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Redaktionelt

Løst og fast om OZ og EDR
Værsgo her er et nyt eksemplar af OZ, der forhåbentlig falder i læsernes smag.

Siden sidst har bladet som bekendt fejret sin 60 års fødselsdag. Det blev marke
ret ved et arrangement i Frederikshavn, hvor vort trykkeri Dafolo havde stillet sin 
kursusejendom - med tilhørende fortæring - til rådighed for et møde for bladets 
medarbejdere.

Spalteredaktører og andet godtfolk fra nær og fjern beså trykkeriet, holdt re
daktionsmøde, hyggede sig og havde en dejlig weekend. Under festmiddagen 
lørdag aften fik bladet overrakt et smukt stykke grafik i jubilæumsgave fra Dafolo, 
og nogle af spalteradaktørerne havde fået den gode idé som jubilæumsgave at 
sende handicapfonden et beløb (550 kr.). Vi kvitterede for Dafolos gæstfrihed 
med en EDR-vimpel, og jeg er overbevist om, at de impulser vi alle fik i Frede
rikshavn, vil afspejles i bladets spalter fremover. En stor tak til Dafolo og de med
arbejdere, der brugte en weekend på os.

Et sådant træf burde være en årlig tilbagevendende begivenhed, men der til 
rækker økonomien nok ikke.

Årligt tilbagevendende er derimod den stemmeseddel, der sidder i midten af 
dette nummer.

Selvom du synes det går godt i EDR, kan vi vel være enige om, at det fortsat 
helst skulle gå godt, og det er derfor af betydning, at vi får sammensat et repræ 
sentantskab og en hovedbestyrelse, der holder den kurs medlemmerne ønsker. 
Det kan man være med til at sikre ved at afgive sin stemme, og derfor synes jeg, 
du skulle bruge et par minutter på at udfylde og indsende din stemmeseddel.

På mange områder synes jeg, at det går godt i EDR. Der er grøde i mange ud
valg. Fra arbejdsgruppen, som HB har nedsat med den opgave at styrke med
lemsplejen, kommer en strøm af gode forslag om, hvorledes vi gør EDR endnu 
bedre. Foreningen har gennem tiden ikke altid været så god til at synliggøre det 
arbejde der sker, men kigger man nærmere, sker der faktisk en hel masse tiltag i 
foreningen, alle med det formål at gavne medlemmerne. Se f.eks. det tilbud, der 
er sendt til alle afdelinger om et »forstyrrelseskursus«, der gennem uddannelse af 
et par »eksperter« i hver afdeling, har til formål at give en håndsrækning til de 
medlemmer, der får problemer med naboens fjernsyn eller stereoanlæg.

En kilde til evig irritation for mange medlemmer er, hvis OZ ikke kommer til ti
den. Det generer også EDR, men det er ikke foreningen man skal rette sin vrede 
imod. Vi afleverer bladet til postvæsnet rettidigt hver måned. Utallige er efterhån
den de samtaler, vi har ført med postvæsnet. Den nuværende forsendelsesmåde 
gør, at postvæsnet må lade bladet ligge nogle dage inden distributionen. Det 
giver i sig selv forskelle på udbringningen landet over. På det sidste har jeg hørt 
om så store forsinkelser, at man har indtrykket af, at postvæsnet har ladet bladet 
ligge over på samtlige postkontorer undervejs til abonnenten, Vi prøver nu derfor 
igen at tage en forhandling, men for at kunne dokumentere forsinkelserne, var 
det nok en idé om man lod undertegnede vide, hvis man ofte først modtager bla
det flere dage efter at andre egne af landet har fået deres.

På forhåbentligt rettidigt gensyn i næste måned. HR.
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INTERNATIONAL AMATE UR RADIO U N IO N
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
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Næstformand: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

Status
I løbet af kort tid er vintersæsonen forbi, og vi går i gang med 
sommertiden, en tid, hvor radioaktiviteterne for de flestes 
vedkommende bliver skåret ned eller i hvert fald væsentligt 
ændret.

Derfor kan det på dette tidspunkt være passende at gøre 
en art status over, hvad man har nået denne vinter. Visse sta
tusposter kan man meget nemt gøre op; det er ting som af
slutningen af et byggeprojekt eller et morsekursus.

Andre poster er det vanskeligere at gøre op. Det kan være 
forholdet til foreningen - til EDR. Det er jo ikke ukendt, at med
lemstallet igennem de senere år har været vigende (det gæl
der forresten også antallet af licenserede radioamatører).

Men har den enkelte selv gjort tilstrækkeligt for at skabe in
teresse for og engagement i EDR? - Det er ikke tilstrækkeligt 
at betale sit kontingent og aflevere sin stemmeseddel (det 
sidste er der heller ikke for mange, der gør).

Interessen må stimuleres i alle de områder, hvorfra det er 
muligt at rekruttere ny medlemmer. Det er ikke noget, som 
HB og RM alene kan og skal gøre. Nej, alle skal være med, for 
kun derved har vi mulighed for at nå ud til et tilstrækkeligt 
stort antal mennesker.

Hvis du nu er af den opfattelse, at der måske var noget, 
som du kunne gøre til gavn for din forening, så brug somme
ren til at gøre det.

Enhver positiv indsats for EDR lønner sig, og foreningen, 
som er alle os medlemmer, har behov for, at alle giver et nap 
med. OZ5KM, Kjeld

OZ MAJ 1989 255



Velkommen til EDR’s SOMMERLEJR 1989 
på Baunhøj Camping, 6840 Oksbøl, tif. 75 27 11 30

• Gratis varmt vand ★ ★ ★ CAMPINGPLADS
• Skønne omgivelser i EVENTYRETS LAND
• Alle er velkomne

(speciel pris til medlemmer af EDR, husk medl.nr.).
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Test af leom IC-781

Så har vi bevæget os op i den allerøverste prisklasse 
for amatørradiostationer og haft lejlighed til at se 
nærmere på leoms topmodel IC-781 til HF-båndene.

Generelt, kredsløbsbeskrivelse
Som det allerede vil være kendt fra annoncerne i OZ, 
er stationen ret stor - den passer direkte ind i et 19 
tommer racksystem, er ca. 15 cm høj og over 41 cm 
dyb.

Modtageren dækker fra 100 kHz til 30 MHz, og 
mellemfrekvenserne er ca. 46,51 MHz, 9 MHz, 455 
kHz og 10,7 MHz, undtagen ved FM modtagning, 
hvor den sidste mellemfrekvens ikke benyttes. Alle 
disse konverteringer giver mange muligheder for 
indførelse af forskellige former for signalbehandling, 
og det er også udnyttet i rigt mål: Der er dobbelt 
passbandtuning, et ret bredt udvalg af filtre, samt en 
mulighed for at ændre CW tonen ved modtagning, 
uden at flytte »hovedskalaen« på modtageren - det 
sidste mindes vi ikke at have set, siden Halicrafters 
havde denne feature for en menneskealder siden. 
Der kan indkobles en 10 dB forforstærker samt dæm
peled på 10, 20 og 30 dB.

Derudover er det meste af modtagerens frontend 
dubleret for at få »dual watch« funktionen, altså at 
kunne lytte på to frekvenser samtidig og justere de
res indbyrdes LF-styrkeforhold med en balancekon
trol.

Senderen er specificeret til 150 watt output, og an
tennetuner, SWR-meter og speech-processor med 
HF-klipper er indbygget.

Målinger på senderen
Som før nævnt lover databladet, at der er 150 watt 
output til rådighed, og det er også tilfældet: Ud
gangseffekten var mellem 160 watt på 40 meter til 
170 watt på 15 og 10 meter, hvilket for øvrigt var til
strækkeligt til at brænde et af TR’s veltjente effekt- 
dæmpeled af! DC-inputtet var mellem 250 watt på 80

meter til 350 watt på 10 meter. PA-transistorernes for
syningsspænding er 28 volt, så strømmen kommer 
»kun« op i nærheden af 12,5 ampere. Strømforsynin
gen er således ret kraftig. Kølingen foregår med en 
ret støjende blæser.

Forsinkelsen ved CW nøgling var ca. 7 millisekun
der fra nøglen blev sluttet til fuld udgangseffekt var 
opnået. Ved fuld break-in stiger denne forsinkelse 
ca. 0,5 millisekund, og samtidig blev tegnfronten lidt 
forvrænget, specielt ved lave nøglehastigheder. 
Over speed ca. 80 fik tegnet sit korrekte udseende til
bage.

Målinger på modtageren
Da der er så mange filtreringsmuligheder kombine
ret med dobbelt passbandtuning og valgfri forfor
stærker, er det faktisk umuligt at angive følsomheden 
med blot nogle enkelte tal, men alligevel: Uden for
forstærker og de bredeste filtre til SSB er følsomhe
den 0,7 uV EMK for 10 dB (S+N)/N. Med forforstær
ker indkoblet og al filtrering indstillet til smallest 
mulige gennemgangskurve og CW drift er følsomhe
den 0,08 uV EMK for samme signal-støjforhold. Da 
der samtidig er en attenuator på op til 30 dB i 10 dB 
spring til rådighed, kan man tilpasse modtagerføl- 
somheden til de aktuelle forhold indenfor meget vide 
grænser.

Intermodulationsmålingen giver på 20 meter et 3 
dB (S+N)/N forhold ved et input på -136 dBm, og in- 
termodulationsprodukterne har samme styrke, når 
inputtet øges 102 dB. 3. ordens interceptpunktet lig
ger da på +17 dBm. 102 dB er meget fint, og dette 
område kan som før nævnt »flyttes« op i niveau ved 
hjælp af attenuatoren. Prisen taget i betragtning kan 
dette dog ikke overraske meget.

Modtagerens sidebåndsstøj er målt som tidligere 
beskrevet: Der tunes mod et signal, 100 dB større 
end grænsefølsomheden på -136 dBm. I en fre
kvensafstand på ca. 4,5 kHz fra dette signal er støjen
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steget 3 dB over grundstøjen, og det er lidt bedre end 
værdien fra f.eks. IC-730, som er blandt de bedste på 
dette område. Der er dog et par enkelte svage spuri- 
oussignaler ca. 25 kHz fra det kraftige signal, men 
resultatet må alligevel vurderes som fremragende og 
blandt de allerbedste. Notchfilteret fungerer godt, 
når generende interferenstoner skal fjernes - det er 
hverken for smalt, så man ikke kan ramme den for
styrrende frekvens, eller for bredt, så det går for 
meget ud over det resterende signal.

En spændende feature er »dual watch« systemet, 
der gør det muligt at lytte på to signaler samtidig. 
Som før nævnt kræver det, at det meste af modtage
rens frontend er dubleret, et system, der også er 
kendt fra professionelle modtagere, hvor det er nød
vendigt altid at overvåge en bestemt frekvens. Styr
keforholdet mellem de to signaler reguleres med en 
balanceknap. Systemet må for øvrigt med enkle mid
ler kunne udbyggestil diversitymodtagning, hvorved 
nytten ville stige væsentligt.

Dataskærmen kan også virke som spektrumana
lysator efter samme principper som OZ5WK beskrev 
i OZ 7/87 med tilhørende byggevejledning. Det inter- 
modulationsfrie dynamikområde er ca. 50 dB, så 
displayet er ikke helt spuriousfrit, især på 40 meter. 
Topniveauet er på alle bånd ca. S9+20 dB, og på an
meldereksemplaret var centerfrekvensen forskudt 
ca. 2,5 kHz ved alle modulationsarter, men derud
over er funktionen udmærket: f.eks. flytter det viste 
signal sig afhængig af passbandtuningens indstil
ling.

S-meteret viser S9 for 100 uV EMK og S9+60 dB 
for 150 mV EMK; ned til ca. S3 er lineariteten rimelig
god.

»On the Air« og i brug
På andendagen i testperioden fik jeg kold sved på 
panden, da jeg tændte for IC-781: Den lyste godt nok 
op, men ikke en lyd kom fra højttaleren, hvad jeg end 
trykkede på af knapper. Var LF’en brændt af på 
denne udlånte station i 50.000 kr. klassen? Ved at gå 
samtlige »menuer« igennem på 5-tommers skær
men opdagede jeg endelig til min lettelse, at jeg un
der den første dags febrilske tryk på de mange taster 
havde indstillet transceiveren til at »sove« i 90 minut
ter efter opstart! Pu-ha. Stationen har nemlig to 
digital-ure. Det ene kan passende sættes til UTC, det 
andet til dansk tid. Uret kan så tænde/slukke for tran
sceiveren og en evt. tilsluttet båndoptager på et vil
kårligt tidspunkt; der er altså også en »sleep« - 
funktion. På test-eksemplaret tabte uret ca. 2 sekun
der i døgnet.

Ærligt talt: Jeg var ikke gode venner med IC-781 
de første dage, den var til afprøvning her. Der var da 
a/f for mange taster og dippedutter. En mystisk knur
ren kom også fra dyret, da jeg startede første QSO. 
Åh, det kom jo fra den automatiske antennetuner, der

lige skulle justere sig selv til et perfekt standbølge
forhold. Efter en del hovedkradsen og megen blad
ren i manualen begyndte det imidlertid at gå bedre, 
og det blev sjovere og sjovere at udnytte de utallige 
muligheder, denne usædvanlige station byder på. 
Den følgende gennemgang kan kun blive sporadisk 
- en grundig opregning af alle detaljer ville fylde alle 
sider i et par OZ’er!

IC-781 er en ordentlig basse med sin indbyggede 
strømforsyning, der klarer fuld belastning (150 W 
output) uden skelen til, om det er SSB eller RTTY. 
Men her er også en fornemmelse af gedigenhed, 
store og lettilgængelige betjeningsknapper, en højt
taler af rimelig størrelse (i låget) og en VFO-knap, der 
med sin inerti selv kan dreje videre, når man har sat 
den i gang. Det unikke er naturligvis den gulbrune 
monitorskærm, der giver en masse oplysninger om 
modtagers og senders øjeblikkelig indstilling med 
meget letlæselige bogstaver. De er faktisk magen til 
dem, der er på min PC’ers Herkules-skærm.

