen.
Tors. d. 20.4 kl. 19.00: D-licenskursus.
Ons. d. 26.4 kl. 19.00: Klubaften.
Tors. d. 27.4 kl. 19.00: D-licenskurusu.

Bem. til kalenderen:
Onsdag d. 29. mar. vil der blive vist en film om Fynsværket som ind
ledning til vores besøg samme sted.

Tirsdag d. 4. april er der VHF aktivitetstest, bemærk tidspunkt. 
Onsdag d. 5. april besøger afdelingen Fynsværket. Samlet af

gang fra afdelingen, nærmere tidspunkt kommer senere.
Onsdag d. 12. april EDR foredrag, se annonge.

Onsdag d. 19. april vil den samlede bestyrelse være i afdelingens 
lokaler til et medlemsmøde. Meningen er at vi gerne vil have kritik 
af vores arbejde, både positiv og negativ kritik er velkommen.

Siden sidst
er der ikke sket meget, dog har OZ2E Erik holdt/vist sit foredrag om 
sin tid i Afrika. En varm sag i en kold tid, og vi takker mange gange.

Så har vi også fået et problem med vores antenner. Dels er der 
knækket en bolt i rotor-masten, så antennen ikke kan dreje. Det er 
dog allerede imidlertidigt ordnet og vil blive helt i orden snart. Der
udover er/var den ene ende af vores FD4 også faldet ned, men det 
er et mindre problem. Vi har også fået en digipeater opstillet i loka
lerne. Den er dog ikke køreklar, men med lidt hjælp fra OZ3RC og 
Odensen afdelingen, hvis udstyr det er, skulle det kunne køre på 
433. 675 MHz snart.

Forsøget, som vi nok bør kalde opstillingen, skyldes OZ5BBS’s 
problemer med at komme sydpå, flere andre QTH’er har vist også 
prøvet.

Og så en rettelse til at berolige vores rygende medlemmer, der 
var forsvundet et »ikke« i sidste OZ. Der skulle have stået: I resten 
af afdelingens lokaler vil det ikke genere ret mange at der ryges. 
Undskyld fejlen.

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

Mød op på 
kredsmøderne og 
gør din indflydelse 

gældende
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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.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling for Digipea- 
tergruppen SØNDERJYLLAND. GF afholdes i Åbenrå af
delingens klubhus på Nødvejen i Åbenrå tirsdag d. 11. 
april 1989 kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag 
der ønskes behandlet på GF, skal være formanden OZ7GH 
i hænde inden d. 1 april 1989.

På gruppens vegne 
OZ1AU

EDR’s
OZ Tenerife-rejse EA 

1989
Hermed en kort beretning om hvordan arrangementet forløb. Rej
sen blev afviklet i tiden 12.2-19.2 1989.

Fra ideens fødsel med at arrangere denne »20 års jubilæums
rejse«, har rejseudvalget udfoldet de ihærdigste anstrengelser for 
at få så mange amatørkoliegaer med som det nu var muligt. Vi har 
flyttet tidspunktet for rejsen således at den »faldt« i skolernes vinter
ferie. Vi har annonceret hver eneste måned i OZ, o.s.v., men det lyk
kedes kun at samle 14 deltagere, desværre! Men det blev rejsen be
stemt heller ikke kedeligere af!!!

At arrangementet blev en sådan succes, skyldes ikke mindst del
tagernes positive indstilling til hele arrangementet.

Gruppebillede afalle deltagere fotograferet foran vores hotel pool i 
»ekspeditionspåklædning«.

Fra venstre i forreste række:
OZ1BTA, OZ6IQ, OZ1LD, lnge-OZ1LD/XYL, Hanne-OZ5WK/XYL, 
OZ1LFW.
Fra venstre i  bageste række:
OZ5WK, Äse-OZ2LK/XYL, OZ2LK, Kirsten~OZ6lQ/XYL, Gerda- 
OZ8JV/XYL, OZ8JV, OZ6HY, U!la-OZ6HY/XYL.

Allerede ved fremmødet søndag morgen i Billund lufthavn var hu
møret helt i top.

Alle deltagere fik udleveret en pose med diverse nødvendige in
formationer m.v. en T-shirt med teksten: EDR - Danish am ate ur
radio Group - OZ/EA - Holliday on Tenerife 1989.

Efter en vellykket flyve- og bustur, blev vi installeret på vores hotel 
»Teidemar« i Puerto de la cruz. Hotellet var smukt beliggende i et 
botanisk område, La Paz kvarteret, 100 meter over selve byen Pu
erto de la cruz.

Om aftenen samledes vi til et »velkomstparty«, hvor hele grup
pen under festlige former blev »rystet sammen«!

Deltagerne havde medbragt deres 2 meter håndstationer, samt 
CEPT licens. Dette havde vi megen nytte og fornøjelse af, specielt 
når nogen var »faret vild« eller havde brug for een eller anden info.

Under hele opholdet havde rejdeudvalget etableret en info tavle
1 receptionen, således at alle var løbende informeret om fælles ak
tiviteterne i ugens løb.

Deltagelsen i fællesaktiviteterne var enorm stor!
Kunne vi da bare opnå noget lignende i lokalafdelingerne, sikken 

lykke!
Mandagen benyttede vi til at studere byen og de nærmeste om

givelser i grove træk. Rejseudvalget, der på forhånd havde skabt 
en kontakt til en amatør i byen, benyttede dagen til at »pleje« denne 
kontakt. Dette resulterede i, at vi fik forbindelse med EA8AGD, 
Hans. Han er direktør på Hotel »Palmeras playa«, der har 13 etager, 
og som på denne øverste etage har et radiorum med en komplet 
HF-station samt en rotary beam, som har fri udstråling over vandet 
mod OZ-land. Denne »radioaktiv« mulighed er hermed videregivet 
til OZ-hams der holder ferie i Puerto de la cruz!

Vi benyttede os selvfølgelig af muligheden, og var QRV ca. 1 time 
hver dag på 10 og 20 meter mod OZ-land. Vi fik kontakt med et stort 
antal OZ stationer, som alle ville modtage ekspeditionens specielt 
designede QSL-kort.

Herudover forsøgte vi at få kontakt med en lokal radioklub (EDR 
afd.), men dette mislykkedes desværre, idet der åbenbart ikke eks- 
estere nogen »samlet klub«, på tværs af nationaliteter m.v., men 
mere »smågrupper«, hvor vi fik indblik i den »tysktalende« gruppe.

Tirsdagen blev en rigtig »vandredag«, hvor vi under OZIFW ’s 
kyndige føring rekognocerede i byens omgivelser og beså bl.a. en 
papegøjepark med delfinshow o.s.v.
Om aftenen gik vi alle til Cabaret! En virkelig kulinarisk og under- 
holdelsesrig oplevelse i en klippehule med udsigt over det blå at
lanterhav.

Onsdagen afsatte vi til en biltur. Vi lejede 4 biler, og gennemkørte 
øens sydlige del, samt besøgte øens højeste punkt, vulkanen Te- 
ide. Teides top ligger 3718 meter over havet, og den øverste del er 
derfor belagt med sne! Det var en oplevelse at stå i sommerpåklæd
ning, og smide med snebolde, hi!

I øvrigt blev chaufførerne på de 4 biler vældig rutinerede, såvel i 
byens kaotiske trafiksom landevejens bjergkørsel, og turen foregik 
uden »buler« m.v. Det var i øvrigt en stor hjælp under bilturen med
2 meter håndstationerne, så alle biler havde kontakt med hinan
den!

Torsdag havde vi ekskursion til byens seværdigheder. Vi besøgte 
»Costa Martiånez«, et imponerende anlæg af swimmingpool’s, 
grønne plæner og blomsterbede. Herefter fik vi en tur i den gamle 
bydel og ved havnen, hvor man kan bestige den »ødelæggelse« tu
rismen har skabt i det oprindelige bybillede.

Sluttelig måtte vi selvfølgelig også på shopping i byens mange 
forretninger, hvor der blev »pruttet« om priserne, så varerne bogsta
velig talt røg os om ørerne, hi!

Hele torsdag aften var afsat til »amatøraften med dansk smørre
brød, øl og snaps«. Under arrangementet havde vi dan store glæde 
at bl.a. EA8AGD mødte op, som repræsentant for sin EA-gruppe.

Vi overrakte ham EDR’s vimpel og plaketter samt en hilsen fra 
EDR’s formand, med tak for sin velvillige og hjælpsomme indstil
ling overfor vores gruppe. Han lovede på forhånd at alle EDR med
lemmer der måtte ønske at benytte hotellet, stationen m.v. skal 
være meget velkomne!
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I øvrigt forløb aftenen med sange og »gægs«, så alle deltagere var 
aktive til langt hen på den nye dag, hvor deltagerne mere eller 
mindre »slappe i knæene« polariserede sig vandret!

Fredag var der afslapningsdag. Der blev hygget på terassen og 
ved poolen. Om aftenen samledes man til et besøg på en rigtig 
landlig kro for at spise canarisk!

Dette var virkelig en oplevelse, og hjemturen ikke mindst. Den 
foregik i etablissementets varebil med kokken som chauffør, hi!

Lørdag var der individuelle traveture til omegnens indkøbscentre 
og attraktioner. Som eksempler kan nævnes, Orotavadalens tropi
ske have med et righoldigt udvalg af verdens tropiske planter og 
træer, samt et såkaldt»bananeria«, hvor man ser håndteringen af 
bananavl, kaffetræer, bomuldstræer m.v.

Lørdan aften var afsat til »afskedsparty«. Det blev sunget, og ud
delt diplomer samt gaver for den enkelte deltagers og rejseudval
gets indsats igennem den forløbne uge. Der blev udvekslet QSL- 
kort og minder fra den forgangne uge.

Søndag hed det så »tage afsked« efter en dejlig uge.
Rejsen gav os mange interessante og hyggelige timer, såvel i 

den skønne og særprægede natur, som ved poolen og i radiorum
met.

Alle syntes i øvrigt ikke det skulle vare 20 år igen, før EDR arran
gerer en ny ekspedition!! (Rejseudvalget OZ5WK/OZ6IQ giver her
med bolden videre til friske kræfter!).

Det var åbenbart lykkedes os at finde en passende balance imel
lem radioaktiviteter og ferieaktiviteter for den enkelte, så ytringer 
og begrundelser for ikke at deltage, såsom:
- det bliver kun til radiosnak
- der bliver ikke tid til at køre QSO’er
- det hele bliver kun fest og ballade
- vi får ingenting at se af øen, og hvad der foregår her
- man kan ikke være sig selv
o.s.v.
er blevet gjort til skamme.

Det var med vedmod og følgende sang, vi tog afsked fra OZ1LD 
og OZ8JV med deres XYL’er (de blev en uge længere) og den dej
lige lune ø, hjem til den våde vinter i Danmark.

Afskedssang
Timerne så hastig for os alle randt, 
men en tak det skal I ha’, fordi I fandt 
frem humøret alle sammen, 
både HAM’sen og madammen, 
derfor nød vi også det i fulde drag.

Nu da ugens glæder er forbi, 
kun de glade timer husker vi, 
håber nu, at I vil mindes:
- Ø ’en Tenerifa findes
- Amatører ej kun RADIOTER er!

At ferien er slut, betyder jo ikke at minderne også er det. Der blev ta
get et utal af billeder, og OZ1LD havde videokameraet med på hele 
turen.

Når billederne er fremkaldt, og OZ1 LD har videoen »tilsnittet«, vil 
vi samles og genopfriske de skønne dage.

Er der andre afd. eller interesserede der ønsker at låne videoen 
for at opleve turen, så kontakt OZ1 LD, Leon.

Sluttelig en tak til alle deltagerne for jeres aldrig svigtende hu
mør, (selv når det kneb med at få rumpetten af isolatoren, hi). Uden 
hvilket ferien ikke kunne have levet op til at blive et vellykket EDR ar
rangement. Rejseudvalget sender 73 og på gensyn

OZ5WK/XYL-Hanne og OZ61Q/XYL-Kirsten

HADERSLEV - OZ7HDR
Mødelokale: Klubhuset, Den gale brandstation, Domkirkepladsen. 
Mødeaften: Onsdag
Fmd.: OZ5PG, Peter Graeber, Ribelandvej 78,
6100 Haderslev. Tlf.: 04 52 57 89.
Giro: 7 09 84 48.

Den 8. februar have vi OZ1KZN og Else til at fortælle os om jordstrå
ler. Aftenens tema kom noget for kort, som var: Har jordstrålerne 
indflydelse på radiobølgernes udbredelse? Dette tager vi op igen 
på et senere tidspunkt. På den måde fik vi et lille i ndblik i OZ1 KZN’s 
arbejde som geobiolog.

Haderslev kommune arbejder med ændringer i det nye lokale. 
Så vi håber at medlemsskaren forynger sig når vi kommer så tæt på 
Haderslev Ungdomsskole.

Tænk på gode emner og giv bestyrelsen en impuls.

Program:
22.3.89 Hyggeaften
5.4.89 Field day planlægning
19.4.89 EDR foredrag
3.5.89 Hvad måler vi med i dag?
17.5.89 Generalforsamling

Første mødeaften eftersommerferien er fastsat tild . 9. aug. 1989.
Vy 73 de OZ5PG

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

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i OZ5LKO 
tirsdag den 18. aprii kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
På valg til bestyrelsen er OZ1KFQ og OZ1GHK.
Som suppleanter er OZ1ILA og OZ1LZH på valg.
6. Valg af revisor for 1-årig periode.
På valg er OZ1KFN
7. Nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt
Vi håber på et stort fremmøde.

Tirsdag den 21. marts er der filmforevisning i klubben. Hvilke film 
det bliver, ligger ikke fast i skrivende stund, men vil blive offentlig
gjort i repeaternyt. Mød op, det bliver helt sikkert interessant.

Det var det hele for denne gang.
Vy 73 de OZ1KFQ, Hans

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.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR 
Nordals afdeling torsdag den 27. april 1989 kl. 19.30 i afde
lingens lokaler i Guderup.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 

senest 7 dage før)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Bestyrelse
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Program:
Tors. 16. mar. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 23. mar.: Skærtorsdag (vi holder fri).
Tors. 30. mar. kl. 19.30: Alm. møde.
Søn. 2. apr. kl. 09.45: HF-aktivitetstest.
Tirs. 4. apr. kl. 19.00: VHF-Aktivitetstest.
Tors. 6. apr. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 13. apr. kl. 19.30: Snak om Field day 1989.
Tors. 20. apr. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 27. apr. kl. 19.30: Ordinær generalforsamling.

Field day 1989
Ja, det er såmænd ikke for tidligt, at vi får os en snak om Field day 
1989, fortiden går jo som bekendt hurtigt, og inden vi ser os om, så 
er det så vidt. Så derfor - alle de, som har interesse i at deltage i 
VHF- og HF-Field day, bedes venligst møde op i afdelingen den 13. 
april 1989.

Ønsker om aktivite ter
Gårdu med ønsker om specielle aktiviteter, da lad et ord falde til be
styrelsen, der så vil prøve at se, om sagen er gennemførlig, og om 
muligt sætte aktiviteten i gang - men husk det er jo ikke bestyrelsen, 
der skal lave alt arbejdet. Du skal selv hjælpe til.

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.

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling 

onsdag den 12. april kl. 19.30 iflg. vedtægterne. 
Emner til dagsorden sendes til bestyrelsen 

senest 14 dage før (ons. 29. marts).
Vel mødt! Vy 73 OZ1IKYKenneth

ÅBENRÅ - QZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ6IQ, Preben Jørgensen, Posekærvej 31,
6200 Åbenrå, tlf. 04 62 64 90.
Giro: 2 26 81 24.

Program
Tors. d. 23. mar.: Skærtorsdag. Ingen klubmøde.
Tors. d. 30. mar.: Firmabesøg hos Hamag i Rødekro v/ OZ7QV, 
Hans.
Tors. d. 6. apr.: OZ6IC på »slap linie«.
Tors. d. 13. apr.: Alm. klubaften.
OBS!
Søn. d. 2. apr.: HF-aktivitetstest.

Vy 73 de OZ1EQW, Jan

ir. GS 12 80 AS.

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 
6840 Oksbøl, tlf. 05 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.

Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30. 
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 07 94 19 96. 
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 07 59 20 52.
Thisted - OZ1AIJ, Henrik Mortensen, tlf. 07 92 17 49.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

ESBJERG - OZ5ESB
Mødelokale: Exnersgade 29, 6700 Esbjerg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 6840 Oksbøl 
Postadresse: Postbox 94, 6701 Esbjerg.

Program
Mandage kl. 19.00: Aktivitetsaften 
Tirsdage kl. 19.00: D-Licenskursus 
Onsdage kl. 19.30: Klubaften.
Ons. 15.3 kl. 19.30: Klubaften.
Ons. 22.3 kl. 19.30: Klubaften - Hvad med Field day?
Ons. 29.3 kl. kl. 19.30: Esbjerg afdeling fylder 52 år.
Ons. 5.4 kl. 19.30: Klubaften.
Ons. 12.4 kl. 19.30: Klubaften.
Siden sidst har OZ2UA fortalt om opladelige batterier. Tak til Poul.

Generalforsamlingen blev afholdt den 15.2 og alle der var på valg 
blev genvalgt.
På gensyn i Esbjerg afd. 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.

Siden sidst:
Der har den 1.2 været afholdt ordinær generalforsamling og det 
komplette referat ligger til gennemsyn i afdelingen. Her skal blot 
nævnes, at hele bestyrelsen blev genvalgt. Og det vil sige at besty
relsen er sammensat således: Formand: OZ6KH, Villy. Sekretær: 
OZ1FMB, Georg. Kasserer: OZ7TF, Harly og desuden bestyrelses
medlemmerne OZ3HI, Hans og OZ1BJT, Poul.