Selv valg af MF-filtre kan man få et overblik over 
ved et partryk på tasterne under skærmen, for ikke at 
tale om de 101 hukommelser. Min første tanke var, at 
man næppe nogensinde fik brug for så mange - og 
hvad så med at huske, hvad der lå i hver enkelt af 
dem? Jamen, det er der også tænkt på: På en relativ 
let måde kan man ud for hver hukommelse indtaste 
en notits, så der for eksempel kommer til at stå 
Memory 1: 14.100,00 kHz CW narrow, Beacons 
Memory 2: 14.103,00 kHz RTTY wide, Packet 
Memory 3: 15.000,00 kHz USB, tidsignal 
Memory 4: 245 kHz AM, Kalundborg

Via menuen kan man bladre gennem memory
erne (man ser 10 ad gangen) og på den måde lynhur
tigt vælge, hvad man ønsker. Et tryk på en tast, og 
man havner 1/2 sekund efter på rette frekvens og er 
klar til at lytte eller sende.

Vælger man den menu, der giver Spectrum 
Scope, ser man et udsnit af det bånd, man for øjeblik
ket lytter på, enten med 100, 50 eller 25 kHz til hver 
side. Signalerne på båndet ses som logaritmiske 
bølgetoppe. Hvor megen nytte, man har af det, har 
jeg svært ved at afgøre. Jeg havde mest glæde af det 
ved lytning på kortbølge-BC-stationer, hvor man 
f.eks. umiddelbart ser, at der ligger et godt stabilt sig
nal 15 kHz højere, som det kan være interessant at 
studere nærmere. Drejer man på VFO-knappen, flyt
ter bølgetoppen sig hen i midten af skærmen. En en
kelt gang kunne jeg se splatter til hver side for en 
overstyret SSB-station i takt med modulationen. Hvis 
man har et modem, der har RS-232 udgang, kan 
man anvende skærmen til monitor i stedet for den 
sædvanlige, store skærm.

RTTY: IC-781 kan sende ægte FSK-signaler (både 
de »høje« og de »lave« tonepar kan vælges ved et ind
greb indvendigt). AFSK er også en mulighed. Fuldt 
RTTY-output.
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SSB: Rapporter om lydkvaliteten med den medføl
gende håndmikrofon HM-12 var gode. Ved skift til en 
lånt SM-6 electret bordmike rapporteredes om 
endnu bedre tydelighed... De lysere dele af stem
men gav større forståelighed. Har man ofret så 
mange penge på en luksusstation som denne, har 
man nok også råd til de ekstra kroner, en sådan mik
rofon koster. Der skulle skrues op for forstærkningen 
ved brug af håndmikrofonen. De fine filtre i modtage
ren gjorde sig bemærkede ved sammenligning med 
min egen IC-735, der ellers er rimelig god i den hen
seende.

CW: Kun komplimenter på tegnform og stabilitet. 
Via retransmission på 2 m FM af de udsendte CW- 
signaler er mit indtryk særdeles godt: klart klin
gende, tydelige signaler. Ingen hørbar forkortning af 
tegnene ved fuld break-in. Den indbyggede elektro
niske nøgle virkede, som den skulle; hastigheden 
var rimelig nem at indstille. CW-pitchen fra et signal, 
man lytter til, kan justeres efter behag.

FM: Kun afprøvet ved lytning. Tilsyneladende OK.
Filtrene giver indtryk af at være skarpe, også langt 

nede ad flankerne. Kraftige, uønskede signaler lidt 
borte forsvinder totalt ved skift fra WIDE til NAR
ROW. Den berygtede fasestøj kunne ikke konstate
res. IC-781 bruger vist også et nyt digitalt system til 
VFO’en. Stationen var forbundet til en 80 meter loop 
antenne. Auto-tuneren kunne klare at indstille til mi
nimum SWR på alle bånd undtagen et enkelt. Anten
neforhold er jo forskellige hos os alle. Ingen som 
helst overstyring kunne konstateres på 7 MHz bån
det om aftenen.

Både IX  og RX kan off-settes. Man kan for resten 
også lytte på VFO A og B samtidig - kan være nyttigt 
ved jagt på en DX-station, der kører »split«, for man 
kan høre DX’eren og pile-uppen på en gang, ja, 
endda vægte lydstyrken fra VFO’erne efter behag.

Ved kritisk lytning på mange forskellige signaler 
og sammenligning med både IC-735 og en Drake 
TR7 (samme antenne) står 78Teren sig bedst i alle 
tilfælde. Ingen betydningsfulde spuriouser bemær
kedes (100 kHz til 30 MHz). Hvis du holder af at lytte 
på den maritime nød- og kaldefrekvens 500 kHz, så 
skal du ikke indstille lige på 500,00 kHz, men f.eks. 
blot 10 Hz lavere; der skiftes nemlig indgangs-filtre 
lige på 500 kHz, og signalerne dæmpes derfor ca. 2 
til 3 S-grader.

Tallene på frekvens/bånd-tasterne er meget små 
og svære at læse på afstand. Noise-blankeren kan 
varieres og havde god virkning på woodpeckeren på 
14 MHz. Man kan lytte til sit eget udsendte signal 
(godt til indstilling af mikrofon). Efter adskillige da
ges flittigt brug må jeg erkende, at det er en dejlig sta
tion - og ikke så svær alligevel at anvende.

Visse folk vil ofre meget på at kunne køre i BMW. 
Man kommer dog også fint fra sted til sted i en folke
vogn. Jeg var egentlig skeptisk over for, om nogle

danske amatører ville spendere de mange penge, en 
IC-781 koster. NORAD fortæller imidlertid, at der al
lerede er solgt en håndfuld af dem.

Med IC-781 har vi nok et godt fingerpeg om fremti
dens stationer. Det er nemlig ret uoverskueligt med 
alle de mange funktions-taster, en moderne trans- 
ceiver er udstyret med. Hvilke er lige nu trykket ind 
eller ud? Det får man et klart overblik over ved at se 
på videoskærmen. Om det så er rimeligt og tilstræk
keligt nyttigt også at inddrage en spektrum-analyzer 
i systemet er en anden sag. Under alle omstændig
heder har det været et særdeles interessant be
kendtskab, vi fik med denne store transceiver.

Hvis nu Garfield’s tegner gav ham SSTV - ville selv 
mandage være ti! at leve med - Åh ja, såmænd!

CäbiC,
dækker 
ethvert behov 
i fritstående 
stålmaster

ANTENNEMASTER 
PROJEKTØRMASTER

Ring efter brochurer:
Tif. 07 35 10 66

Stålteknik ^
Smedevej 2 - DK 6900 Skjern 
Fabrikation - Ingeniør» Handelsvirke
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QSL-kort
Af OZ1DKG Erling Heiberg, Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V

QSL-kort kender vi alle: de nye amatører, som venter 
halve år på, at kortene skal dukke op, og de lidt ældre 
amatører, som ikke får svaret på de QSL-kort, de har 
modtaget. Begge dele kan være svært at ændre på, 
men QSL-kortets udformning betyder en hel del, 
hvad enten man ønsker at bruge det til f.eks. ansøg
ning af diplomer, eller blot ønsker at gemme dem 
som bekræftelse på mange gode QSO’er.

Trykning
Inden man får trykt QSL-kort, skal man være sikker 
på, at man får alle oplysninger med på kortet. Det kan 
være svært at huske det hele, når man står overfor en 
travl bogtrykker, hvis rynker i panden bliver større og 
større jo mere man prøver på at forklare, hvad det er 
man ønsker, for så til sidst at lade ham ordne det hele, 
for han ved jo nok bedst. Og så får du måske 2000 
kort hjem at ligge, der alligevel ikke var helt det, du 
ønskede, og en vigtig oplysning manglede.

Derfor-giv dig tid til at lave et udkast. Vi har jo nok 
allesammen en idé om, hvad vi gerne vil, men prøv at 
overholde nogle enkle regler, så er det noget nem
mere for dem, der skal bruge dine kort, og for dem 
der skal kontrollere dem.

Lay-out
Udkastet behøver ikke at være noget mesterværk, 
det vigtigste er ideen. Med denne artikel er en side 
med alfabeter o.s.v., tag kopier af denne side, tag en 
saks og gå så i gang.

Vil du have tryk på begge sider, så brug den ene 
side af kortet til fotografi, tegning eller lign. samt dit 
kaldesignal. Kun din egen fantasi sætter begræns
ningerne for denne side.

Den anden side af kortet forbeholdes alle rele
vante oplysninger. Øverste venstre hjørne forbehol
des modtagerens kaldesignal, uden generende 
tekst i umiddelbar nærhed. Dette er et ønske fra 
QSL-manageren, idet det så er hurtigt at se, hvor kor
tene skal hen.

Derefter følgende oplysninger: Dato, UTC-tid, 
mode, bånd, RST samt dit kaldesignal og adresse.

Endvidere vil det være praktisk også af hensyn til 
dem, der skal bruge dit QSL-kort til ansøgningen om 
diplomer, påfør din CQ-zone, ITU-zone og evt. amt.

Gør plads til at skrive nogle personlige bemærk
ninger til modtageren, hvis du ønsker det, og sæt lo
goer på for evt. foreninger, du er medlem af. Men 
brug ikke f.eks. logoet for Danish DX Group, hvis du 
ikke er medlem af denne forening, det er ikke tilladt; 
heller ikke andre foreningers logo, hvis du ikke er 
medlem.

Så kommer tidspunktet, hvor du skal vælge, hvil
ken slags karton du vil bruge. Her skal du tænke me
get på vægten og størrelsen af kortet.

Ifølge Børge, OZ7BW, skal et QSL-kort måle 9x13 
cm2 og veje ca. 4-5 gram. Du kan sende et luftpost
brev til alle DX-lande for kr. 4,10. Denne kuvert skal 
som regel indeholde QSL-kortet, svarkuvert, IRC’s 
eller »Green Stamps«. Alt dette må veje 20 gram for 
kr. 4,10, men hvis det overskrider de 20 gram, koster 
det kr. 14,00. Lad være med at bevæge dig lige om
kring de 20 gram, en våd kuvert eller et 4-blok fri
mærke kan så måske få prisen til at stige, og det kan 
blive en dyr fornøjelse i det lange løb.

Prøv at skrive på kartonet inden du bestemmer 
dig, det skulle gerne være nemt at skrive på med en
ten kuglepen eller tusch.

Et ønske fra OZ1DXX Grethe, der er diplommana
ger: Skriv dit kaldesignal, så man kan se, hvad der 
står. Det er blevet så moderne at lave udformninger 
på bogstaverne, så man dårligt kan se, at det er et 
bogstav. Det kan ikke være meningen, at det skal 
være en gætteleg at finde ud af, hvem du er.

Et ønske fra Børge OZ7BW, der er QSL-manager i 
EDR: Husk at forbeholde øverste venstre hjørne til 
modtagerens kaldesignal, og når du indsender kor
tene til videreforsendelse, skal de være sorteret i 
præfixorden.

Kik på eksemplerne i denne artikel, det gør ikke 
noget, at nogle af oplysningerne f.eks. zoner og amt 
står med små bogstaver, den, der har brug for disse 
oplysninger, skal nok finde dem.

Rigtig god fornøjelse med udarbejdelsen af dit 
QSL-kort.
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TO RADIO
CONFIRMING QSO

DAY MONTH YEAR UTC MHz RST 2-WAY

CWSSB

TO AMATEUR RADIO STATION

A ism ^© .
y  INTERNATIONAl AMATEUR RADIO UNION

l’M HAPPY TO CONFIRM OUR QSO: EX PEBINEMTERE NI

DAY
DATE

MONTH YEAR
UNIVERSAL TIME 

COORDINATED - UTC Af DELING AF
I N T E R N A T I O N A L  A M A T E U R  R A D I O  U N I O N

EXfrEMMEtftERElNPE-̂  ^

D
-  :JFå

AFDELING AF

INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION

TNX FR NICE QSO ES HPE CUAGN 
□  PSE □  TNX QSL, VY 73

Æ 'E S? RWD'
t | r'
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ABCDEFGHJ 
IKLMNOPQR 
STUVWXYZ 
CEabcdefghij 
klmnopqrstu 
vwxyz123456
7890?!&6%(?iJ)

ABCDEFGHIJKL 
MNOPQRSTUVX 
WYZ abcdefghi 
jklmnopqrstuv 
wxyzææø1234 
567890ftÆ(E%
0 ? ! & £ $ ( o i + x )

ABCDEFGHIJKL 
MNOPQRSTUVX 
WYZ abcdefghi 
jklmnopqrstuv
wxyzææe1234 
567890fiÆ(E%
0 ? !& £ $ ( o * + x )

OZ1DXX
GRETHE HEIBERG 
SNEDKERVEJ 24 • 6710 
ESBJERG V. • DENMARK

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRST
UVWXYZÆØ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxy
zææø-123456

ABCDEFGHJ 
IKLMNOPQR
STUVWXYZ
CEabcdefghij
klmnopqrstu
vwxyz123456
7890?!&B%(fii)

Lodning på mindre stik
Af OZ5NU Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Når man har siddet og loddet på mindre stik af for
skellig art ved sit skrivebord, så opdager man hur
tigt, at når man skal lodde, så kører stikket hen ad 
bordet, og det er jo ikke særligt heldigt.

Her anvender jeg en lille skruestik, som kan fås 
både i metal og i plastudgave, tillige forefindes den 
med sugekopper, så den bliver siddende fast på bor
det.

Så borer jeg i et passende stykke liste div. huller 
passende for div. stiks tykkelse, hvorefter jeg skærer 
listen igennem på langs. Savsporet gør lige nøjagtigt 
dette, at stikket kommer i spænd, når man lægger 
den gennemskårne liste sammen og sætter i skrue
stikken.

Man kan nu roligt sidde og lodde på et hvilket som 
helst stik, det være sig højttalerstik, BNC stik, mikro
fonstik, DIN stik, o.a., alt uden problemer.

o o o  o O Q o O O o
SAVES IGENNEM

-XH a  0 KLAR TIL BRUG
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SSTV scan-converter SCÆ 86
Af OZ9AU, Allan Mathiesen, Tinglevvej 1, 2820 Gentofte.

4. del.

Video Ram Print. Print nr. 3
Video Ram Printets funktion er at gemme de billeder, 
som modtages eller kommer fra kameraet, i video 
memoryen og vise dem på en TV monitor.

Printet består af en CRT Controller 6545,8 stk. 64k 
x 1 D-Ram, og CLOCKosc plus diverse logik til sty
ring af data ind og ud, WE og anden kontrol af data i 
memoryen.