Jeg vil lige benytte lejligheden til at komme med en opfordring til 
at komme til klubaftenerne hvad enten det er i Give den første ons
dag i måneden eller i Billund de resterende onsdage.

Der er efterhånden lavet så gode antenneforhold i klubben, at 
der er gode muligheder for at køre med i testerne herfra.

Kører du med i VHF/UHF/SHF testerne vil afdelingen gerne 
godskrives for point - se reglerne herfor under testreglerne i VHF- 
spalten, OZ 12/88.
På gensyn de OZ1FMB, Georg

EDR |
- din forening J
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HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 Å.
Mødeaften: Onsdag kl 19.30.
Fmd.: OZ1BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning. Telf.: 07 11 84 92 
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Program:
22.3: Alm klubaften/lokaleforskønnelse.
29.3: Alm. klubaften/lokaleforskønnelse.
5.4: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
12.4: Alm. klubaften/antenneopsætning.
19.4: Alm. klubaften/antenneopsætning.

Siden sidst:
Vi er nu igang med 2. etape af renovering af afdelingens lokaler. 
OZ7QU, Kurt’s XYL har igen tilbudt at hjælpe, hvilket vi gerne vil 
takke for.

Vi vil også gerne takke de medlemmer der kommer og giver en 
hånd med - men det bliver først når de har hjulpet. Kon og vær med 
i det spændende arbejde. Kom og prøv hvordan det er at være 
kreativ.

GENERALFORSAMLING i OZ8H 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 5. 
april 1989 kl. 20.00 i afdelingens lokaler. Dagsorden i fig. 
lovene.
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 28.3.1989.
Kasserer og næstformand/sekretær er på valg i år.
Vi håber på stort fremmøde.

Til orientering kan det oplyses, at FOF i Avlum påtænker at starte et 
kursus i radioteknik med D-licens-prøven som mål. Kurset vil 
strække sig over ca. 51 timer. Pris 400,00 kr. Start: September 89. 
Sted: Avlum. Tid: Onsdage.

Interesserede kan rette henvendelse til FOF i Avlum, Birthe Jen
sen på tlf. 07 47 27 50 for forhåndstilmelding. Det er en betingelse, 
at der melder sig nok.

ESB. (En sidste bemærkning)
Husk kontingentindbetalingen. Sidste frist 30.4.1989. Rykkere på
lægges 25,00 kr. i administrationsgebyr.

På gensyn i OZ8H Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

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

Generalforsamlingen blev afholdt den 9-2-1989 i klubbens lokale 
og der var et pænt fremmøde. Til dirigent blev valgt OZ1GHS, Bo.

Formanden OZ1LDS, Villy, aflagde beretning for det forgangne 
år, som blev enstemmigt vedtaget. Herefter aflagde kasseren 
OZ1JLX, Henning, regnskabet som blev tiltrådt af alle. Der efter 
fremlagde bestyrelsen forslag fil nye vedtægter for afdelingen, som 
blev vedtaget med få ændringer. Der var et forslag om indkøb af ud
styr til Packet Radio. En længere debat mundede ud i, at den kom
mende bestyrelse arbejder videre med dette forslag. Indtil videre 
vil OZ4ABH stille sit grej til rådighed for klubben i hele april måned, 
startende med en info aften torsdag den 30.3.1989. (Se klubprog
ram nedenfor). Derefter var der valg til bestyrelsen, og følgende

blev valgt: Kasserer OZ4ABH, Jørgen afløser OZ1JLX, Henning 
som ikke ønskede genvalg. Sekretær OZ8NN, Niels afløser 
OZ1LJL, Finn der ikke ønskede genvalg. Menige bestyrelsesmed
lemmer blev OZ7L, Johannes og OZ1LWT, Ole.

Suppleant blev OZ1LJL, Finn, og revisor blev OZ1JLX, Henning. 
OZ1GHS takkede her efter for god ro og orden.
Afdelingen vil her takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for 

deres gode indsats i bestyrelsen.

Klubaftenerne i april måned vil blive om tirsdagen hele måneden, 
da vi ikke kan være i vores lokale torsdag aften som normalt. Der 
gøres samtidigt opmærksomt på at klubaftenen starter kl. 19.30 
fremover. Dette vil også blive opslået i klublokalet.

Som tidligere nævnt vil OZ4ABH, Jørgen, demonstrere Packet i 
afdelingen torsdag den 30. marts, da der er voksende interesse for 
dette emne.

Program:
16.3.89 kl. 19.30: Alm. klubaften.
23.3.89: Påskeferie.
30.3.89 kl. 19.30: Packetradio ved OZ4ABH.
4.4.89 kl. 19.30: Alm. klubaften.
11.4.89 kl. 19.30: Alm. klubaften.

73 OZ8NN, Niels

HURUP ■ OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8,
7755 Bedsted, tlf. 07 94 82 81.
Postard. Postboks 23, 7760 Hurup Thy.

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

Så er den årlige generalforsamling fra OZ7MOR overstået.
Efter at have valgt OZ1EZD, Klaus som dirigent gik vi over til 

dagsordenen.
Formanden OZ1ECG, Hans redegjorde for året der var gået. 

Først årets auktion i februar der gav 227,50 til klubben, med håbet 
om det blev ligeså godt eller bedre den 20-2-1989.

Derefter omtalte han Field day, som klubben deltog i, efter i nogle 
år at have ligget stille på det område, resultatet må vist siges at 
være rimeligt, men det kan altid forbedres i 1989, hvis tilslutningen 
bliver ligeså god som i 1988.

Herefter blev det OZ1EEG med regnskabet, det blev uddelt ko
pier til alle, og man gennemgik det fra øverst til nederst uden de 
store sværdslag.

Både beretning og regnskab blev godkendt. Valget blev ret hurtig 
overstået. OZ1EEG blev genvalgt og to nye kom ind, det var 
OZ1LOU og OZ4ABC.

Vy 73 de OZ1LMS, Sigfred

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

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i afdelingens lokaler 
onsdag d. 5. april kl. 20.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Samtidig en snak om at holde en auktion i nærmeste fremtid.
Kom så mange som muligt, så vi kan få en god aften og få nogle
ideer frem til afdelingens bedre trivsel og vores alle sammens for
nøjelse.
Vel mødt Vy 73 de OZ1FNQ, Villy

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

Program:
21.3.89 Ris og ros. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes me
ning.
28.3.89 Alm. klubaften.
6.4.89 Vi bygger strømforsyning i afd.
13.4.89 Vi bygger stadig strømforsyning fra 5 til 50 amp.

Den 24.1 blev der afholdt ordinær generalforsamling i afd. 
Næstformand OZ1EKY genvalg.
Kasserer OZ1LRB genvalg.
Bestyrelsesmedl. OZ1JAU afgik.
Nyvalgt OZ1EJS.
Revisor OZ1 FJA nyvalgt.
Revisorsup. OZ1UP genvalg.
På nuværende tidspunkt har vi været nødt til at afholde ekstra ordi
nærgeneralforsamling pågrund af OZ1 FVT’s afgang som bestyrel
sesmedl. i utide, og da der skal vælges ny revisor, da OZ1 FJA ikke 
ønskede at være bestyrelsesmedlem. Nu håber vi på god samar
bejde i bestyrelsen. Bemærk at fra 6.4 er klubaftenen flyttet til tors
dag aften.

Der er nedsat et antenneudvalg i afd. bestående af: OZ1JAU, 
OZ4ABE, antenneudvalgsformand OZ1 EJS.

Vi håber at se dig i din lokalafdeling.
Vy 73 de OZ1 UP Conny

STRUER - OZ3EDR

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

THISTED - QZTTOM

Mødelokale: Rolighedshuset, Kastanie vej 45, 7700 Thisted. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ8UW, Henning Wolder Jørgensen, G ram s vej 17,
7700 Thisted, tlf. 07 92 53 84.

Ja, det er længe siden, der sidst kunne skrives noget rigtig positivt 
i disse linier, men nu kommer det.

Hvis du ikke allerede ved det, har EDR’s Thisted afdeling igen 
fået »egne« lokaler. Vi er flyttet ud i et fælleshus, der foruden os skal 
bebos af spejdere. Vi, der allerede har været i de nye lokaler, er 
enige om at det er nogle MEGET fine lokaler.

Nu skulle vi så gerne have lidt gang i aktiviteterne »igen«!!
Det er planlagt således, at vi ikke har mødeaften samme aften 

som andre brugere af huset, hvilket vil sige at vi har rådighed over: 
Radiorum, stort værksted, køkken + alrum samt stort undervis
ningslokale med tavle osv.
Jeg vil gerne opfordre rigtig mange til at møde op ind imellem og på 
den måde være med til at gøre disse fine lokaler berettiget til os.

Tiden nærmer sig hurtigt den nordiske venskabsuge, hvor det er 
planlagt at vi skal deltage i forskellige aktiviteter. Bl.a. har vi kontakt 
med amatørradio afdelinger i Thisted’s venskabsbyer, og håber vi 
kan lave nogle arrangementer sammen med dem.

Med håb om større aktivitet sluttes for denne gang.
t/y 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 - OZ1VJO
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup, 
tlf. 05 58 18 23.

Den 2. februar var vi på virksomhedsbesøg hos Siemens i Vejle. Vi 
blev budt velkommen af OZ8IG Kenn, OZ1IP Knud Utoft og 
OZ2ACH Lars. Vi startede med en kop kaffe, mens vi samtidig fik en 
orientering om virksomhedens mange produkter.

Derefter var vi på rundvisning i huset, og vi fik bl.a. demonstreret 
Siemens nye bærbar mobiltelefon; det sidste inden for telex og tele
fax. Et særdeles lysfølsomt overvågningsudstyr, moderne brand
alarmeringsanlæg, ja kort sagt, næsten alt hvad elektronikkens 
verden kan byde.

OZ1IP demonstrerede hvordan alt vedrørende et fællesantenne
anlæg registreres på computer, og lynhurtigt igen kan kaldes frem 
på skærmen. Mens OZ8IG lystigt fortalte om radio- og TV modtag
ning via satellit, demonstrede OZ2ACH, hvordan en spectrum ana
lyser bruges i dagligdagen.

Vi sluttede aftenen med friskbagt wienerbrød og kaffe, som 
salgschef Palle Iversen i mellemtiden var mødt frem med. Samtidig 
så vi en kort videofilm om Siemens mange produkter, som vi faktisk 
støder på mange gange i hverdagen.

Det var et meget interessant besøg, og vi vil endnu engang takke 
Kenn, Lars, Knud Utoft og Palle for denne aften.

Den 16. marts har vi flyttet klubaften om til OZUTY’s private ad
resse. Her skal vi først se hvordan Iver har fået indrettet sit nye 
radiorum, og derefter skal vi se en videofilm om kystradio, tråden til 
søens folk. Vi slutter aftenen rned en film om arbejdet i maskinrum
met på Regina Mærsk.

Program:
16.3.89 Filmaften.
23.3.89 Fri - Skærtorsdag.
30.3.89 Byggeaften.
6.4.89 Klubaften.
13.4.89 Byggeaften.
*20.4.89 Besøg på Vestkrafts Vindmølle.
27.4.89 Byggeaften.
4.5.89 FRI - Kr. Himmelfartsdag.
11.5.89 Generalforsamling.

* Husk besøget på Vestkrafts Vindmølle i Tjæreborg den 20. april. 
Tilmelding kan allerede nu ske til bestyrelsen.

Vel mødt næste torsdag. Vy 73 de OZ1AFD, Claes

H

Tak!
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ØLGOD ■ Q27JYL
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.

Faste aktiviteter:
Klubaften hver onsdag kl. 19.30.

Program:
29.3.89 kl. 19.30: Bestyrelsesmøde.
5.4.89 kl. 19.30: Generalforsamling, dagsorden iflg. vedtægterne.

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.

VANDREPOKAL
Vindere af kreds 8’s vandrepokaler 1988: 

HF fone: OZ8DK 
HF CW: OZ7GI 

VHF fone: OZ3ADL 
Tillykke!

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.

GENERALFORSAMLING 
Ordinær generalforsamling i Fredericia afdelingen d. 20. 
april kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
foreningen i hænde senest d. 12. april.

Vy de OZ1BIX, Leo

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

Program for marts og april:
21.3.89: Klubmøde.
28.3.89: Klubmøde.
4.4.89: Klubmøde.
11.4.89: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der er 
sendt dagsorden ud sammen med girokortet. Husk betaling senest 
31.3. OZ11 AS og OZ1KTS er på valg. Forslag til GF. inden 1.4. 
18.4.89: Klubmøde. Best 73 OZ8KU

Vedr. denne måneds program:
På dette års generalforsamling skal der udover kasserer, vælges ny
formand idet OZ1JON, Svend jo trak sig tilbage fra posten i dec. 
1988. Det vil med andre ord sige at hele bestyrelsen er på valg i år. 
På valg er:
Fungerende formand og kasserer: OZ1LDM, Keld (modt. ikke gen
valg).
Bestyrelsesmedl.: OZ1EWT, Andreas (modt. ikke genvalg). 
OZ1LDN, Karl Johan (modt. ikke genvalg). OZ1IOM, Allan (modt. 
ikke genvalg). OZ4RW, Erik.
Revisor: OZ1GCC, Søren.

Og husk at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vy 73 de OZ1LDM, Keld

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

HORNSYLD - OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FFP, Michael Otto, Dagnæs Boulevard 73, 
8700 Horsens, tlf. 05 64 25 20.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.

HORSENS - QZ6HR
Mødelokale: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ1JYQ, Ernst Simonsen, Kirkeskovvej 10,
8700 Horsens.
Giro: 5 08 28 62.

Siden sidst:
Der var bestyrelsesmøde i afdelingen den 6/2. Der var en del løse 
ender, som blev ordnet i bedste indbyrdes forståelse.
Eksempelvis har vi fået fastlagt »Månedens arrangement«, som vi 
kalder det, for det næste halvår. Vi vil bede medlemmerne nøje 
overveje om afdelingen skal køre Field day for både HF samt V- U- 
ogSHF.

Det første har i de senere år ikkejust været en paradedisciplin for 
vort vedkommende, da vi ikke ææææh-nånej, man er vel gentle- 
mand. Det andet, derimod, kører lidt bedre.

Faste aktiviteter:
Mandage: Amatørnyt, via 2 m rep. Yding Skovhøj.
Tirsdage: CW-træning.
Onsdage: Teknisk kursus.
Torsdage: Bygge- og klubaften.

Månedens arrangement:
Lørdag den 18. marts: Loppemarked i afdelingen lokaler fra kl. 
13.00. Fra omegnens elektronikfabrikker, har vi hhv. fået og købt, 
udfaset grej, som vi skal af med. Og vi skal virkelig af med det, dels 
p.g.a. plads, men også fordi, at vort gulv ellers en dag ligger på un
derboens ditto.

Vi vil gerne se udenbys amatører denne dag.
73 de OZ1JYR, Benny

Hovsd h^yrølsssmsdf &m:
ÖZ5KM* Kjetd U 4 \m é , i U '  r  ..s , (q }

I i I P W &  G  &8860Skanderborg, (Q,-
tir. oe 57 02 42.
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KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
hmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 05 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

RANDERS - ØZ7RD

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.

EDR Randers afdeling, OZ7RD, holder generalforsamling i klublo
kalet i vandtårnet på GI. Hob rovej, onsdag 12. april kl. 19.30. Tre af 
bestyrelsens fem medlemmer er på valg. Det er OZ1GFS-Knud, 
OZ1 FXO-Hans Ove og OZ1 IS-Ove. Knud og Hans Ove har meddelt, 
at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

Vy 73 OZ1KSW, Henning

ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 06 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

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

Program:
Tirs. 21. marts: Klubaften.
Tirs. 28. marts: Klubaften.
Tirs. 4. april: Klubaften.
Tirs. 11. aprii: Generalforsamling.
Mød frem denne aften kl. 19.30 i klubbens lokaler, og være med til 
at præge afdelinens fremtid.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Vy 73 de OZ9PF Poul

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HPR, Gert Henriksen, Parkvej 11,
7100 Vejle, tlf. 05 84 07 62.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

Siden sidst:
Lørdag d. 28.1 var vi oppe at se Radiokædetårnet i Højen, og for 
dem der ikke havde set det før var det noget af en overraskelse at 
se så mange signaler køre sammen på et sted. Der var et væld af 
radioer alle vegne af forskellige slags, vi var også oppe på toppen 
og se antennerne og nyde udsigten, men det var desværre så diset, 
at man ikke kunne se ret langt og så blæste det, så man næsten ikke 
kunne stå fast, så vi gik hurtigt ned i varmen igen, og der var jo også 
nok at se på. OZ1LTB Erik og OZ3ACZ Kjeld viste os rundt og for

talte os, hvad der kørte der og hvordan det kørte. Det var virkelig in
teressant. Vejle afdeling vil gerne sige en stor tak fordi vi måtte 
komme. Tak til OZ1LTB og OZ3ACZ, fordi I ville ofre jeres tid på os.

Lørdag d. 4.2 var vi en tur i Odense og se TV2. Det var sjovt at 
følge teknikkens udvikling. Vi var i Århus og se hvordan de kørte TV 
der og det var meget interessant at se, men på TV2 var det noget 
ganske andet. Det er opbygget med det sidste nye teknik. Hvor er 
det sært at tænke at tingene bliver mindre og mindre og stadig kan 
det mere og mere. OZ1BIN Knud Erik viste os rundt og fortalte os, 
hvordan de kørte for tiden og hvordan det ville komme til at køre, når 
det bliver færdig. Der var endnu en helt del der ikke var færdig 
endnu, og når det er sket vil det kunne køre fuldautomatisk. Efter 
rundturen var der spørgsmål til »professoren«, også dem kunne 
han besvare feljfri. Knud Erik, du har bestået. Tillykke!!!, hi hi. Det 
var en meget interessant tur og Vejle afdeling vil gerne sige en stor 
tak, fordi vi måtte komme. Taktil OZ1BIN Knud Erik for det store ar
bejde du gjorde for os.