Billedet, som vises på skærmen, er det originale 
1:1 standard format og opløsningen er på 128 linier 
x 128 punkter (Eng. PIXELS) og med 16 gråtone
værdier i hvert punkt (4 bit).

På skærmen fylder billedfeltet 32 /*S i bredden og 
256 linier vertikalt, idet hver TV linie vises to gange 
for at undgå sorte mellemrum mellem linierne.

Opløsningen på TV skærmen er 128 punkter i det 
billedfelt, der vises på skærmen, og da bredden af 
feltet svarer til 32 pS, giver det en højeste videofre
kvens på 2 MHz.

Videosignalet til monitoren er efter CCIR stan
dard: Liniefrekvens 15,625 kHz og 50 Hz billedfre
kvens.

“ LJ
illVIDEOH :
— 32 y § = = = >

i x :
SORT
SYNK

<---------------------------------- 64  uS-

Video-memoryen er på 64 kBYTES og det giver 
plads til 8 billeder med den nævnte opløsning, da et 
billede fylder 8 kBYTES (128 x 128 x 4 bits).

Denne opløsning giver faktisk ganske pæne bille
der, se foto fig. 24.

Fig.24

CRT controlleren tager sig af adresseringen til me
moryen.

Der er to sæt adresser, de »hurtige« til display af 
billedet på TV skærmen, og de »langsomme« til 
SSTV billedet, som modtages og sendes, samt til ka
merabilledet som skal fryses.

SSTV adresserne sendes til memoryen under 
blanking og synkperioden i TV billedet og vil derfor 
ikke give forstyrrelser på TV skærmen

Denne multiplexing af adresserne styres af 
CRT’en v.h.a. CPU’en som via bussen forsyner 
CRT’en med de nødvendige data.

Billede af V-Ram prin t
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Fig.24

Hver linie i billedet består af 64 bytes, dvs. 1 byte er 
to punkter på skærmen. (Se FS-SS print) og da en V2 

byte er på 4 bits (nibble), fås 16 gråtoner i hvert punkt.
D/A converteren IC9 er en 74HCT157, som multi

plexer mellem de første og sidste 4 bit i en byte. På 
udgangene af 157’eren sidder de 4 modstande som 
giver de 16 gråtoneværdier. Modstandene er vægtet 
efter deres binære værdi: 10 kOhm til den mest bety
dende (MSB) og 80 kOhm til den mindst betydende 
(LSB). Det er en simpel D/A converter, men den fun
gerer udmærket.

Videoudgangen til monitoren består af en emitter- 
følger T1, og synkpulserne som kommer fra 6545 
lægges til videosignalet af T2.

Cursor signalet fra 6545 adderes til video signalet 
gennem dioden D1.

Cursoren eller markøren bruges til flere indikatio
ner samtidig på skærmen.

I siden af billedfeltet kører markøren ned for under 
sending og modtagning at indikere på hvilken linie 
billedet er i øjeblikket, samtidig markeres hvilken me
mory der er valgt fra keyboardet, M1 i venstre og M2 
i højre side.

Øverst i billedet markeres hvilken side der er valgt 
til tekst memory.

Desuden bruges den til markering af næste tegn
position på skærmen, når der skrives tekst.

Den X-talstyrede Clock ose. kører på 4 MHz og bli
ver neddelt til 2 MHz til masterclock for 6545’en.

Det har på V-Ram printet, som på de to andre print, 
SS-FS og CPU, været vigtigt at nedbringe antallet af 
komponenter til et minimum.

Printet er lagt ud, så man også kan bruge 16 K x 
1 D-Ram, men det anbefales at bruge 64 K x 1,dade 
i dag er billigere og kan indeholde 4 gange så mange 
billeder og kun behøver 5 V forsyningsspænding.

Refresh af ramlageret sker under skanderingen af 
billedet på TV skærmen, og da ramlageret er ordnet 
således, at ROW adresserne svarer til liniepunk
terne på skærmen, bliver ramlageret refreshed i lø
bet af fire TV linier, i alt 128 Row adresser, som er 
nødvendigt for at refreshe denne type dynamiske 
ram’er.

Alle ram kredse som kræver 128 refresh cycles 
kan bruges, dog er der enkelte typer på markedet, 
som kan give problemer ( f.eks. Siemens), mens de 
Østerlandske fabrikater virker OK allesammen (Fu
jitsu, NEC, Hitachi, OKI).

Som videomonitor kan bruges ethvert TV, hvor der 
er lavet videoindgang eller en computermonitor, el
ler man kan bruge en VHF/UHF modulator, og der
ved se billedet på et alm. TV.

Der vil senere komme en lille konstruktionsartikel 
til en VHF-modulator.

Omskiftningen mellem de lagrede billeder, sker 
fra tastaturet og med en drejeomskifter på fire stillin
ger. Se fig. 9 og oversigts fig. 34.

Med drejeomskifteren kan vælges 4 memory om
råder, og fra tastaturet vælges så en ud af to memo- 
ries, M1 og M2.

B IL E R  l

¥x

T a b e l

c29 a29 Plemo -om råde
0 0 A
1 0 B
0 1 C
1 1 D

Fig. 26.
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VRAM Printets samlede strømforbrug, når der an- 
vendes 64 K x 1 D-ram:
+ 5 Volt/400 mA 

Hvis der anvendes 16 K x 1 D-ram bliver strøm
forbruget:
+ 5 Volt/250 mA 
-i- 12 Volt/150 mA
-  5 Volt/120 ixA

Converterens samlede strømforbrug:
(Med 64 K D-Ram på V-Ram print)
+ 5 Volt: 750 mA 
+ 12 Volt: 15 mA
-  12 Volt: 15 mA 
(- 5 Volt: 60 fjÅ)

V-RAM PRINT 
HUN STIK SET FRA LODDESIDEN

+5 V +5 V - c 1 a _ +5 V +5 V
+5 V +5 V - 2 - +5 V +5 V

CPU 5 a A0 - 4 - Al CPU 5 c
— - c 5 a - —

STEL ov - 6 - OV STEL
STEL ov - 7 - ov STEL
CPU 4a DO - 8 - —
CPU 2 a D2 - 9 - Dl CPU 3a
CPU IC D4 - c 10 a - D3 CPU la
CPU 3c D6 - 11 - D5 CPU 2 c

— - 12 - D7 CPU 4c
— - 13 - —
— - 14 - CS A CPU 7 a

CPU 10c R/W - c 15 a - 02 CLOCK CPU 9 a
— _ 17 - —
— - 18 

1 Q
- —

_ _ c 2 0 a - —

— - 21 - —
(4- VIDEO UD---- - 2 2 - OV STEL
T STEL OV - 23 - ov STEL
'--STEL ov - 24 - ov STEL

STEL ov - c 25 a - ov STEL
LPEN LPEN - 26 - —

— - 27 - —

(-5 V) - 28 - (-5 V)
SELECT A + B MEMO - 29 - SELECT C + D MEMO

(+12 V) - c 30 a - (+12 V)
— - 31 - —

STEL - OV - 32 - OV STEL

Forbinde Iser fra V-RAM print til CPU print 
CPU = CPU PRINT 

( -5 V og + 12 V kun ved 16 k x 1 ram )

Fig.28

Stykliste til Video Ram kort SCÆ 86
Modstande 5% C1-3-4-5-7-16 100nF KE
R1 150 C2-6 10/iF Tantal
R2 220 G9 47/iF Tantal
R3-14-15-16-17 3k3 G10 39pF KE
R4 3k9 C11 68pF KE
R5-7 22k G12-13-14-15 100pF KE
R6-9 2k2 C8 100 nF KE (Kun ved 16K

x 1 D-Ram)
R8 56k
R18 1M C17 47pF KE
R19 470 Fjerner hvid flimrende stribe

i venstre side. Fra IC8 ben 8 
til stel.

R10-12 sammensættes af to modstande
R10 (80 K) = 68k + 12k
R11 (40 K) = 39k + 1k
R12 (20 K) = 10k + 10k
R13 (10K) = 10k

X1: 4 MHz 20-30 pF parr.
HC18/U

D1: 1N4148
T1-2: BC546
IC 1-7: 74LS04
IC 2: 74LS10
IC 3: 74LS00
IC 4: 74LS08
IC 5-6: 74LS74
IC 8: CD4069UB
IC 9: 74 HCT 157
IC 24: 74LS157
IC 10: 74LS374
IC 11-12: 74LS373
IC 22-23: 74LS399
IC 13: 6545-1 CRTC, Rockwell,

MOS, (Synertek) eller 
6545 (6845 kan ikke bru
ges)

IC14-15-16-17-18-19-20-21:Fujitsu-MB8264, NEC - 
JUPD4164, OKI-3764 
64K x 1 D-Ram 

Eller (se note): MB8116, /*PD416, 4116,
16K x 1 D-Ram 

Stik: DIN 41612 64 pol. a-c, vinklet for print 
Note: KE = Keramisk

16 K x 1 = 2 billeder 
64 K x 1 = 8 billeder

Bonito m odem  til PC. 
Transceivere  t il HF +  2  M  +  7 0  cm  

H F-m odtagere, an tenner, a n ten n eo m sk ifte re  rotorer, s tik  o .m .a.
Åbningstider: 

Mandag t.o.m. fredag 09.00-17.30 
Lørdag: 09.00-1200

I E >  ( O )  C C B - ^ X , ( 0  n
OZ1CJY John ■ Violvej 11 ■ 3330 Gørløse 02 27 88 80
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Montering og forbindelse af printstik
De tre print skal placeres i forhold til hinanden som 
vist på oversigts figur 34.

De tre print forbindes efter de viste stikforbindelser 
til hvert print. Fig. 10, 19 og 28.

Ud for hvert ben på stikket står benets navn og der
efter, hvortil det skal forbindes.

Som det ses, går de fleste forbindelser fra SS-FS 
printet og V-Ram printet til CPU printet.

Derfor skal CPU printet placeres i midten.

Fastgørelse af printstik
Stikkene monteres lettest i en ramme lavet af fire 
stykker vinkel-aluminium.

Når stikkene er monteret i rammen, er det let at 
montere ledningerne imellem stikkene, mens ram
men ligger på bordet.

Efter at ledningerne mellem stikkene er monteret, 
kan rammen så fastgøres i kabinettet, hvor den sid
ste montering af stikforbindelserne sker.

Fortsættes.
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Superkeyeren - erstatning for RAM-kreds HM 6504-9
Af OZ8CN Gerhardt Clausager Nielsen, Stavadgyden 211, 5270 Odense N.

Jeg har for nylig bygget den i OZjuni 1987 så dygtigt 
beskrevne elektroniske nøgle, også kaldet »Super 
Keyeren«.

Alt gik godt, indtil RAM-chipen skulle anskaffes. 
Så kom antiklimakset - kredsen kunne ikke købes i 
Danmark.

Støvede så en del OZ’er igennem og fandt ud af, at 
jeg i denne forbindelse ikke var alene om problemet. 
Alternativet syntes at være enten en kreds, hvor 
strømforbruget ville stige til uanede højder, hvilket ef
ter min mening ville stjæle for meget af den egentlige 
fidus ved denne nøgle, hvor forbruget er mikrosko
pisk, eller en postordre til USA med deraf følgende 
ventetid, usikkerhed og fordyrelse.

Problemet blev dog løst på en tilfredsstillende 
måde ved et kompromis, idet det efter nogen søgen 
viste sig, at der her i landet kunne købes en tilsva
rende kreds, der kan nøjagtigt det samme og med et 
yderst ringe strømforbrug, der ligger på mindre end 
0,2 mikroampere ved tomgang.

Så kommer kompromiset. Kredsen har ikke helt 
samme benforbindelse som HM 6504-9, men næ
sten. Kredsen er en Toshiba TC 5504 APL CMOS

statisk ram. Den har som den oprindelige kreds 18 
ben. Ved sammenligning viser det sig, at der er byttet 
om på et par adresser, hvorimod alt andet ligger, som 
det skal.

Problemet blev løst ved at ændre lidt på printteg
ningen og i øvrigt lægger et par lus. Så var sagen 
klar. Ikke nogen stor sag for en eksperimenterende 
radioamatør.

Strømforbruget på hele kredsløbet når, nøglen er i 
ro, ligger på ca. 10 mikroampere. Altså hvor det skal 
være. Jeg har monteret 4 stk. kviksølvbatterier a 1,35 
V med en kapacitet på 1000 mA timer, hvilket svarer 
til en levetid på 11 år. Selvafladningen på batterierne 
er dog nok noget større end forbruget. Dertil kom
mer, at når nøglen er i brug, særlig hvis monitoren 
anvendes, vil forbruget øges en del.

Jeg mener, at denne løsning bør komme eventu
elle lidelsesfæller til gode. Derfor dette indlæg.

Kredsen kan købes hos firmaet Danrex Compo- 
nent, Vesterbrogade 174, Frederiksberg C. Prisen er 
ca. 75 kr.

Her er benforbindelserne på de to kredse. God for
nøjelse.

TOSHIBA 
TC 5504 APL
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TA2/OZ8BZ
Første OZ-licens - Første korttids gæstelicens i Tyrkiet
Af OZ8BZ Benny Hansen, Kløvervænget 18, 8541 Skødstrup

i forbindelse med en undervisningsopgave hos PTT 
i Ankara, Tyrkiet, i ugerne 3, 4, og 5 1989 besluttede 
jeg mig til at søge en gæstelicens for en måned.

Adressen på licenskontoret fik jeg af TA3D, han 
mente, at det skulle kunne lade sig gøre. OZ9PP har 
tidligere besøgt Tyrkiet og tyrkiske amatører, men på 
det tidspunkt var licens ikke mulig.

Jeg søgte, og der skete intet - ingen svar.
En uge før afrejsen rejste en kollega til Ankara, han 

fik en kopi af ansøgningen med og fik chefen for den 
PTT afdeling, hvor jeg skulle undervise til at kontakte 
licenskontoret (TGM). Svaret var, at naturligvis var 
det muligt at få en gæstelicens.

På den baggrund besluttede jeg mig til at tage min 
IC735 og dipoler med. Transporten, inclusive den tyr
kiske told, lykkedes rimeligt let. (Et stk. kuglepen).

Efter en telefonsamtale (på tyrkisk) med licens
kontoret, der i Tyrkiet hører under transportministe
riet, hankede jeg op i transceiveren og tog af sted for 
at finde kontoret (med tyrkisk assistance).

Vi fandt kontoret. Der var virkelig et bemandet kon
tor til at varetage de relativt få tyrkiske licenser, og 
ganske rigtigt manden slog op i sin mappe og fandt 
min skriftlige ansøgning mellem mange andre, men 
fint katalogiseret. Jeg udfyldte nogle papirer, passet 
blev kopieret, senderens serie nr. blev noteret og en 
brochure over senderen skulle afleveres. Manden 
spurgte »Hvad er en dansk A licens«? Jeg fortalte, at 
det f.eks. svarede nogenlunde til den amerikanske 
ekstra klasse. Licensen skulle være klar dagen efter. 
Det var den dog ikke, men den følgende dag var alt 
klart, vi kunne afhente licensen. Der var adskillige 
mennesker på kontoret, da vi ankom, alle meget 
flinke, så det tog tid.

Jeg havde fået »ekstra klasse« licens (det viste sig 
senere, at den klasse ikke eksisterer, de har A, B og 
C som os). Jeg spurgte, hvad jeg måtte og fik at vide 
- nogenlunde det samme, som jeg var vant til.

Nu tilbage til hotellet, direktøren skulle have en 
kopi af licensen, derefter var alt tilladt. Hotellet havde 
15 etager, så jeg flyttede op på et værelse så højt som 
muligt (14. etage). Hotellets tekniske chef (og en 
»boy« til at lave arbejdet, hvad han naturligvis ikke 
kunne) og undertegnede bevægede sig op på taget 
for at sætte antenne op. Det var så heldigt, at der var 
en tagterrasse på 16. etage og en terrasse foran en 
restaurant på 15. etage. Jeg kunne hænge min dipol 
op som slooper mellem de to gelændere. Det tog 
godt nok udsigten fra restauranten, men det mente 
chefen ikke betød noget. (Restauranten var dog næ
sten udelukkende åben om aftenen). Vi satte en di-

TA2. / 0 2  £ R 7j f  m m m  f y f  mm? mmm  ;

-mtH

pol op til 20 m, og efter at chefen havde fisket coax- 
kablet ind af vinduet, fik vi power på og gav os til at 
lytte (Et lille problem opstod - hfi relæet til værelset 
faldt ud, hver gang switching poweren blev tændt).

Den første station, der blev hørt, var YI1BGD, med 
et ordentligt brag, men det er jo også tættere på end 
derhjemme fra. Lidt længere nede af båndet og næ
sten lige så kraftigt lød det som om, der lå en kendt 
stemme og ganske rigtigt, det var OZ7YY i forbin
delse med en VE7. Efter hans QSO var afsluttet, blev 
den første QSO for undertegnede en kendsgerning 
59 begge veje. (Det var dog ikke helt tilfældigt, Finn 
vidste, jeg ville komme igang). Frekvensen 14130 
blev den faste skedfrekvens, og vi havde kontakt 
næsten hver dag - altid med 59.

Antennen blev senere ændret til tre dipoler 10, 15 
og 20 m, og en 35 m lang Iw. rundt om restauranten 
med ant. tuner til 40 m (80 m blev opgivet).

Forholdene var ikke de samme som i Danmark. 
Mellemøsten stationere var meget kraftige; ingen 
forhold til Amerika (kun 10 stationer blev kørt), og 
man kunne høre EU stationer køre USA med 59; en
kelte åbninger til Japan på 20 m; altid fine forhold til
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Europa på alle bånd, og russerne, der lå lige nord for, 
bragede naturligvis ind.

Jeg kørte QSO’er med 52 lande. 95 QSO’er blev 
kørt med 45 forskellige OZ stationer. 4MD og 7JZ blev 
kørt på de fire bånd, jeg var aktiv på. 7YY blev kørt 11 
gange. Hoteldirektøren sponsorede 200 QSL-kort. 
Der er afsendt kort til alle OZ plus de fem direkte kort, 
der blev modtaget.

De tyrkiske amatører var noget skeptiske, da de 
hørte mig i luften, men efter besøg og forevisning af 
licensen, havde venligheden ingen grænser. Især

Fra billedarkivet:

TA2G talte jeg meget med enten over radioen eller i 
telefon, hvis vi da ikke mødtes. Det blev til lange dis
kussioner om amatørradio, DX og forstyrrelser. De 
fleste tyrkiske amatører bor i lejligheder og ret tæt. 
Jeg havde den glæde at fremstille »grisetryner«, og 
det gjorde underværker, så vi fik Shua TA2G til at 
køre uden forstyrrelser.

I løbet af nogle få år vil Tyrkiet melde sig ind i GERT, 
det vil da være lettere at køre derfra. Man må nok 
konkludere, at det kun kan lade sig gøre at få licens 
ved personligt at møde op på kontoret i Ankara. Det 
var en stor oplevelse at køre med det semin-sjældne 
kaldesignal. Jeg siger tak til alle OZ stationer, der 
kaldte mig og gav mig en QSO. Det er en fornøjelse 
at køre forbindelse hjemover, når man sidder derude.

Yoshikazu Taka, JR4TAG, forsynet museets gæstebog med fine ja 
panske skrifttegn

»The Japan Amateur Radio Legue« - vor søsterforening på den an
den side af kloden - henvendte sig sidste år til EDR og anmodede 
os om at tage os pænt af et af deres medlemmer, Yoshikazu Taka, 
JR4TAG, som i forbindelse med et Danmarks besøg også havde 
store ønsker om at træffe danske radioamatører. Da tiden var inde 
tog vor PR-mand OZ4RB, Hans sig af det mere praktiske, såsom at 
hente vor gæst i lufthavnen, installere ham på et hotel og senere 
køre rundt og vise ham lidt af hovedsatden og dens omegn. Samme 
aften var Yoshikazu gæst i Københavns afdelingen påTheklavej og 
fik her rig lejlighed til at se, hvordan en effektiv lokalforening i Dan
mark blev drevet.

Museumsafdelingens to medlemmer, OZ6I og OZ1HJV fik se
nere anledning til at vise vor gæst Radioamatørernes Museum. Det 
var tydeligt, at det havde Yoshikazu’s store interesse.

OZ1HJV

CT 1600
Smart lille 2 m håndapparat i et 
lækkert design og med fornem 
sende/modtage effekt.
144-146 VH F. Sendeef. 0,5-3 W 
Sel.7,5 KHz-H6dB.Spl600KHz 
Toneopkald 1750 Hz.

1.650,- 
UNIDEN 2830
10 M mobilradio der har det hele.
28-29,7 MHz i 100 KHz raster. 
AM/FM/SSB/CW med fuld scanning. Der er 
kanal og frekvensudlæsning. 3.998,-

Åbent: Man.- Torsdag 15,30 - 22,00 
Fredag 14,00 - 22,00 Lørdag 10,00 -16,00

é fW ALKIESALG; SERVICE og REPARATIONER

Lyngevej 4, 26 4 0  Hedehusene 02 16 47 30
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EDR Sommerlejr eventyrets land 1989

Lyder det som et eventyr, så kan jeg kun bekræfte dette, det er et 
eventyr at komme til EDR’s sommerlejr i år.

Der er mulighed for at se skove så store, at de synes uden ende. 
Enestående hedearealer, der får tankerne til at glide tilbage til vore 
forfædres Danmark. Og Vesterhavet, der med sit fantastiske tem
perament tryllebinder enhver, der møder det.

Jo, egnen omkring Danmarks vestligste punkt, BLÅVANDSHUK, 
kaldes med rette EVENTYRETS LAND.

Eventyrets land er et af Danmarks væsenligste rekreative områder, 
og »landet« ligger inde med spændende oplevelser til alle sine 
gæster. De stor hvide strande strækker sig kilometer efter kilome
ter, og så langt øjet rækker er der høje klitter og strand med fint, 
hvidt sand, som blanke bølger slikker op over i en uendelighed.

Glæden ved traveture, leg, solbadning og en dukkert i havet kan 
være så ubeskrivelig, at man virkelig foranlediges til at tro, at even
tyrets gode fe har været på spil.

Baunhøj Camping er en trestjernet campingplads med gratis 
varmt vand. Den er ideel for radioamatører. Der er ingen problemer 
med at sætte antenner op, »Lejrchefen« er selv radioamatør.

Seværdigheder
Her er der et problem, idet der simpelthen er så mange ting at se, 
at det bliver nødvendigt at prioritere, det vil være umuligt på8 dage 
at nu det hele. Men hermed nogle forslag:

1. Rytterfrisen i Aal Kirke (Oksbøl), kirken er bygget i 1100-tallet.
2. Ruinerne af Oksby gamle kirke, Danmarks sidste stråtækte 

kirke.
3. Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, se fyrtårnet ved 

samme lejledhed, og nyd den storslåede udsigt. I dette fyrtårn 
startede Blåvand Radio, fra tårnet kan man se Blåvand Radios 
nuværende bygninger og de store parabolantenner.

4. Filsø Avlsgård, 1300 hektar jord, der består af gammel søbund. 
Filså var tidligere Danmarks største sø.

5. Egekrattet i Kærgård Plantage. Egene menes at være flere tu
sinde år gamle, kun toppene af egene er synlige over sandet.

6. Broncealderkysten ved Børsmose Kirke, enestående udsigt 
over det fredede landskab, med Langsø, som har været et stort 
vandområde med forbindelse til Filsø.

7. Kallesmærsk Hede, et af landets største hedestrækninger. 
»Æ Kappel« er en lille gravlund, under stormfloden i 1634 skyl
lede havet hen over stedet, og hoveder og ben af flere hund
rede menneskelig kom til syne. Pladsen blev senere benyttet 
som begravelsesplads for ilanddrevne søfolk.

8,

9. Den gamle redningsstation, med mulighed for en spændende 
travetur til Skalling Ende,

10. Ved lavvande kan man se spanterne fra det strandede skib 
Esperance, hjemmehørende i Kjøbenhavn, strandet året 1874 
på vej fra Hamburg.

11. Ho Havn. I sydkanten af Ho plantage ses resterne af Ho’s 
gamle havn. Havnen var i 1500-tallet en af områdets vigtigste 
havne.

12. Tavlbjerg, en høj klit med udsigt over Ho bugt og Esbjerg.
13. I Bordrup plantage finder man et område ved navn Ulslo. En 

mindelund for foregangsmændene i klittens beplantning, der 
er en enestående udsigt, blandt andet kan ses Danmarks stør
ste parabelklit.

Iagttag samtidig den enorme afblæsningsflade, der ligger 
mellem dens ben.

14. Den store flygtningelejr fra 1940-1948. Lejren husede op mod
38.000 tyskere. Vejsystemet og enkelte rester minder endnu 
herom.

15. Den tyske flygtningkirkegård på vejen fra Aal Kirke mod Børs
mose. Række på række af stenkors minder om de hundrede af 
mennesker, der her fandt sidste station på der flugt fra 2. ver
denskrig.

16. Tirpitzstillingen. Kæmpe bunkersanlæg fra Feltmarskal Rom
mels kystforsvar.
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Se ikke blot på skoven, når du går tur, se på enkelthederne. Hvis 
du er heldig vil du bemærke, at du også bliver betragtet af skove ns 
dyr (hjorte), de bliver stående til du kommer på en bestemt afstand.

Den skiftende lysvirkning dagen igennem gør hele området til 
noget helt specielt, som ikke ses længere inde i landet.

Man bedes være opmærksom på at tobaksrygning eller anden 
brug af ild er strengt forbudt på alle hede- og plantagearealer.

På gensyn på EDR’s sommerlejr på Baunhøj Camping 8.-15. 
juli 1989.

N.B. Der er ingen, der siger, at I behøver at køre hjem efter som
merlejrens afslutning, I er meget velkomne til at blive i længere tid, 
hvis I har lyst.

Esbjerg-afdelingen holder åbent onsdag aften fra kl. 19.30. Re- 
peaterfrekvens 145.650.

Endvidere findes lokal repeater i Esbjerg 145.750. OZ1DKG

17. Ho klitplantage i EVENTYRETS LAND.
18. Turistkontoret i Oksbøl. Tif. 75 27 18 00 - Telefax 75 27 25 52. 

Her kan gives oplysninger om alt det jeg ikke har fået med, idet 
jeg jo ikke har hele OZ til rådighed.

Når man så har været ude at trave, fundet rav under opholdet på 
stranden, eller set på kirker, så er der mulighed for at få et glas og 
noget at spise på Café Raaschou, Vejers Strand. Hver aften er her 
amatørtræf, international træf torsdag aften.

Vil man gerne være fri for amatørsnak er der utallige andre mulig
heder. Ved Café Raaschou er også en glimrende legeplads med 
legeredskaber for mindre børn.

På Campingpladsen findes et bånd til TV, der kan ses ganske 
gratis.

Båndet er optaget af OZ2UA (kendt fra Fjernsynets Nyhedsud
sendelser).

Det viser alt, hvad der er værd at se indenfor en dagsudflugt, se 
båndet i ro og mag, og tilrettelæg derefter turen.

Ilo  kirke er fra midlen af 1400-talIet. Det menes, at det ene af 
kirkens skibe er Nordens ældste. Et minde om Ho’s storheds
tid som skipper by.

Fik jeg med, at der selvfølgelig findes muligheder for sportsfiskeri 
såvel fra hav, som fra åer og søer.

Stor badeanstalt i det fri med vandrutschebane. Tennisbaner ved 
Blåvandshuk idrætscenter (Oksbøl).

Og at der er rabat på Campingpladsen og på Café Raaschou for 
medlemmer af EDR, muligvis også andre steder, så husk med
lemsnummer.

En del af ovenstående er hentet fra forskellige brochurer, person
lig vil jeg gerne tilføje, at det bedste, som indtil nu ikke har været 
nævnt i artiklen, er hele områdets skiftende karakter, bemærk ly
sets stadig skiftende karakter med farveforandringer til følge. Jeg 
har endnu aldrig set det samme landskab på hjemturen som på ud
turen, selv om der blot er gået et par timer.

Ny rekord
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Som det fremgår af dette QSL-kort kørte OZ1 ADL d. 3/3 89 VK på 10 
meter, vel at mærke på sin g-whip mobilantenne, som kun er 1,5 me
ter lang.

OZ1ADL skriver videre:
Jeg kører en del mobil QSO’er for tiden på alle 5 bånd og deltog 

bl.a. i WPX-SSB contesten for nylig - også mobil - og kørte på 14 
MHz ca. 500 QSO’er og opnåede mere end 200.000 point. Heller 
ikke dårligt på en to meter lang forkortet antenne bag på bilen, vel? 
Blandt forbindelserne var mange VE7, W6, KH6 samt både VK, JA 
og BY.