Program for marts og april 
19.3.89: 10 GHz stævne i Vejle afdeling.
21.3.89 kl. 18.30: CW kursus og kl. 20.00: Bygge- og klubaften. 
28.3.89: Virksomhedsbesøg. Lyt til amatørnyt via Ydingskovhøj Re- 
peateren kl. 20.00 og via Knivsbjerg Repeateren kl. 21.00.
30.3.89: VTS kursus.
4.4.89 kl. 18.30: CW kursus og kl. 20.00: Bygge- og klubaften. 
6.4.89: VTS-kursus.
11.4.89 kl. 18.30 CW kursus og kl. 20 Foredrag. Lyt fil amatørnyt via 
Ydingskovhøj Repeateren og kl. 21 via Knivsbjerg Repeateren.
13.4.89 VTS kursus.

Vy 73 de OZ1JUV Verner.

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

Medlemsmøde
Tirsdag den 28. marts. Klubvært OZ1IVQ Erik.

Auktion
Tirsdag den 11. april kl. 20.00. Der vil være mulighed for at sælge og 
købe forskellige effekter. Kom nu ikke med det rene skrammel. Kom
i god tid med tingene, så vi kan begynde præcis. Alle er velkomne.

Byggeaftemer
Husk hver tirsdag byggeaften er.

Rævejagt
Onsdag den 5. april - kort Viborg
Onsdag den 19. april - kort Dollerup
Onsdag den 3. maj - kort Viborg
Onsdag den 17. maj - kort Dollerup
Onsdag den 31. maj - kort Viborg
Onsdag den 14. juni - kort Dollerup
Onsdag den 28. juni - kort Viborg
Onsdag den 9. august - kort Dollerup
Onsdag den 23. august - kort Viborg
Onsdag den 6. sep. - kort Dollerup
Onsdag den 20 sep. - kort Viborg (i ræv i 1 time)
Jagterne begynder kl. 19.30. Udsendelse hver 10. minut. Rævene 
skal placeres efter gældende regler, og være max. ca. 100 m fra far
bar vej, hvor kørsel er tilladt.
Afstand mellem rævene max. ca. 3 km.
Jagten varer i 11/2 time med to ræve.
Afslutning i klubhuset.
Startkort for 1989 kr. 25,00 - fås hos OZ5LD
DIN stil til automatræv - fås hos OZ8VG tlf. 07 52 52 04.
Point beregnes som gennemsnit af de 5 bedste jagter.
Kort 1215 IV SØ Viborg.
Kort 1215 III NØ Dollerup. OZ5LD, Leo
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ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J.
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10,
8670 Låsby, tlf. 06 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.
Vedr.: Foreningsnyt - Kreds 8 - Århus - OZ2EDR.

Program:
Tirs. 14.3: D-Licenskursus.
Ons. 15.3: Byggeaften, 6 m.
Tors. 16.3: Computeraften.
Tirs. 21.3: D-licenskursus.
Tirs. 28.3: D-licenskursus.
Tors. 30.3: HF aften.
Tirs. 4.4: D-licenskursus.
Tors. 6.4: Klubaften.
Man. 10.4: Bestyrelsesmøde.
Tirs. 11.4: D-licenskursus.

Der indkaldes herved til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag d. 13. april 1989 kl. 20.00 i afdelingens lokaler på Gunnar 
Clausens Vej 11, Viby J.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandsberetning.
3. Beretning fra udvalgene.
4. Regnskab.
5. Budget for 1989 herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse. Der skal vælges:
- Kasserer (OZ1KKH ønsker ikke genvalg).
-1 Bestyrelsesmedl. (OZ6ZR ønsker ikke genvalg).
- 2 Suppleanter.
8. Valg af revisorer og 2 suppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest d. 5. april 1989.

Vy 73 de OZ5DE, Dan

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LSM Allan Petersen, Tlf 06 21 03 24.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Kwds9
Koved begty rel segmejle m:
021 FDU, Frank Mølgaard Jansen, 
Gi. Undevaj $3, Tornby,
 .......... If. 08 97 74 75. Kreds 9

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

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 08 46 39 66.

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

GENERALFORSAMLING
25. april i lokalerne kl. 19.30. Dagsorden iflg. lovene.

2. maj: Klubmøde.
16. maj: Afslutning inden sommerferie.
SOMMERFERIE.
15. august: Opstart.

Vy 73 de OZ1IPR, Sten-Martin

EDR diri 
forening!

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.

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

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7, 
9670 Løgstør, tlf. 08 67 32 52.
Mødeaften: 2. onsdag i hver måned kl. 19.30. 
Postadresse: E. Bildsøe, Stiglmosevej 13, 9600 Års.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 08 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GGR, Bjørn Laursen, Rolighedsvej 53,
9400 Nørresundby.
Giro: 5 44 47 99.
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 ved OZ3REN - 145.650.
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JULIANEHÅB - 0X3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: 0X3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq. 
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.

NUUK - QX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen 
Mødeaften: Første torsdag i måneden hos formanden.
Fmd.: Peter Raahøj, Ole Brandtvej 1a, 3900 Nuuk. Tlf. 23 776. 
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

PITUFFIK - OX3THU

Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST. 
Mødelokale: Barak 751, værelse 3 T.A.B.
Adr.: MOS, Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.

Silent Key
OZ2XX

Een af de få tilbageværende, helt gamle radioamatører OZ2XX, 
Holger Zornig, er død. Holger, som blev 76 år, blev licenseret alle
rede i 1929 og hørtes endda som ulicenseret nogle år før.

Hans virke faldt indenfor radiobranchen, hvor han i mange år var 
indehaver af Zornig Radio i Studiestræde i København. Selv om 
der blev gjort nogle forsøg, blev hans livshistorie ikke beskrevet un
der »det nostalgiske hjørne«, vel sagtens på grund af Holgers be
skedenhed. Han havde ellers meget at fortælle.

Som radioamatør var Holger alle årene aktiv, særlig på telegrafi, 
som han specielt holdt af. Hans seneste station var en TS 440 som 
han gjorde flittigt brug af. På grund af sin sygdom det sidste års tid, 
måtte han flytte ned i stueetagen, men selv her fik han forlænget sin 
feeder, så han stadig kunne passe sin kære hobby. Også på Fri
hedsmuseet, OZ5MAY, var han en af de operatører som mestrede 
betjeningen af det gamle grej. Privat var Holger elskværdigheden 
selv, ikke bange for at give et godt råd, altid rar at være sammen 
med. Han vil blive savnet, af sin familie, og af os som håbede at 
høre ham, hver gang vi lukkede op for modtageren og stillede ind 
på telegrafisignalerne på 20 meter.

Æret være hans minde.
OZ8SW- OZ2AN

OZ6QS
Osvald Frederik Christian Iversen, OZ6QS Svinninge, Sjælland, er 
død 79 år gammel.

Han var oprindelig beskæftiget ved landbruget, men havde ev
ner til elektronik og mekanik og blev senere ansat ved »Nordvest
sjællandske elværker« som målemontør. Interessen for elektronik 
førte til licensen, som han havde stor fornøjelse af, idet hans syn var 
svækket på grund af en kalkulykke i de unge dage.

Æret være hans minde.
Axel Pedersen, OZ1GZB

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.

Tirsdag den 21. februar kl. 15.30 blev jeg opsøgt af en telegrafin
spektør fra Ti (P&T). Han legitimerede sig og bad om lov til at 
komme ind. Da jeg som licenseret amatør skal give medarbejdere 
ved Ti (P&T) uhindret adgang, bad jeg ham naturligvis ind. Han for
klarede, at årsagen til besøget var, at en »radioamatør« havde præ
senteret ham for en udklippet amatørannonce fra FEB 89-OZ.

Her forsøger jeg at købe en 10 kw sender til kommerciel anven
delse. Da jeg bad om navnet på min »amatørven« blev det rettet til 
»en ansat i teleinspektionen - senere til en radioamatør ansat i tele
inspektionen«, men navnet på vedkommende ville han ikke ud 
med. Helt fejlagtigt troede telegrafinspektøren, at jeg allerede (5 
dage efter annoncen i OZ) var i besiddelse af senderen - og an
vendte den. For første gang i de 30 år, jeg har været licenseret, har 
jeg haft besøg af Ti (P&T) på grund af, at en nidkær »amatørven« har 
mistænkeliggjort mig. Jeg kan melde »hus forbi«, jeg søger faktisk 
en 10 kwsendertil en institution, som helt legalt og kommercielt har 
tænkt sig at benytte den.

Forestil dig, at færdselspolitiet dukkede op, hvis der annoncere
des efter en bil, der kunne køre 200 km i timen, eller sædeligheds
politiet, hvis det drejede sig om 100 kondomer?