En sjov oplevelse, men hvor var jeg træt i ryg og ører efter 28 ti
mer »bag rattet«.

Det var min første contest nogensinde, men det var sjovt og en 
god lejlighed til at møde gamle venner og få sagt goddag til nye.

OZ1ADL

OZ1ADL bag rattet i WPX-SSB testen.
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Jeg har fra medio april overtaget jobbet som contestmanager efter 
OZ1GT, Eigil.

Personlig vil jeg sige dig tak for de informationer, du har givet os 
samt for den hjælp du har ydet mig ved overgangen.

Og så en lille udtalelse fra den nye redaktør: »Jeg vilfremover ef
ter bedste evne forsøge at bringe information og resultater om de 
tester, OZ amatører normalt deltager i. Informationer vedr. tester 
modtages gerne.

ARI Italian International Contest
Testperiode: CW/SSB 20 maj UTC 1600 til 21 maj UTC 1600. 
Bånd: 1 ,8-3 ,5-7-14-21 -28 MHz.
Klasser: Single operatør CW, single operatør SSB, single operatør 
CW/SSB. Multi operatør CW/SSB. SWL single operatør mixed 
mode.
Kodegrupper: RS(T) + QSO nr. startende med 001. Italienske sen
der RS(T) + 2 bogstaver der indikerer deres provins.
Points: Hver QSO giver 2 point, og hver station må kontaktes 1 gang 
på hvert bånd både CW og SSB.
M ultiplier: 1 multiplier for hver provins pr. bånd, samt San Marina, 
Vaticanet og SMOM.
Samlet score: Summen af QSO points multipliceres med summen 
af multiplier alle bånd.
Loginstruktion: Logs skal checkes for dublet QSO’er, for hver ikke 
fjernet dublet testkommiteen finder fratrækkes 5 QSO’er. Log skal 
indeholde sammentællingsblad med deltagerens navn og ad
resse, udregning af samlet score samt angivelse af klasse. 
Indsendelsesfrist: Loggen sendes senest 40 dage efter testen til: 
Italian International Contest, c/o A.R.I., via Scarlatti 31, 20124 Mi
lano, Italy.

Resultater CQ M DX Contest 1988
Call Bånd Score QSO Multipl.
OZ1IZB 3,5 3703 79 23
OZ1DYI 14 1428 38 17
OZ1JVN alle 74745 324 99
OZ5AV alle 9600 83 48
Check Log: OZ2JI og OZ5PA

Sidste års resultater A.R.I.
soss OZ8ME 5548 78 38
soss OZ1LDM 100 25 20
Check Log OZ5UR 

CQWW WPX 1989
Testperiode: CW 27 maj 00 UTC til 28 maj 24 UTC.

Kun 30 af de 48 timer må benyttes af single opr.-stationer. De 18 
timers pause skal tages i perioder af mindst 1 times varighed og 
skal markeres tydeligt i loggen. Multi opr.-stationer må deltage alle 
48 timer.
Bånd: 160-10 m.
Formål: Formålet med testen er, at amatører over hele verden kon
takter så mange andre amatører i andre dele af verden som muligt, 
samt at opnå så mange forskellige prefixer som muligt til CQ-maga- 
sinet WPX-diplom.
Klasser: 1. Single opr. A) alle bånd. B) enkelt bånd. 2. Multi opr. kun 
alle bånd. A) Single tx (det er kun tilladt at bruge en Tx og et bånd 
i samme tidsperiode, defineret til 10 min., uden undtagelser). B) 
Multi Tx (en Tx pr. bånd tilladt). Note. Alle sendere skal befinde sig 
indenfor en 500 diameter.
Kodegrupper: 6-cifrede bestående af RST + nr. fra 001 skift til 
7-cifrede hvis 1000 passeres). Multi opr. Multi Tx-stationer anven
der seperate nummer serie på hvert bånd.
Points: Kontakter mellem stationer i forskellige kontinenter tæller 3 
points på 10-15-20 m og 6 points på 40-80-160 m. Kontakter mellem 
stationer i samme kontinent, men ikke i samme land tæller 1 points

på 10-15-20 m og 2 points på 40-80-160 m. Kontakter i eget land er 
tilladt med det formål at få prefix-multiplier, men giver ingen QSO- 
points.
Multiplier: Multiplier er antallet af forskellige prefixer kontaktet. Et 
prefix består af den 2-3 bogstavs/tal-kombination, som udgør den 
første del af et kaldesignal (f.eks. W1, WA1, K4, DL6, G3, 4Z4, 3D6, 
osv.)
Samlet score: Singleoperator A) alle bånd, summen af QSO-points 
alle bånd multipliceres med summen af prefixer (hvert prefix tæller 
kun en gang, selvom det kontaktes på flere bånd). B) enkelt bånd, 
summen af QSO points på dette multipliceres med summen af mul- 
tipliers. 2. Multioperator-stationer, samme som alle bånd for single- 
operator-stationer. Hver station må kontaktes en gang på hvert 
bånd.
QRP-sektion: Output må ikke overstige 5 W i denne klasse. På sam
mentællingsbladet bemærkes QRP og det aktuelle output brugt til 
alle QSO’er. Resultatet vil blive listet seperat, og der er specielle 
QRP-diplomer til vinderne.
Diplomer: Diplomer til vinderne af hver klasse og på hvert bånd i 
hvert land, dog kræves mindst 12 timers deltagelse. Ved god delta
gelse vil også nr. 2 og 3 modtage diplom.
Loginstruktion: Hvert prefix skal markeres første gang det kontak
tes. Logs skal checkes for doublet-QSO’er. Hver indsendt log skal 
ledsages af et sammentællingsblad med deltagerens navn og ad
resse, klasse samt udregning af samlet score. Der skal medsnedes 
en prefix-checkliste i alfabetisk orden.
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest 10. juli og 
sendes til: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N. Broadway, Hicksville, 
NY 11801, USA. Mærk kuverten CW.

World Wide South American CW Contest
Sponsoreres af Electronica Popular Magazine og arrangeres af 
GACW, Argentina CW Group og PPG. Pica-Pau Carioca Group, Rio 
de Janeiro.
Formål: Kontakter mellem alle lande med hovedvægt på Sydame- 
rica.
Testperiode: 10. juni 1500 UTC til 11. juni 1500 UTC.
Bånd: 160-10 m.
Klasser: Single opr. single bånd eller alle bånd, Multi opr. single Tx, 
og SWL.
Call: CQ SA Test.
Kodegrupper: RST + nr. fra 001.
QSO-points: QSO med eget land 0 point, men tæller som multiplier, 
QSO med eget kontinent 2 point, med andre kontinenter 4 point og 
med Sydamerika 8 point.
M ultiplier: Hvert nyt DXCC-land og hvert nyt sydamerikansk prefix 
giver en multiplier på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO points på alle bånd ganges med 
summen af multipliers på alle bånd.
Diplomer: Til de 3 bedste i hver klasse i hvert land, hvis en rimelig 
score er opnået.
Log: Seperate logblade for hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes senest d. 31 august til: WWSA Contest Committee, P.O. Box 
18003 - 20772 Rio de Janeiro, RJ, Brazil, South America.

All Asia Phone 1989
Testperiode: 17. juni 0000 UTC til 18. juni 2400 UTC.
Bånd: 160-10 m.
Formål: Så mange kontakter som muligt mellem asiatiske stationer 
og resten at verden.
Klasser: Single operator, single bånd eller multi bånd, multi opera
tor, multi band.
Contestcall: Asiatiske stationer kalder CQ test, andre CQ all Asia. 
Kodegrupper: RS + operatørens alder. YL stationer sender 00. 
Points: Hver QSO med Asien giver 3 point på 160 m. 2 point på 80 
m. og 1 point på de øvrige bånd.



M ultiplier: Hvert prefix kontaktet på hvert bånd (f.eks. er JA1, JE1, 
JF1 etc. hver en multiplier).
Samlet score: Summen af QSO-points gange med summen af mul- 
tipliers enten på enkelt bånd alle bånd afhængig af klassen, man 
deltager i.
Log: Seperate logblade for hvert bånd og sammentællingsblad 
sendes til JARL, All Asia DX Contest, RO. Box 377, Tokyo Central, 
Japan. (Mærk kuverten Phone).
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest 30. juli.

Contestkalender
Dato Mode Arrangør & Contest Navn

13.-14. MAJ CW/SSB CQ M (se april OZ).
20.-21. MAJ CW/SSB A.R.I.
27.-28. MAJ CW CQWW WPX
10.-11. JUNI South American CW
17.-18. JUNI All Asia Phone

God test 73 de OZ7HT

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

Resultat testen april 
CW
Nr. Call QSO M ulti Total

1 OZ3MC 29 13 754
2 OZ4FA 28 13 728
3 OZ1JVN 30 11 660
4 OZ1MBA 20 9 360
5 OZ9MM 14 8 224
6 OZ4QX 14 6 168
7 OZ6PI 4 4 32
8 OZ1LQH/QRP 4 3 24

CW-klub
Nr. Call QSO M ulti Total

1 OZ4VBG 21 11 462
2 OZ1SDB 13 7 182
3 OZ8ERA 8 6 96

Fone-klub
Nr. Call QSO M ulti Total

1 OZ6ARC 98 40 7840
2 OZ1ALS 87 40 6960
3 OZ1SDB 87 37 6438
4 OZ4VBG 75 36 5400
5 OZ8EDR 59 28 3304

Fone
Nr. Call QSO M ulti Total

1 OZ8DK 84 36 6048
2 OZ3MC 81 35 5670
3 OZ1JYN 78 36 5616
4 OZ5JR 80 35 5600
5 OZ1BIG 76 36 5472
6 OZ6PI 77 34 5236
7 OZ1BJT 68 37 5032
8 OZ6WX 64 33 4224
9 OZ7HT 70 28 3920

10 OZ4QX 65 28 3640
11 OZ4AAH 59 28 3304
12 OZ1HAE 55 29 3190
13 OZ7BH 53 27 2862
14 OZ1BMA 54 26 2808
15 01IVQ 53 26 2756
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16 OZ1ASP 40 22 1760
17 OZ1GRD 39 22 1716
18 OZ1FMO 35 20 1400
19 OZ1HNY 34 13 884
20 OOZ9MM 21 13 546
21 OZ1 LQH/QRP 5 2 20

SWL-fone
Nr. Call QSO Multi Total

1 OZ-DR2174 111 11 2442
2 OZ-DR2346 33 11 726

Der var en enkelt station der gerne ville have 41 multipl. men der 
deltog kun 11 amter, det giver 44 - eget amt, så 40 amter denne 
gang. Tak til OZ1LQH for hans deltagelse som QRP - vist end - da 
meget QRP. Der var ikke stor deltagelse i CW afdelingen, der ind
kom 11 logs så der var mulighed for at lave 44 QSO’er, det er jo ikke 
alle der er lige gode til CW, derfor er det rart med nye calls imellem.

Taktil dem der gider skrive lidt om, hvad de mener om testen, og 
hvordan vi får flere med. Ikke mere vrøvl denne gang. På genhør i 
testen. Best 73 de OZ1BJT, Poul

OZ-spot

Nem måde at indrette sit radio-»hjørne« på. Rør og plader fås i stan
dardmål næsten alle størrelser hos det lokale byggemarked, og til 
rimelige priser. OZ1DKG
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Redaktion: OZ1DXX, Grethe Heiberg, 
Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V. Tif. 05 15 08 98

Ved en beklagelig fejl blev kun sidste halvdel vedr. nedenstående 
diplom bragt i OZ for april. Vi beklager dette og bringer hermed hele 
omtalen af diplomet.

Der er stickers for yderligere 50 eller 25 lande. Efter 300 lande vil 
stickers blive udstedt for hvert nyt land.

QSL-kort og liste visende kaldesignalet (i alfabetisk orden) og 
navnet på lande samt 5 IRC’s sendes til:

Ure, P.O.Box 220, 28080 Madrid, Spanien.

EU-DX-D
Dette diplom udstedes til alle licenserede amatører og SWL’s. For
bindelser på HF og VHF/UHF efter 1964 tæller til diplomet efter ne
denstående regler. Basis-diplomet er en kombination af kontakter 
med europæiske og ikke europæiske lande. Man skal have 50 
point, der gives 1 point for hvert land (160 og 80 m dog 2 point). For
delingen skal være således: 20 lande fra Europa og 30 lande uden
for Europa.

Stickers udstedes for hver 10 point udover de 50 lande. Fordelin
gen skal så være 4 lande fra Europa og 6 udenfor Europa.

Alle kontakter skal være ført indenfor samme kalenderår gående 
fra 1. januar kl. 0.00 UTC til 31. december kl. 24.00 UTC.

Det er et diplom, man kan arbejde videre på, når man har modta
get grunddiplomet, kan man året efter søge igen, hvor der så udste
des stickers med påtrykt årstal, fordelingen af point skal være 
samme som ovenstående. Når der gennem årene sammenlagt op
nås 500 point, udstedes der æresmedlemsetiket, når man når 1000 
point, udstedes der et trofæ.

Diplomet udstedes på følgende modulationsarter:
CW
Fone
Mixed (her skal fordelingen være 30% CW og 70% fone eller mod
sat.

De forskellige lande er efter AARL’s landeliste.
QSL-kortene skal indsendes sammen med ansøgningen (der er 

specielt ansøgningsskema).
Diplomet koster 10 IRC’s, 10 DM eller 5 US$.
Stickers koster 5 IRC’s. 5 DM eller 3 US$.
Diplomet kan søges via EDR (OZ1DXX) eller direkte hos:
DARC DX-Awards
Walter Geyrhalter, DL3RK,
Box 1328,
D-8950 Kaufbeuren, West Germany.

EA DX 100 Award
Dette diplom udstedes til licenserede amatører, der har haft kontakt 
med 100 forskellige lande. EA, EA6, EA8 og EA9 vil være obligatori
ske. Diplomet vil blive udstedt for enten Fone eller CW, ikke mixed.

Alle HF bånd kan anvendes. Alle kontakter efter 1. april 1949 tæl
ler. Godkendte lande til DXCC og WAE tæller (Spec. WAE-lande: 
Shetland I. (GM3), Svalbard (JW), Sicilien (IT9), Republikken Kare- 
lia (UA1N, UN1). Tidligere godkendte (deleted) lande tæller ikke.

»C.l.A.« AWARD
Kontakter på CW eller fone tæller til dette diplom.

Diplomet har to kategorier: Guld og sølv.
Guld: Man skal have haft kontakt med 20 Iberoamerikanske 

lande, Portugal og Spanien (i alt 22 QSO’er).
Sølv: Man skal have haft kontakter med 15 Iberoamerikanske 

lande, Portugal og Spanien (i alt 17 QSO’er).
De Iberoamerikanske lande er: CE, CO, CP, CX, HC, Hl, HK, HP, 

HR, HT, KP4, LU, OA, PY, TG, TI, YS, YV og XE.
Diplomet koster 5 IRC og søger hos:
Ure, P.O.Box, 28080 Madrid, Spanien.
QSL kort skal medsendes, men diplomet kan også søges via 

OZ1DXX, der kan godkende kortene. Disse kommer altså ikke ud af 
landet.

E-1992-C European 1992 Community Award
Dette diplom blev omtalt i OZ marts 1989.

Der er imidlertid en fejl i reglerne, hvilket OY7ML har gjort op
mærksom på.

Færøerne er ikke medlem af EEC, hvilket er meddelt udstederne 
af diplomet. Disse har bedt mig meddele OZ’s læsere, at OY ikke 
tæller til dette diplom, og at man meget beklager fejltagelsen.

Mercury Award
Kontakt medlemmer af Royal Navy Amateur Radio Society 
(RNARS).

Medlemmernes QSL-kort er alle forsynet med tegning af forskel
lige RN-skibe og er nemt genkendelige. Diplomet udstedes i 3 klas
ser:

UK-amatører: Der kræves 20 point for basisdiplomet.
EU-amatører: Der kræves 10 point for basisdiplomet.
DX-amatører: Der kræves 5 point for basisdiplomet.
Stikers for hver yderligere 10 point. Der gives 1 point for kontakt 

med hvert medlem på hvert bånd. Kontakt med specielstationer, 
f.eks. GB2RN, GB2RNR, GB4RM, GB2FAA, GB3GUZ, GB3HMS, 
VE1HMS eller ZL2RN giver 2 point. Kontakt med et hvilket som 
helst medlem giver 2 point, hvis kontakten finder sted på bånd over 
30 MHz.
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Kontakter efter 1. oktober 1960 tæller. Kan også søges af SWL’s. 
Diplomet koster 1£ eller 1$ og søges med GRC-liste hos: 
Mercury Award Manager 
G3HZL, 3 Meon Court, 609 London Road,
Isleworth, Middelsex, England.

W t o o u
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W-100-U
Diplomet udgives af Central Radop Club USSR efter følgende reg
ler: Kontakt 100 forskellige amatør stationer i Sovjet Unionen, kon
takter efter 1. januar 1959 gælder. 5 stationer fra call-område 9 er 
obligatorisk. Alle kontakter må være enten fone eller CW. Ingen 
krydsmods eller mixed mode gælder.

Kan søges af alle licenserede amatører og SWL’s. Minimum rap
port er 33(7).

Diplomet er udgivet til minde for 100 års dagen for A.S. Popovs 
fødsel. A.S. Popov, en russisk videnskabsmand, blev noteret som 
opfinder af radioen.

Diplomet koster 20 kroner og søges som GCR-liste via OZ1DXX.

R-15-R Award
Diplomet udgives af Central Radio Club USSR til alle licenserede 
amatører og SWL’s. Kontakt mindst 15afde 18 russiske republikker. 
Kontakter må finde sted på enten fone eller CW, ikke mixed. Mini- 
mun rapport er 33(7).

Republikkerne er:
Europæisk USSR 
Asiatisk USSR 
Azerbaijan 
Turkoman 
Kazakh 
Lithauen

Franz Josef Land
Ukraine
Georgien
Uzbek
Kirghiz
Letland

Hvide Rusland
Kaliningradsk
Armenien
Tadzhik
Moldavien
Estland

Diplomet koster 20 kroner og søges som GCR-liste via OZ1 DXX.

Amatør udstilling
I London i marts måned 1990 en stor udstilling »New Amateur Ra
dio Exhibition«. Arrangørerne ønske at denne udstilling skal blive 
en ledende udstilling af amatørudstyr på det europæiske marked, 
og man opfordrer forhandlere og fabrikenter også i Danmark til at 
deltage.

RSGB deltager med en stand.
Interesserede kan få yderligere oplysninger hos: London Ama

teur Radio Show, 126 Mount Pleassant Lane, Bricket Wood, Herts, 
AL2 3XD England.

R A D I O A M A T 0 R E R N E S
F O R L A G
A P S

ARRL Antennebook................................................................................... kr. 185,00
ARRL Handbook 1989 ............................................................................... kr. 240,00
Rothammel Antennenbuch, vesttysk  kr. 310,00
Rothammel Antennenbuch, østtysk, 11. udg  kr. 260,00
Your Gateway to Packet Radio..................................................................  kr. 105,00
QTH-liste ................................................................................................... kr. 97,60
Bogen Morsetelegrafi samt bånd  kr. 140,00
Amateur Radio Awards............................................................................. kr. 172,25

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 - Der tages forbehold for fejl og prisændringer.
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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Redaktion: OZ1 FTE, Mortfen Skjold Frederiksen, 
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge 
Tif. 02 40 42 70

DX-info: 3.675 kHz + 
Lørdag 1400 DNT

QRM

Dr. OM, DX’er?
Hermed inviteres til Danish DX Group’s årlige generalfor
samling og DX-møde i Øer Maritime Ferieby ved Ebeltoft 
lørdag den 10. juni 1989 kl. 10.15. Medlemmer, der kommer 
i bil fra Sjællandssiden mødes på færgen fra Sjællands 
Odde kl. 8.00.

Kl. 10.30 Generalforsamling ifølge vedtægternes dags
orden. På valg er i år formand, suppleant og re
visor, det er h.hv. OZ7YY, OZ8BZ og OZ4MD. 
Forslag til behandling under vedtægternes 
punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 
den 2. juli 1989.

Kl. 11.45 Frokost.
Kl. 13.15 DX-mødet.

Overrækkelse af DX-gruppens vandrepokal til 
de danske vindere af SAC1988, CW og Phone. 
Drøftelse af DX-peditionsstøtte mm.

Kl. 13.30 Foredrag om Low Band DX-ing ved John Devol- 
dere, ON4UN, der er velkendt af alle, som har 
stiftet bekendtskab med DX-jagt på de lave 
bånd.
Der serveres kaffe på et passende tidspunkt un
der foredraget.

Kl. 16.00 Foredrag og lysbilledfremvisning ved Pekka 
Kolehmainen, OH1 RY, der beretter om sine Pa
cific DX-peditioner i 1987 og 88.

Kl. 19.00 DX-banket
Derefter hyggeligt samvær resten af aftenen.

Søndag den 11. juni
Kl. 10.00 Foredrag om Yagi Antenna Design ved 

ON4UN.
Kl. 12.00 DX-mødet forventes afsluttet.

Alle, også ikke medlemmer af Danish DX Group, vil være 
velkomne til at overvære foredragene. Der skal blot beta
les entre til området, 25,- kr., samt et tilsvarende beløb til 
DX gruppen til dækning af udgifter i forbindelse med fore
dragene.

Nærmere oplysning kan fås hos OZ7YY og OZ1ACB.
Der er selvfølgelig også mulighed for at blive medlem af 

Danish DX Group, DXCC er ikke nødvendig, man skal blot 
kunne vise QSL fra 100 DXCC lande. På gensyn.

Vy 73 og på gensyn 
Bestyrelsen

C9 Mozambique
C9MKT’s licens udløber i juni så sidste planlagte operation herfra 
vil være 19.-21. maj.

CEO San Felix
Tidlig info:CEOZAM har tilladelse til at sende fra Ambrosio Isl. i San 
Felix gruppen med call: CEOXDX. Han planlægger at tage dertil 
mellem oktober og december.

FS Saint Martin
WA4VCC, WW4T, K4MQG og AA4SC vil være på øen fra 7. til 13. 
juni. Dette er først og fremmest en VHF DX-pedition, de vil have en 
beacon på 50085 kHz og lytte på 28885 kHz, så der er også chance 
for 10 meter QSO’er.

JX Jan Mayen
LA7DFA, Per, er ny operatør på øen, han skal være her i 6 måne
der. Den 19/4 0700z: JX7DFA 14190 59 + 20. Også JX8KY skulle 
være i gang igen mensJXI UG vender tilbage til efteråret. JXOAvar 
på en flydende is-station og tæller derfor ikke til DXCC.

KH3 Johnston Isl.
KN0E/KH3 er meget aktiv alle bånd CW.

VP8 South Geogia
VP8BUB, Steve har været meget aktiv på 28470 kHz fra 16z. Han 
har været på øen siden august 87, men håber, at der bliver en sæ
son mere. Desværre kører han stort set kun listeoperation og disse 
er ofte af tvivlsom karakter, der blev en dag kørt en liste med alle 
dem som havde breaked ind og generet afvikling af QSO’er, mens 
dem der pænt ventede fik en lang næse!

VP8 South Shetland Isl.
Endnu en aktiv herfra: CE0AP (CE9AP?) QSL via CE3ESS 
HL5BDS har været meget aktiv alle bånd CW.

XF4 Revilla Gigedo
XF4L kom planmæssigt i gang, dog måtte OH2BH melde fra, da 
han brækkede anklen på vej til Mexico, og derfor måtte flyve hjem 
til Finland. Efter den første panik havde lagt sig var de til at køre på 
10-40 meter uden de store problemer, d. 19/4 20z, to timer før de 
lukkede ned, kørte jeg dem med kun 50 watt tranceiver på 21296 
kHz, der var ikke andre som kaldte!

ZS8 Marion Isl.
ZS8MI Peter, kom også planmæssigt i gang. Han kører barefoot til 
store rombiske antenner, så meget fine signaler. Han har været 
rapporteret på 14011 kHz 0730z, 14145, 14135 efter 19z, 21185, 
21200,21245 fra 17z og 28320,28400 fra 11 z alle stede med splito- 
peration, og allerede efter den første uge var der flere OZ’er i Pe
ters log, selvom pile-upen synes overvældende.

3D2 Conway Reet, nyt DXCC land
Desværre for sent til sidste nummer af OZ kom information om ak
tivering af Conway Reef. Revet, der kom under Fiji’s administra
tion i 1965, er beliggende omkring 453 km syd-vest for det nærme
ste punkt i Fijiøerne og 1059 km fra Rotuma, og uden at komme ind 
på detaljer i DXCC kravene, skulle dette betyde at Conway kan 
godkendes som et nyt DXCC land!
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Conway Reet eller Ceva-i-ra, er opkaldt efter HMS Conway, som 
fastslog dets eksistens i 1838, men først i 1856 blev dets position 
registreret af kaptajn Denham på HMS Herald til 21.44S 174.38E. 
Revet er godt 2 km. langt og ligger i øst-vest retning og har på mid
ten en kort sandrevle ca. 1,5 meter over havet. 11983 blev der ob
serveret små palmer og buske på revet, men disse er siden gået til 
i tropiske storme, så revet nu er bart.

DJ90N, DL8CM, DF9KH, DF3KXog DK9KXplanlagde DX-pedi- 
tion startende d. 19/4, men turen til øen med båd og landing på re
vet formentlig vil være meget vanskelig.

DEAFLINE: d. 19/4 1212z: 3D2CR 21029 kHz wrkd OZ1FTE, 
hørt samtidig på 14029 kHz og senere på 14194 kHz. D. 20/4 
0812z: 28029 wrkd EU + OZ1FTE.

4J Malyj Vysotskij Isl.
Den anden DX-pedition til denne ø i den Finske bugt er planlagt til 
22-30 maj. Som sikkert bekendt blev Malyj Vysotskij godkendt som 
seperat land på DXCC listen sidste år, hvor øen i juni for første 
gang blev aktiveret. Der er planen at 4 stationer skal køre i døgnd
rift, sikkert også med samme teknik som XF4L, der præsterede at 
køre med tre stationer på samme bånd, samtidig: 14020,14145 og 
14195 kHz.

4W North Yemen
Det må desværre konstateres at 4W0PA Hans’ operation er slut. 
Hans vår på kursus i Syd Yemen og da han ville vende tilbage til 
Nord Yemen blev han anklaget for at have haft forbindelse med 
fjenden (Israel 4X), og sent hjem til Holland. Det forekommer mær
keligt at myndighederne pludselig foretager sådanne skridt, og der 
har da også været flere gætterier om baggrunden, men da det kun 
er gætterier og rygter vil jeg ikke kommentere dem her. Det er dog 
sikkert at Hans har handlet i god tro, men nu må konstatere at han 
har mistet sit arbejde, sin station og alt doneret udstyr, som Ye
mens myndigheder har beslaglagt sammen med den originale li
cens. Uden denne licens vil der nok ikke kunne godkendes nogle 
4W0PA QSL til DXCC, men Hans forsøger at få kopi af licensen på 
Yemens ambassade i Haag, som oprindelig udstedte licensen.

5R Madagascar
5R8AL Alain skulle igen være aktiv, han er den eneste der godken
des til DXCC.

Hist og Pist
Tom K3TW er nu aktiv som 5H3TW. J52US går snart QRT, er ble
vet flyttet til Sierra Lione 9L, mens TU4BR/5U7 er flyttet til Liberia 
EL. FY4EE Cannell er nu FK0BJ. 8J6APX og 8J1EYS er to special 
event stationer i Japan. C48SA er 5B4SA’s WPX call. W1JR har 
netop kørt 100 lande på 17 meter og dermed DXCC på 9 bånd! 
F6FYD er aktiv som T5YD og 605YD. YK1 AO har nu fået gang i 
morsenøglen, men meget langsom.

TE89R var i gang fra Jasper Isl., dette tæller som Costa Rica og 
ikke TI9 Cocos Isl. 9X5AA har sked med sin QSL-manager W4FRU 
hver tirsdag 1900z på 21360 kHz. 5Z4BH siger han har licens til 9U 
Burundi. S79MST Steve er ny operatør på Seychelles, han skal 
være her i 18 måneder. PY0TY var en kort week-end operation fra 
Trinidade Isl. 7S6DO er special event station i Sverige i anledning 
af 50 års jubilæet i Sixth Air Wing Vestgøta Flygflottilj.