I anledning af ovennævnte episode, vil jeg gerne stille 3 spørgs
mål:
1. Har EDR’s forlag haft nogen betænkelighed ved at bringe min 

annonce?
2. Vil du min »amatørven« - som burde kende mig bedre, præsen

tere dig i OZ og gøre rede for dine motiver til at mistænkeliggøre 
mig overfor Ti (P&T)?

3. Hvis du min »amatørven« faktisk er ansat ved Ti (P&T), vil du da 
foranledige, at jeg får helt præcist at vide, om jeg må gå videre 
i mine bestræbelser på at skaffe nævnte 10 kw sender, eller jeg 
skal droppe det?
Med venlig hilsen Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn

PS. Jeg har modtaget et tilbud på senderen.

Amatørannoncernes indhold sorterer, ligesom bladets øvrige stof 
under hovedredaktøren, og til dit første spørgsmål, kan jeg  oplyse 
dig om, at jeg  ikke havde nogle betænkeligheder ved at bringe an
noncen.

Kriteriet for om en amatørannonce kan bringes er, at den skal 
være ukommerciel, dvs. forhandlere a f stationer, løsdele mv. kan 
ikke benytte amatørannoncerne, men er henvist ti i  at tegne en kom
merciel annonce, der i  sagens natur er noget dyrere.

Amatørannoncerne er en service for medlemmerne. Udover at 
det, der ønskes solgt/købt gennem disse annoncer skal have noget 
med amatørradio at gøre, er der ikke nogen form for censur. Havde 
du ønsket at købe en 10 kW sender tii brug på amatørbåndene, 
havde jeg  nok stoppet annoncen, men i d it tilfælde var der som 
nævnt ingen betænkeligheder. HR

11 m i OZ
I OZ nr. 9/88 havde OZ 1 LHJ, Klaus, et indlæg, hvor han foreslog, 
at 11 m folket blev lukket ind i »varmen«. Da jeg endnu ikke har set 
nogle kommentarer, jeg havde ventet, at han blev pelset, er jeg 
kommet til det resultat, at det nok skal ties ud i glemslen. Jeg er selv 
en meget aktiv 11 m mand og formentligt kommende amatør. Klaus 
er inde på det rigtige. Jeg ved godt, at mange »rigtige amatører« 
ikke blander sig med pøbelen (læs 11 m folk). Hvor mange gange 
hører man ikke »det er jo det rene walkie-snak«. Som om der er no
get galt i at være 11 m mand. Der findes da heldigvis også amatører, 
der støver Walkien af og hilser på de gamle venner på 11 m.
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Hvad er forskellen på amatører og Walkie-folket?? Amatøren har 
selvfølgelig licensen, men interessen for radiosendere er den 
samme, uanset om man er amatør eller WT-mand. Det kan heller 
ikke være »sproget«. Hvis man er af den mening, kan man jo prøve 
at lytte på Vejrhøj!! Lytter man så på »kan 84« er det ikke mege 
bedre. Her skal man have grej i mange tusindkroners klassen for at 
begå sig. Det kan heller ikke være det der med at eksperimentere.

Jeg vil vove den påstand, at der findes 11 mfolk, der er mere eks
perter end mange amatører, som begrænser deres eksperimenter 
til forpladen af deres grej mod »pøbelimpornator«.

Min konklusion: et par sider til 11 m i et iøvrigt godt blad = flere 
medlemmer = lavere kontingent.

Venlig hilsen fra det kolde nord 
DR 2345 Finn Jakobsen, Nuuk/Godthåb

Til læsernes mening
Ang. OZ7IS’s telex om at redde EDR ved hjælp af at oprette en så
kaldt »Novice-licens«, har jeg et par kommentarer dertil.

Vi ved jo allesammen, at EDR har faldende medlemstal, men jeg 
mener ikke at oprette en novice-licens er løsningen. Det vil bare 
give en hel masse »11 meter agtig« trafik på båndene. Det er jo ikke 
det, vi ligefrem mest savner.

Jeg mener i stedet for, at det burde være en selvfølge, at man var 
medlem af EDR, når man har råd fil købe en station til flere tusinde 
kroner, har man også råd til at være medlem af EDR. Som Ivan gan
ske rigtig siger, det er EDR, der står bag de tilladelser m.v., der er 
kommet her på det sidste, og alligevel nyder alle dem, der ikke er 
medlem, godt af det, men de som er medlem må »trække slæbet«.

Til Ivan vil jeg foreslå, at i stedet for novice-licensen, satte han et 
ønske, der gik på at afskaffe CW-prøven til HF, og erstatte den med 
f.eks. en prøve i HF-teknik. Jeg kan ikke umiddelbart se nogen me
ning i at skulle kunne morse, hvis ikke det interesserer en.

OZ3ABE, Peter

dækker 
ethvert behov
i fritstående 
stålmaster

ANTENNEMASTER
PROJEKTØRMASTER

Ring efter brochurer:
Tli 07 35 10 66

S i

V f y 1Stalteknik
Smedevej 2 - DK 6900 Skjern 
Fabrikation »Ingeniør - Handelsvirke

S’føli er jeg på vej t i l ... 
FORÅRSMARKED
Lørdag den 8. april 1989

Lyngtofte Kro i Genner

PROGRAM
10.00 Åbning

13.30 Start af: 
registrering effekter 

til auktionen.

14.00 Seneste aflevering 
af effekter

til auktionen.

15.00 Starter auktionen.

LODSFREKVENS: 145.500
samt 145.725

Ved middagstid har kroen tilbud på: 
Hamburgerryg eller hakkebøf samt is, pris kr. 60,00.

184 OZ MARTS 1989



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: DRAKE matc-boxtype MN4, som ny med S.W.R. og 
watt. meter. Flot eksemplar. Fast pris kr. 2.300,-. Lille Philips 
rørvoltmeter type GM6000 med manual. Pris kr. 200,-. Trance
iver HW12 til 80 meter med org. powersup., mich og manual, 
fremtræder som ny mont. med meget lækkert microdrev. Fast 
pris kr. 1.000,-.
OZ9VN, Villy, tlf. 02 39 40 03.

Købes: Remote Controller til leom 701/211 E nr. IC RM3. 
Sælges: Yaesu antennetuner FRT 7700. Kr. 400,-. Microwave 
144 MHz Contverter. Kr. 200,-. Microwave 432 MHz Contverter. 
Kr. 300,-.
OZDR 2371, tlf. 06 25 69 39.

Sælges: Transverter UHF-Units 1296/28 incl. 3 W PA, kr. 
1.300,-. PA trin til 2 x  2C39 (u.rør) kr. 800,-. Transverter til 
2320 MHz bestående af 3 moduler fra SSB-Electr. kr. 1.300,-. 
Philips TV-tuner, AV7300, kr. 600,-. AMIGA bøger: Intuition 
ref. manual, kr. 200,-. ROM-kemal ref. manual kr. 150,-. 
Amiga-baslc Inside and Out, kr. 200,-. AMIGA disk drives 
Inside-Out, kr. 200,-. AMIGA programmers quide, kr. 150,-. 
Tips & Tricks, kr. 150,-. AMIGADOS/CLI kr. 100,-.
OZ9QV, Jan, tlf. ml. 19 og 21, 02 99 88 45.

QTH sælges i Ejby/Glostrup
incl. 13 meter gitterantennemast 
med Hy-Gain TH3MK3, 2 m hy
brid dobbelt-quad-beam, 40/80 
m inverted V. Huset er en højtbe- 
liggende 162 m2 Brøcner Nielsen 
villa fra 1974 med 20 m2 car
port/udhus. Beliggende på blind 
vej i udbygget, børnevenligt kvar
ter.
Pris/udb. 915.000 / 69.489. 
Brutto/netto 9.986 / 7.254.
Bent Byrlund 02 94 12 13.

Sælges: DRAKE: MN 2700 kr. 2.800,- 2 stk. FA 7 kr. 450,-. TR 
7 Service manual kr. 300,-. 7077 kr. 350,-. RV 75 kr. 3.500,-. PS 
7 kr. 2.000,-. 17 kr. 9.800,-.
OZ7VG, tlf. 03 53 01 48.

Sælges: Yaesu FT227 RA 2 m transceiver kr. 2.500,-. 70 cm 
halvbølge antenne kr. 130,-. 70 cm 10 element beam kr. 100,-. 
2 m 5 element xy-beam kr. 150,-. 2 m 5/8 lodret antenne kr. 
150,-. Carp rotorsystem, hovedrep. kr. 500,-.
OZ1CWV, Keld, tlf. 06 10 94 78.

Sælges: Kenwood TM-421 ES UFSF FM Transceiver, købt nov. 
1987. Kan afprøves på QTH. Pris kr. 2.300,-. Evt. kan antenne 
Hoffmeister 70 og kort antennekabel medfølge. Pris kr. 200,-.
OZ1JSZ, Palle, tlf. 02 54 35 88.

Sælges: ICOM 701 HF-station 100 W AUT10 m, 15 m, 20 m, 
40 m, 80 m, 160 m, USB, LSB, CW, AM, velholdt og i orden 
+ 20 AMP strømforsyning m indbygget højttaler sælges sam
let kr. 5.200,-.
OZ1EZQ, tlf. 02 15 08 81.

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!

Tlf. 02 - 23 55 55 
efter kl. 16.00

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges/byttes: UNIDEN 2020 HF Transceiver i tip-top stand. 
Manual, justeringsvejledning og ekstra sæt balancerede rør til 
PA-trin medfølger. Kr. 2.000,- eller bytte med nyere SONY Be- 
tamax eller U-MATIC videorecorder (frontloader) i perfekt 
stand.
OZ3CI, tlf. 02 87 33 55 efter kl. 18.00.

Sælges: AP 780 RC med Box kr. 500,-. AP 2000 UHF Uomb. 
med casette kr. 800,-. AP 2000 UHF Omb. kr. 1.000,-. CQ1 662 
med 3 kanaler 220 V kr. 300,-. CQM 662 Omb. til Repeater RV
11 kan evt. medfølge kr. 400,-. 2 stk. Danita Selektiv opkald SC
12 kr. 200,-. Handic 305 30 MHz kr. 100,-. +  forsendelse. 
OZ1JEE, Bjarne, tlf. 07 25 12 73, efter kl. 18.00.

Sælges: Hy-Gain Beam antenne. Model D.B.-1015 A 10 og 15 
meter Beam antenne, som ny med manual kr. 950,-.
OZ3AAF, tlf. 08 46 75 00.

Sælges: Kenwood hovedtelefoner kr. 75,-. 2 m 5/8 GP maritim 
kr. 250,-. RG8U å kr. 2,50 pr. m. 48 leder kabel å kr. 2,- pr. m. 
antenneomskifter for 5 HF ant. kr. 50,-. Antenneomskifter for 
2 VHF antenner kr. 60,-. Mikrofon Turner 454 X, kr. 150,-. Rør
voltmeter kr. 250,-. Millivoltmeter kr. 250,-. Accukeyer komplet 
kr. 500,-. Trafo 600 V 1 A kr. 150,-. Desuden div. løsdele som 
Prahn luftrrimmere, Geloso Pi-led, transformere m.m. OZ 
1934-1988 komplet (34-76 indb.), Call-book 1984, VTS 3., 4., 
5. og 6. udgave, ARRL single sideband.
OZ7XG, tlf. 09 11 31 09.
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KRYSTALLER!
Vi fører over 1500 forsk, frekvenser på lager. Såfremt vi ikke har netop det krystal du ønsker, skaffer vi 
det gerne, lev. tid ca. 14 dage, priser fra kr. 88,- på specialfremstillede krystaller. 
Udfyld venligst nedenstående bestillingsseddel, (fotokopi er også nok).

Krystal frekvens  .......   Mhz Anta l___

Tolerance ppm................. 20 ppm □  10 ppm □  Andet = ____

Hustype  ........................  HC 18/U □  HC25/U EU
Resonans  ....  Serie □  Parallel □  (pF hvis parallel).

20 pF □  30 pF □  Andet_____

Krystal frekvens..............    Mhz. Antal __

Tolerance ppm................. 20 ppm EU 10 ppm EU Andet = _____

Hustype  .............  HC 18/U □  HC25/U □

Resonans........................  Serie □  Parallel EU (pF hvis parallel).

□  30 pF El Andet_____

ppm

ppm

2 0  p F

Sæt kryds i felterne, det skal angives om der ønskes serieresonans ELLER parallelresonans. Oplys 
også gerne transceiver type og nr.

KRYSTALLER
Varenr. Sokkel type 1 II
1.00000 H C 4 3 U ............... 87.50 69.90
2.50000 HC 18U................ 48.00 43.80
6.40000 HC 18U................ 38.00 31.00
30.055 HC25U ............... 48.50 34.80
32768 kHz Ur krystal........... . 14.50 9.90

I hustype HC 18U føres (frekvens i MHz):
3.000000 4.915200 10.000
3.072000 5.000000 10.240
3.276800 6.000000 10.245
3.579545 6.144000 10.700
4.000000 8.000000 12.000
4.194304 8.867238 14.000

Vare nr.: HC 18U + frekvens.

16.000
18.000
20.000

i II
25.75 18.70

Rettelse i ann. OZ feb.:
De viste konstruktioner er byggesæt.

Varenr. Krystalfiltre m/sidebåndskrys. v/1 v/3 ens
9M22D f/SSB 9 MHz.... ............... 438.00 389.00
10M22D f/SSB 10,7 MHz........................... 438.00 389.00

Filtre: I II
10M15 3 BENS 10.7 M H z........... ............ 44.90 39.50
CFU 455 455 KHz filter...... ........ ................ 27.95 22.50
SFU 455 455 KHz filter................................ 19.85 15.70
SFD 455 455 KHz AM bånd.................. . 15.00 11.90
SFE 10.7 10.7 MHz FM bånd..... ................. 11.90 9.50

MF trafoer: I II
21K10E 455 KHz 1 x 1 cm M F............. . 9.75 6.75
21K7E 455 KHz 7 x 7 mm MF............... 9.75 6.75
41K7E 10.7 MHz 7 x 7 mm M F.............. 9.75 6.75
KAC K586 10 x 10 m m ............ ...... . 12.85 9.90
I = 1-9 stk. priser. II = 10-24 stk. priser (ens).

Vi sender overalt s landet pr. efterkrav. Ved køb for under 
60 kr. tillæ gges 8,- kr. i gebyr. Priserne er exci. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb for over 400,- kr. beta
ler forud, sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke 
Grønland og Færøerne).

Priserne er incl. 22%  moms. Ret til æ ndringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1988/89 kan rekvireres nu, indeholder p rise r på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

• R .O E L E K T R O N IK a p s
ØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VE. 

TLF. 05 83 25 33 . GIRO 7125666 
ODENSE AFD.: fre d e rik s g a d e  is  . t l f . 0913 90 39
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NCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRAN
Sælges/Byttes: YAESU/2 meter FT 225 RD All mode med 
Mutek/frontend. Radioen er med garanti utrolig flot og vel
holdt og i orden, med original emballage og manual samt dia
grammet til Mutek, det gamle print medfølger. Fast pris kr.
6.500,-. Evt. bytte med nyere 2/70 Dual FM station med strøm
forsyning.
OZ2ABK, Bent, tlf. 07 92 12 64.

Sælges: Transformatorer for DC/AC invertere. (12 VDC til 220
VAC). 2 x  12 Vind og 220 Vud. Diagrammer medfølger. 120 
VA kr. 130,-. 300 VA kr. 235,-. 500 VA kr. 355,-. Ladeapparat 
(nyt, f.eks. til nødstrømsanlæg) med automatik 12 V/25 A kr. 
650,-. Brokoblede ensrettere, 40 V - 2,2 A kr. 8,-/stk. 
OZ1AKD, Karsten, tlf. 06 81 30 96.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

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

Byrlund
02 941213 n  r

Købes: Mobil HF transceiver Kenwood 120 S eller lign.
OZ1CPY, Einar, tlf. 06 82 50 01.

Sælges: HF-transceiverYaesu FT-301D, 160 m til 10 m. SSB, 
GW, AM, FSK. SSB 200 watts PEP, CW 200 watts. 500 Hz CW- 
filter, all solid State. Digital display, Yaesu mikrofon. Yaesu po- 
wer supply FP-301D, 13,5 v dc - 25A med automatic CW-ID og 
Digital stationsur (12h - 24h). Alt helt ok og pæn stand, kom
plet manual. Pris kr. 6.000,-. Yaesu antenne-tuner FC-301, ind
gang for 3. coax og 1. wire antenner. Max 500 watts i 50 ohm. 
SWR-meter og Watts FWD power meter. Helt ok og pæn 
stand, manual. Pris kr. 1.500,-. Stationen kan afprøves her på 
stedet. Storno 700 syntese, ombygget til 2 m, 80 Ch, Rep. 
spac. + /-, 1750 Hz tone, 20 watts out, front betjent, mikro
fon. Pris kr. 1.500,-. Storno 763 UHF, syntese, ombygget til 70 
cm, 1000 Ch, aut. Rep. spac., 1750 Hztone, GaAs-Fet preamp 
(3SK97), m Motorola power modul i udgangen, 20 watts out, 
Automatic betjeningsbox, højttaler, mikrofon og fodtaste. Pris 
ide kr. 1.500,-. AP 780 RC UHF, syntese, ombygget til 70 cm, 
100 Ch, aut. Rep. spac., 1750 Hz tone, 10 watts out, betje
ningsbox, højttaler, mikrofon. Pris ide kr. 1.200,-. Flotte nye 
sortlakerede kabinetter, B =  420, H =  88, D = 330 mm. Pris 
kr. 150,-. pr. stk.
OZ8TU, Kim, tlf. 02 23 41 85, efter kl. 18.00.
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Sælges: Elkeyer med Weihtkontrol, omskifter for negativ po
sitiv nøgling, afbryder for medhør og jackstik for tilslutning til 
station samt hastighedsregulering. Indbygget i alukseret alu
miniumskabinet. Kr. 575,-.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, 
tlf. 09 21 90 42.