QSL info
C9MKT via SM5KDM S01A via EA2JG
FR0VD via OH5VD T32AF via K7EHI
FW0BX via ZL1AMO TL8HW via WB4LFM
HZ1AB via K8PYD TY88YL via DL6KCD
J20RAD via F6AJA TY9CR via DJ8CR
JX7DFA via LA2KD TY9JC via DJ6JC
KE9A/DU3 via WB9YXY TY9SI via DJ6SI
KC6VW via JA6BSM V290A via W7KNT
PJ8CW via AB1U XF4L via OH2BN
PY0FF via W9VA XX9YD via K8PYD
S77A via JJ1TBZK ZS8MI via ZS6PT
S79M via JI3ERV 3C1MB via EA7KF
S79T via JI3ERV 3DA0DX via ZS6BRZ
S79MST via G4IRG 5W1HT via JL3UIX
SU1EE via WA9INK 5W1HM via JH4IFF

Båndrapporter (Call time (utc))

5W1HP via JR1FYS

10m: KH0AC 0853, D44BC 1032, TY88YL 0828, FK0AW 1339, 
D68JL 1138, C9MKT 1735, 3C1MB 0752, C9MKT 1550+1335 
(CW), JA2NQG/JD1 0850 (CW), S77A 1220 (CW), VP5/WV5M 
1425 (CW), TY9SI 1710 (CW), YI1BGD 1500 (CW), FR0VD 1615 
(CW), XF4L 1815 (CW), ZF4L 1755, S01A 1324.
75/77; 5W1GW 0905, T5YD 1024, BV2FA 1507, TY9SI 1720 (CW), 
5W1HW 1300 (CW), FOOCW/A 1055 (CW), XF4L 1600 (CW), 
FW0BX 0750 (CW), KC6MI 1739 (CW), S01A 1714, ZK1XH 1115, 
ZK1DD0744.
20m: YN5MCC 0704(CW), HC8GR0641, T32AF0616, XF4L 0630 
(CW), FOOCW/M 0725 (CW), FOOEXV/M 0748, FOOEXV/A 0800, 
AF4L 0448.
40m: HZ1AB 0135 (CW), FP8AA 0140 (CW), S79M 2212 (CW).
80m: XE1MD 0430.

God DX, på gensyn i Ebeltoft, 73 de Morten

Generaldirektoratet for Måned: Juni 1989
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 166

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 19,5 20,3 20,8 21,6 22,1 21,3 20,7 21,1 21,7 21,5 20,9 19,9
Sydi. Australien 16000 85,0 22,2 23,5 24,9 25,8 26,2 22,6 17,2 15,3 16,9 16,1 13,8 22,4
Sumatra 9300 90,0 21,9 22,7 24,1 24,9 24,9 24,0 22,9 22,9 24,1 24,7 23,9 21,8
Syd Afrika 10100 171,3 11,4 8,3 15,7 28,9 28,5 28,6 27,9 27,9 28,6 20,3 15,4 12,3
Middelhavet 2200 181,0 16,6 16,3 18,6 20,4 20,3 20,5 20,0 19,7 20,7 20,8 19,6 18,6
Brasilien 8400 225,4 22,5 21,8 20,6 17,5 27,6 26,4 25,4 24,6 24,7 24,8 23,7 23,3
New York 6100 291,4 17,9 17,0 16,6 14,9 15,3 17,6 18,1 19,0 19,3 19,9 19,6 19,0
Vest Grønland 3600 313,6 17,5 16,9 16,5 16,9 18,0 18,2 18,5 19,1 19,7 20,2 19,4 18,4
San Francisco 8800 324,5 18,5 18,4 18,2 18,6 16,8 15,3 16,7 19,4 20,5 20,6 19,7 18,9
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Nye aurora-distancerekorder på 144 og 432 MHz
Som allerede omtalt i »OZ« fra april 1989 forbedrede OZ7LX den 
bestående aurora-distancerekord på 423 MHz ved en QSO med 
RB5LGX under den store auroraåbning 13.-14.3.89.432 MHz-rekor- 
den er hermed på 1704 km.

Bedømt ud fra de første indkomne rapporter, så det ikke ud til, at 
nogen havde haft held til at røre ved OZICLL’s næsten 8 år gamle 
144 MHz aurorarekord, men i perioden siden sidste »dead-line« har 
OZ4VV fremsendt en omfattende aktivitetsrapport, der bl.a. inklu
derer en QSO med RB5EU på 144 MHz. Finn nævner i rapporten 
kun russernes storfelt (RI eller KN78), men jeg har imidlertid i andre 
rapporter fundet RB5EU’s lokator angivet som KN78QI. Regner 
man afstanden ud mellem OZ4VV’s lokator J046QU (EQ17b) og 
KN78QI, fås resultatet 1980 km! - hvilket er en forbedring af den 
gamle rekord med 22 km. QSO’en mellem OZ4VV og RB5EU blev 
gennemført den 13.3.89 kl. 2359 UTC.

Spalteredaktionen gratulerer såvel OZ7LX som OZ4VV med de 
flotte præstationer.

Førstegangsforbindelse OZ-DL på 5,7 GHz
Inspireret af tyske amatørers grænseoverskridende aktiviteter på 
10 GHz, - og da vi nu alligevel d. 19.3. var i Vejle til SHF-møde, be
sluttede vi (gruppen omkring Københavns Teknikum, OZ1KTE) at 
forsøge at lave førstegangsforbindelse OZ-DL på 5,7 G Hz med vort 
nybyggede udstyr: OZ1DOQ med DCODAtransverter, 100 mW out
put og rx med MGF1302,432 MHz mellemfrekvens og IC 402 samt 
et 20 dB horn. OZ7IS anvendte ligeledes en DC0DA transverter 
med 350 mW output og et HF-trin med MGF 1303, mellemfrekvens 
på 144 MHz til en Belcom liner 2. Antenner var her et DL7QY bred
båndshorn.

At udstyret virkede på 25 meters afstand var tidligere prøvet på 
Teknikum og i Vejle afdelingen. Efter Vejle-mødets afslutning sty
rede vi bilen mod Sønderjylland for at prøve om det nu virkelig du
ede til noget. Undertegnede, OZ7IS, havde naturligvis glemt pas
set (men husket CEPT-licensen!) og blev derfor læsset af på 
Broagerland (J044TV) sammen med OZ2ABA og grejet, i regnvejr! 
Resten af gruppen: OZ1DOQ, OZ1GDI og OZ1HWJ fortsatte sydpå, 
mod Flensborg og stillede op i bunden af fjorden (J044RT). Kort ef
ter kunne vi udveksle 59 rapporter mellem OZ7IS/p og 
DL/OZ1DOQ/p. Sidenhen udvekslede de øvrige implicerede også 
rapporter. Grundet vejret og årstiden forsøgte vi os ikke på større di
stancer, men der var absolut kapacitet til større distancer.

I begyndelsen af april er der også gennemført forbindelser imel
lem OZ1KTE og OZ7IS (11 km), samt OZ1DOQ/OZ2TG portable på 
Sydvestamager og OZ7IS (22 km). Alle forbindelser 59.

Nu venter vi bare på gode konditioner!
Vy 73 de OZ7IS

OZ7IS, siddende, råbende - OZ2ABA, stående, lyttende.

OZ MAJ 1989

Det »tyske« hold: DL/OZ1DOQ/p, med pandelygte og horn, 
OZ1HWJ med udstyret samt OZ1GDI.

50 MHz i Sverige
Fra 1. marts 89 har frekvensområdet 50,0-51,0 MHz været åbent for 
25 eksperimental licenser i Sverige. De 25 tilladelser er indtil videre 
tidsbegrænsede og udløber 31.12.89.

For specialtilladelser gælder følgende bestemmelser:
Tilladte modulationsarter:
A1A, J2B, F1B, J3E og packet radio.

Effektgrænser:
3 watt ERP i afstande fra 150 til 200 km fra kanal 2 TV-senderne i 
Örebro og Vännäs samt fra 75 til 125 km fra mindre TV-omsættere 
på kanal 2.

10 watt ERP i afstande fra 200 til 250 km fra senderne i Örebro og 
Vännäs samt fra 125 til 175 km fra kanal 2 TV-omsætterne.

50 watt ERP i afstande på mere end 250 km fra senderne i Örebro 
og Vännäs samt på mere end 175 km fra TV-omsætterne.

Amatørudsendelser på 50 MHz i kanal 3 TV-sendernes primære 
dækningsområde vil ikke blive tilladt, ligesom der ikke vil blive til
ladt 50 MHz amatørtrafik fra Gotland (SM1).

Forstyrrelser:
Hvis der konstateres forstyrrelser af såvel nationale som internatio
nale radiofoni- og TV-sendelser, skal 50 MHz udsendelserne straks 
ophøre, og må ikke genoptages førend årsagen til forstyrrelserne er 
fjernet.

Andre restriktioner:
- amatørudsendelser må ikke finde sted sålænge TV-senderne i 50 

MHz båndet er i »luften«.
- antennehøjden må ikke overstige 20 meter over jorden.
- mobile, maritime og »luftmobile« udsendelser er ikke tilladt.
- i tilfælde af packet radio trafik skal senderen være bemandet hele 

tiden. Ingen server nodes er tilladt.

Følgende stationer har fået tildelt speciallicensen:
SKØUX, SMØCHH (SM6CHH), SMØDRV (SM5DRV), SMØHP, 
SMØMXR (SM3MXR), SK2BF, SM2BYA, SM2CEW, SM2LTA, 
SK3SN, SM5CPD, SM6AEK, SM6ASD, SM6CKU, SM6CMU, 
SM6CVL, SM6DWF, SM6EHY, SM6ESG, SM6PU, SM7AED, 
SM7BAE, SM7BKH, SM7FJF, SM7FWZ.

Vi ønsker vore svenske naboamatører tillykke med tilladelserne 
og held og lykke på 6 meter båndet. I OZ og OY må vil så stille os til
freds med, at vi indtil videre må nøjes med at sende 50 MHz lyttera- 
porter til vore nordiske venner i Norge, Sverige og Finland.
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Europæisk SHF-stævne 1989
Søndag den 19. marts kl. 10.00 samledes igen i år mange SHF-inte- 
resserede amatører fra nær og fjern i Vejle afdelingens lokaler.

Lokalerne var fyldt til bristepunktet (og lidt til), så der er fremgang 
at spore i interessen for selvbyg og SHF-området! I de 5 år stævnet 
har været afholdt, har tilslutningen været stigende år for år!! En 
glædelig tendens!

Jeg noterede følgende call, - der var nogen »korttidsbesøgende«, 
som jeg desværre ikke fik med:

DC6UW, DC8CF, OZ1CFO, OZ1DAY, OZ1DOQ, OZ1IOM, 
OZ1FJJ, OZ1GDI, OZ1GMP, OZ1HBC, OZ1HDA, OZ1HWJ, OZ1LKY, 
OZ1HPR, OZ1IN, OZ1IVD, OZ2EBA, OZ5WK, OZ8WK, OZ6AI, 
OZ6AQ, OZ6JI, OZ6ZR, OZ7IS, OZ7LX, OZ8IG og OZ9ZZ.

Stævneindbyder OZ5WK bød deltagerne velkommen og tak
kede Vejle afdeling og dens formand OZ1HPR for dens hjælpsom
hed ved stævnets afvikling.

Som de foregående år tog man en kort snak om stævnets form 
samt den geografiske og tidsmæssige placering.

Af hensyn til den store interesse stævnet har fået blandt amatø
rer, og dermed et stort fremmøde, var der stemning for, at stævnet 
blev afholdt i nogen større lokaliteter.

Lokaliteterne skal dog stadigvæk ligge i Vejle eller nærmeste om
egn af hensyn til stævnets dækningsområde, Kiel-Aalborg-Køben- 
havn.

Datoen for mødet 1990, blev fastlagt til den 18. marts!
Også stævnets formål blev kort resumeret, nemlig - et teknisk 

stævne, og ikke et politisk foreningsforum. OZ5WK sluttede indled
ningen med at konstatere, at tiden nu må være inde til at lægge 
stævnets arrangement i hænderne på nogle mere kompetente og 
aktive SHF-amatører. Disse er som bekendt samlet i DAVUS, som 
derfor fik overdraget hvervet med at arrangere stævnet fra og med 
1990!

Pkt. 1. Deltagerne præsenterer sig
Samtidig med præsentationsrunden fik alle deltagerne udleveret 
et spørgeskema, fremstillet og tilsendt af SM7EQL, Bengt.

Skemaerne, hvis spørgsmål hovedsagelig gik på, hvilket udstyr, 
effekt, antenne, telefonnummer den enkelte har, returneres til 
SM7EQL af OZ5WK umiddelbart efter stævnet, hvorefter hver en
kelt vederlagsfrit får tilsendt en opdateret liste.

Af hensyn til andre interessenter, der ikke deltog i stævnet, brin
ges listens vigtigste info også her i OZ.

Pkt. 2. QSO erfaringsudvekslinger
Deltagerne redegjorde for deres erfaringer omkring QSO-afvikling
på SHF båndene.

Her blev følgende emner diskuteret:
- Problemerne ved konstruktion af en rotor, der har en tilstrækkelig 

nøjagtighed i indstillingen, således at den kan benyttes i forbin
delse med antenner, der har en meget »spids« udstråling.

- Også de »spidse« antenners anvendelse i tester, og forøvrigt også 
i »dagligdagen«, er et problem. Her bør man nok tilstræbe at in
stallere en rundstråler som 2. antenne til »opsnusning« af statio
ner samt »rundspredning« af ens CQ opkald.

- Mobilforsøg på 6 cm var forsøgt i København. Der var anvendt 2 
rundstrålere som mobilantenne til RX og TX. Rækkevide ca. 8 km.

- Større aktivitet på SHF båndene blev efterlyst. Her slog man spe
cielt til lyd for testerne den første mandag i hver måned, hvor 
QSO’erne åbenbart afvikles indenfor et meget begrænset tids
rum af testen! Hvorfor så ikke ændre testen til kun at omfatte 1 
time?? Så var der nok større interesse om sagen, for hvem gider 
sidde 4 timer og lytte på et »dødt« bånd?
Aktivitetstimen søndag formiddag fra kl. 10 til 12 blev også frem
hævet. Her blev der især udøvet aktivitet i Jylland og på Fyn! Hvad 
med at nogen flere »varmede« stationerne op? 
Hjælpefrekvenserne 144.350 og 432.350 MHz frekventeres også 
alt for sjældent! Hvad med om man brugte disse frekvenser noget 
flittigere i forbindelse med testerne?
Sluttelig har man også »600 ohm«, se disse i listen over stævne
deltagerne og deres aktivitetsfrekvenser.