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og TEFLON-
print. MGF1302, kr. 65,-. MGF1502, kr. 50,-. MGF1501 kr. 30,-. 
MGF 1102, kr. 40,-. (dual gate). 6 GHz mixerdiode BA481, kr. 
10,-. 1240-1300 MHz 20 W powermodul, M57762, kr. 695,-. 
BFG 91a kr. 7,-. 5. BFG 33 Ft=12 GHz, kr. 10,-. Mikrobølgekon
densatorer kr. 5,-. Temperaturregulering 50 grader C til X- 
talovn kr. 20,-. TEFLON PRINT CuClad 3M/Keene Er=2.45, 
t=0.8 mm, 75 øre/cm2. Ætsede teflonprint til diverse mikro
bølgekonstruktioner 1 - 24 GHz, ring og hør!
OZ1HDA, Erik +045 08 88 93 01.
OZ1FJJ, Kurt +045 08 56 21 77.

Sælges: Ten-Tec 5W transceiver 80-10 mtr. kr. 1.500,-. TRIO 
9R-59DS modtager 0,5-30 Mhz SSB/CW/AM seperat bånd
spredning kr. 600,-. Heatkit HA-14 1000 W linear amplifier 
med nye rør, incl. power kr. 900,-. Bonito Modem Pac- 
ket/RTTY/AMTOR/FAX incl. programmer, se OZ/88 kr. 600,-. 
C-64 tlf. Modem kr. 800,-. Har du brug for computeren for at 
komme igang på Packet, er den også til salg. For samlere: 10 
W tysk tanksæt fra 1943, fine eksemplarer med originale stik 
og mike kr. 800,-.
OZ7AY, tlf. 03 50 13 29.

Købes: Mikrobølgehoved (horn) til parabolantenne for TV- 
satellitmodtagning købes. F.eks. Triax »Golden Hemt« eller til
svarende fabrikat. Motorenhed til at dreje parabolantenne 
med polarmountbeslag købes ligeledes.
OZ9FH, Frank Hansen, tlf. 02 73 63 42.

Sælges: 120 Watt guitarforstærker med 2 el-guitarer. Randall 
Switchmaster 2-kanal m. fodkontakt, master, reverb samt 
indbygget højttaler samlet kr. 3.000,-. SSB-krystalfiltre 2 x  full 
lattice m. 8 krystaller i store lufttætte dåser. 64 KHz til 108 KHz 
i spring på 4 KHz. 3,1 KHz båndbredde med særdeles stejle 
flanker, kr. 50,- stk. Mange rørtyper, også sjældne. Nye eller af
prøvede.
OZ7NB, tlf. 05 17 53 13.

Sælges: Radiometer AM-FM måiesender MS 27 (0,3-240 
MHz) kr. 2.200,-. Fluke multimeter 8120 A (41/2 ciffer) kr. 475,-. 
Collins kommunikationsmodtager 51J-4 (0,5-30 MHz) kr.
1.900,-.
OZ2SX, tlf. 03 89 64 93.

Købes: Micropolis 1015-VIF disk driver 80 spor dobbeltsidet, 
i orden eller defekt.
OZ1LRU, tlf. 05 73 25 09.
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Sælges: Fabriksny strømforsyning 5-17 V 40 amp. kr. 2.395,-. 
PA-trin 3-30 MHz 600 W output fabriksnyt kr. 2.395,-. Fabriks
nyt PA-trin 3-30 MHz 400 W output kr. 1.495,-. Fabriksnyt PA- 
trin 10 m 100 W output kr. 595,-. Fabriksnyt PA-trin 10 m 60 W 
output kr. 300,-. Fabriksnye 10 m transceiver president lin- 
coln/uniden 2830 fra 28-30 MHz USB-LSB-CW 21 W output 
FM-AM output 10 W kr. 3.500,-. Yaesu FT757GX, Yaesu 
FP757HD kr. 8.000,-.
Knud Erik Kofod, OZ1BIN, tlf. 09 94 22 55.

Sælges: Kenwood TS-140 S HF pris kr. 7.500,-. PA-trin 2 meter, 
mrk. »Alinco-Linear amplifier 110 watt kr. 1.400,-. Frekven
stæller 500 MHz »KN-model-FC 44 A kr. 1.500,-. Kenwood 
world clock - HC 10 kr. 500,-.
OZ6AE, tlf. 06 42 21 67.

Sælges: Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. 
Fremstillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger 
i teaktræ. Pris kr. 165,-.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, 
tlf. 09 21 90 42.

Sælges: Silketrykning af printplader. Eksp. ætsetryk i AS for
mat kun kr. 4,50 pr. tryk, hør hvordan, ring tlf. 05 61 85 62, 
samt mindre lager af nye og brugte lavvoltstransformatorer. 
OZ2HK, træffes aften.

Sælges: JBM T-2001 2 m transceiver all-mode priside kr.
4.500,- og JBM T-7003 70 cm FM-transceiver priside kr.
2.500,-. Samt diverse antenner og en Stoller rotor, priside kr.
1.500,-.
OZ1KCH, tlf. 03 48 82 66.

Lejlighed sages: Da min datter, som er hospitalslaborant øn
sker at studere til kemiingeniør, søges en lejlighed, evt. til eje, 
hvor der også er plads til vennen, som er tømrer, og er god til 
at istandsætte. Helst ikke for langt fra Ingeniørakademiet i Aal
borg.
OZ7JI, tlf. 06 83 60 64.

Sælges: Siemens E 350 langbølgeforsats. 10 kHz - 1550 kHz 
konverteres til 20 MHz - 21,55 MHz i 6 bånd med dobbelt af
stemte kredse - meget selektiv. Som ny og incl. manual. Sie
mens HF modtager E 311a 1,5-30 MHz SSB og CW. Istandsat 
og i orden. Tandberg spolebåndoptager 3400X incl. service
manual. Maritim VHF SRA type ME70.25 Watt. (Kun til licen
serede).
OZ8SO, Jens, tlf. 08 43 04 80.

Købes til samlebrug: Tysk Wehrmacht radio og tilbehør af 
enhver art, også reservedele og dele fra »slagtet« grej. Et be
søg i samlingen kan arrangeres ved forudgående ring. 
OZ4IR, Ebbe Pedersen, Kildemosevej 4, 3320 Meløse, pr. 
Skævinge, tlf. 02 11 06 67.

Støt OZ’s annoncører

Annoncelndex
Betafon................................... 128, 159
Byrlund ................................. 185, 187
Dam atic..........................................185
Dogplace........................................132
Electronic........................................188
FC-Trading A/S .............................165
Helmholt elektronik........................ 164
ILN service..................................... 147
Carl C. Jensen ...............................184
Norad......................................131, 147
Radioamatørernes Forlag ApS . . 151
Vejle RC-Elektronik........................ 186
Werner Radio ...................... bagsiden
Aarhus Radiolager . omsi. v. forsiden

Vort motto: 
Kun topkvalitet
Husk —  at vejen til 

komponenterne går gennem

Ib’s Radioservice wozsid
Hvorupvej 22, 9400 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.
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Forberedelse til 
licensprøve - så:

VEJEN .. ’
TIL
SENDETILLADELSEN

Pris: 125,- kr.

bestil den hos:
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OUTPUT: 25 WATT — LOW 5 WATT. PRIS: 6.375,00
FULL DUPLEX — CROSS BAND.
MULTI FUNKTION MIKROFON: KONTROLERER, 1750 Hz TONE, VFO, ME
MORY RECALL • STORT LCD DISPLAY, LET BETJENTE, OPLYSTE KNAP
PER HI-LOW OMSKIFTER FOR OUTPUT • 20 MEMORY • INDBYGGET 
DOBBELT VFO • STEP 5, 10, 15, 12.5, 25 KHz • PROGRAMMERBAR CALL 
KANAL FUNKTION • TONE KNAP • TONE ALERT SYSTEM • VFO SCAN • 
PROGRAMMERBAR SCAN • MEMORY SCAN • VHF ELLER UHF ME
MORY SCAN, ELLER ALLE MEMORY* DUAL CALL KANAL SCAN • DUAL 
MEMORY SCAN • DUAL VFO SCAN • SCAN STOP • TIDS OPERATION, EL
LER BÆREBØLGE • ALERT FUNKTION: SCANNER KANAL 1 MED 5 SEK. 
INTERVAL • MHz OMSKIFTER • LOCK FUNKTION • REVERSE FUNKTION 
• VÆGT 1,4 KG • D. 200, B. 140, H. 40 • FØLSOMHED < 0,16 pN 12 dB.

På gensyn på Sønderjydsk Forårsudstilling i Genner lørdag d. 8. april
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