Pkt. 3. Hvad sker der på BEACON-området?
De nordjyske beacon’s OZ8SHF på 5 GHz og OZ9SHF på 10 GHz, 
i J057FJ, har haft stabilitetsproblemer, med frekvensdrift og ther- 
miske »udskejelser« med varaktorerne, afhængig af udenomstem
peraturerne. Disse problemer skulle nu være løst.

OZ3UHF er under opbygning hos OZ6ZR i Århus, og kører mid
lertidigt fra hans QTH, J056CE, på frekvensen 1296.855 MHz med 
ca. 1,5 watt output. Beaconen bliver senere udbygget med 2,6 GHz 
udstyr!

OZ7GY udbygges med en 5 GHz beacon, forventet output ca. 1 
watt.

OZ7IS fremhævede, at samtlige beacons med call OZ7IGY ikke 
må betragtes som frekvensnormaler! Så anvend dem ikke til juste
ring af digitalskalaen!!

OZ1IN meddelte at beaconen OZ3SHF ikke er QRV fra sin QTH 
endnu!

Pkt. 4. Demonstration af medbragt udstyr 
OZ8WK, Jørgen demonstrerede sin »mastmonterede« 10 GHz 
transceiver. Den bestod afen »DCODA« konstruktion med 150 mW 
output til en »IKEA« antenne.

En opsigtsvækkende ting ved udstyret var antennerelæet!
Det var hjemmelavet, og konstrueret af bølgeledermateriale 

samt en hobbyservomotor!! Jørgen har hermed vist, at det på en 
forholdsvis simpel og billig måde kan lade sig gøre at løse et »dyrt 
antennerelæ« problem! Vi glæder os til den lovende konstruktions
beskrivelse i OZ, Jørgen!

OZ1FJJ, Kurt fortalte os om fremstilling af beaconantenner til 5 
GHz og 10 GHz. Han gennemgik både det teoretiske omkring 
radiobølgernes udbredelse i bølgelederne, samt den mekaniske 
udformning. Fremstilling af disse antenne kræver et omfattende 
mekanisk arbejde, men resultaterne der blev vist, må siges også at 
belønne indsatsen. Udstrålingsdiagrammerne, der var målt, viste 
at der virkelig var tale om en rundstrålende antenne i den ene 5 
GHz version, der var fremstillet af en rund bølgeleder, hvorimod de 
2 modeller der var fremstillet af rektangulær bølgeleder mere 
havde udstråling som en dipolantenne! Dette kan dog imødegås 
ved at montere et par »vinger« på bølgelederen! Princippet i anten
nerne kan iøvrigt beundres på billedet side 713 i OZ nr. 12/88.

Frekvensdrift på krystaloscillatorer til SHF-udstyr var igen i år et 
»varmt« emne. OZ1FJJ havde udviklet en ovn til temperaturstabili
sering af X-tal oscillatoren. Data for denne var: ved 75 grader C var 
stabiliteten ± 0,01 grad C!

Kurt gennemgik opstillingen teoretisk og fremhævede, at der kun 
var anvendt gængse komponenter!

DL6UW, Norbert supplerede med at henlede opmærksomheden 
på, at har man spoler med jernkerne i sin oscillatoropstilling, er de 
betydelig mere temperaturafhængige end selve krystallet.

OZ7LX, Egon tog over, med emnet krystaller og deres tempera- 
turfølsomhed. Han kom også ind på amatørernes evige problem i 
forbindelse med indkøb af 5. overtone krystaller til konvertere og 
transvertere. Det viser sig nemlig næsten altid, at oscillatorfrekven
sen ligger for lavt, selv om krystallet er bestilt til den rigtige fre
kvens! Derfor bør man altid bestille 5. overtone krystaller med en 
frekvens der ligger 10 til 30 ppm over den ønskede frekvens!

OZ7IS, Ivan fremviste og kommenterede sine oscillatorkæde- 
opstillinger til såvel 5 GHz som 10 GHz, der var fremstillet på teflon
print å la DCODA. Han fremhævede de problemer, der lå i opbyg
ning og trimning, og oplyste at kredsløbene var så rigeligt 
dimensionerede, at man med fordel kunne køre oscillatoren på en 
stabiliseret 6 volt forsyning, og den resterende del på 10 volt.

Herefter oplevede vi »firstQSO« på Ivans 10GHztransverter, å la 
DCODA, en virkelig premiere!

Afslutningsvis fremviste Ivan sit frekvensmålegrej, der bestod af 
den berømte »cykelpumpe« til de lavere SHF bånd, samt en specia
ludgave til 10 GHz.

Dette viser igen, at selv simple måleinstrumenter kan føre kon
struktøren til målet!!!

Herudover blev der fremvist grej af næsten samtlige deltagere. 
Det vil dog føre for vidt at fortælle om dette her.
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Alt det medbragte grej blev studeret indgående, og gav mange 
nye og lærerige impulser med hjem! Problemer man har bøvlet 
med, ser man pludselig at andre har løst på en eller anden smart 
måde! Dette giver fornyet energi til at fortsætte på et strandet pro
jekt, eller til at starte med et nyt!

Det dominerende udstyr på stævnet omkring smalbåndsgrej, var 
nok DCODA’s mange printkonstruktioner til transvertere, konver
tere, forstærkere, oscillatorkæder m.v.

Pkt. 5. Måling på deltagernes udstyr
OZ6AI og OZ1FJJ havde medbragt udstyr til frekvensmåling samt 
effektmåling op til 10GHz. På deltagernes vegne en tak til jer begge 
to.

Pkt. 6. Køb/salg af SHF-grej
3 af stævnedeltagerne havde medbragt en del SHF-komponenter. 
printplader og litteratur, der er vanskelig tilgængelig på det danske 
marked. At priserne var meget amatørvenlige bør måske tilføjes for 
en ordens skyld!

Af hensyn til andre interesserede, her er kort oversigt over hvad 
der stadig kan købes:

OZ1HDA-Tlf. 08 88 93 01 - SHF-komponenter, såsom MGF-gas- 
fet’s, bipolare transistorer og mixerdioder, x-tal »ovnklemmer«, 
trimmere, samt teflonprint til utallige SHF-konstruktioner herunder 
alle DCODA’s frembringelser!

OZ1CFO - Tlf. 08 31 66 85 - UHF/SHF-komponenter, såsom tran
sistorer, trimmere, diodeblandere m.v.

OZ7LX - Tlf. 03 61 61 62 - Bladet UKW-Berichte/VHF-Communi- 
cations, samt de komponenter og byggesæt der indgår i bladenes 
konstruktioner. Endvidere UHF-Unterlage konstruktionsbøgerne.

Pkt. 7. Afslutning
Mødet sluttede ved 17-tiden af hensyn til de amatører, der kom lang
vejsfra, såsom Løkken, Kiel og København; men som sædvanlig 
var dagen alt for kort, når man som her samles om eet fælles inte
resseområde - SHF.

Inden vi skiltes, mindede DAVUS om dette års V-U-SHF-begiven- 
hed, nemlig det Skandinaviske VHF-UHF-SHF-møde ved Silke
borg!

Mødet finder sted den 9., 10. og 11. juni 1989. Nærmere følger i 
OZ.

Sluttelig vil jeg, som initiativtager til dette stævne igennem dets 
første 5 år, sige tak til alle, der har deltaget, og til Vejle-afdeling for 
husly og hjælpsomhed, samt ønske DAVUS held og lykke med ar
rangementet fremover.

Jeg siger, sammen med alle andre, på gensyn til 
SHF-stævne 1990, den 18. marts i Vejle 

Sæt allerede X i kalenderen nu!!! 73 de OZ5WK, Kalle

Liste over deltagere I SHF-stævnet
Call QRVpå følgende GHz Locator Tlf. nr

1,3 2,6 5 10 24
DC6UW X J044vj 009494356351
DC8CF X X X X J054ej 0094943441482
OZ1CFO X X X X J056ax 08 31 66 85
OZ1DOQ X X X J065hp 01 59 89 70
OZ1IOM X J045fl 05 13 98 82
OZ1FJJ X X X J046ws 08 56 21 77
OZ1GDI X X J065gx 02 23 25 40
OZ1GMP X J056ce 06 16 15 19
OZ1HDA X X X X J047vk 08 88 93 01
OZ1HWJ X J065fr 02 94 78 94
OZ1IN X J045 05 36 22 15
OZ1IVD X J046 06 66 22 34
OZ5WK X X J045qb 04 62 13 11
OZ8WK X X X X J047xa 08 14 00 11
OZ6AI X J046 06 62 47 72
OZ6AQ X J044sv 04 65 21 90
OZ6J! X J045wt
OZ6ZR X J056ce 06 15 38 16
OZ7IS X X J065 02 52 33 14

OZ7LX x J055uk 03 61 61 62
OZ9ZZ x J046qk 06 62 76 34

Klubstation
OZ1KTE x x x x J065fr 02 92 26 11

50 MHz aktivitet
Den første 2-vejs-forbindelse på 50 MHz mellem Storbritannien og 
Australien blev gennemført den 20.3.89 af G4FJK og VK6KXW.

Under den store aurora 13.3.89 hørte G4GLT såvel VE1BPY som 
VE1YX og havde QSO med KA1MFA.

Den 29.3.89 var der en god 6 meter åbning mellem Storbritannien 
og Argentina/Uruguay (LU og CX). Åbningen favoriserede især 
GM- og Gl-stationer. (Fra »Six Meter and Up DX’er«).

Fra andre spalter
Den første 1296 MHz EME-forbindelse mellem Europa (Østrig) og 
Sydamerika (Venezuela) er blevet gennemført af OE9XXI og 
YV5ZZ. QSO’en fandt sted d. 15. januar 1989. YV5ZZ var beman
det med DL3ZM og DF4HR, og operatører på OE9XXI var OE9PMJ 
og OE9YTV. Med denne forbindelse har OE9XXI som den første i 
verden opnået WAC (Worked All Continents) på 23 cm! (Fra det 
østrigske »QSP«, 4/89.

Redaktøren igennem mange år af VHF-spalten i det engelske 
amatørblad »Radio Communication« G8VR er blevet afløst af 
G3FPK. (Fra »Six Meter and Up DX’er«).

Båndrapporter

50 MHz:
Under auroraen den 13.3.89 fik OZ1LJZ afprøvet sin hjemmebyg
gede 50 MHz modtagerconverter. Kim fandt desuden ud af, at den 
virkede udmærket med en HQ-1 HF-antenne. Kim hørte stationer 
fra OH9, G, PA/PE og GM. Hans første x-båndsforbindelse 28/50 
MHz blev kørt 0051 UTC d. 14.3. med G6LZO i I099.

Tropo 
144 MHz:
OZ4VV, Finn har sendt en omfattende rapport over tropo-fobindel- 
ser kørt på 2 meter siden sept. 88. Fra det digre materiale har jeg 
uddraget følgende:
10.9.88:
EA1YY (XD), EA1BCB (WD). Desuden F.
3.10.88:
UA3IDQ (QQ), RA3LBK (QO), RA1TC (PT), UA3XFA (RN), UZ3DD 
(SQ), RA3ABT (SP), UA3LED (QN), UC2LBD (MN), UC1AWZ (NN), 
UA4UK (V076f) ODX: 2175 km!, UA3MBJ (SS), UZ3DWX (SP), 
UA3ACY (SP), UA3DAT (TP), UA1XM (NR).
Desuden UP, UR og OH2.
20 .10.88 :
Følgende stationer er enten kørt eller hørt:
OH9NLO (NA), SM2JAE (KZ), OH9NDD (?), OH9NMS (NA), OH6AI 
(LX) og OH7DF/8.
21.10.88:
UR-stationer
16.1.89:
OE og OK-stationer 
31.1.89:
EI4EY (VM), EI9FK/p (WN), EI4DQ (VL), GI1JUS (XO).
I.2.89:
GJ4ICD (YJ) og FC1EZQ (CH).

Aurora 
144 MHz:
OZ4VV har også fremsendt en oversigt over sine aurora-forbindel- 
ser i perioden 11.9.88 til 23.3.89. Fra denne rapport kan det udledes, 
at det har været aurora på 2 meter på følgende dage:
II. sept., 6., 9., 10., 16. og 18. okt., 2., 3., 7., 8., 9., 11., 13., 16., 18.,
25., 26. og 30. nov.,2., 10., 11., 14., 16., 17., 26. og 28. dec. 88.1.,5.,
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8., 11., 13., 15., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24. og 31. jan., 1.,2.,3.,5.,
6., 9., 11., 12., 13., 15., 18., 20. og 28. feb., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22. og 23. marts 89, - i alt 72 
dage i den pågældende periode!!!

I det efterfølgende er angivet et skønsomt udvalg af Finn’s 
mange aurora-QSO’er:
11.9.88:
UZ3AXJ (?).
6.10.88 :
RA3ABT(SP), UZ3DD(SQ), UA30G(UR), RA3YCR(RN), UC3AAB 
(NN), RB5AO (QL), UA3MBJ (SS), UA3PFE (TP), UA2FCH (KO), 
UA30F (?), UZ3DWX (?).
10.10.88:
UA3IDQ (QQ) og UA3MBJ.
30.11.88:
UZ1WWA (OR), UZ3DD (SQ), UB5RCP (PL).
17.12.88:
UA1APB (OT).
5.1.89:
RB5AL (QL), RA3LE (QO), UA3IAG (RR).
11.1.89:
SM2EKM (KZ), RASLE (QO), RW3AZ(SP), UA3DHC UA3IDQ(QQ). 
15.1.89: UA3IDQ og UA1ZCG (PD).
20.1.89: UA3IDQ, RB5AL, UB5RCP (PL), RB5PA (ML), RA3ABT 
(SP), UB5KY (NL) og RA3LE.
13.2.89: LA9IX (FY).
3.3.89: RASLE.
13.3.89:
RA3LE, UA2FCH, UC20EU (PM), UA3IAG (RR), UB5KO (NK), 
RB5AL, OE 3UP (IH), HG7WJ (JH), RC2AA (NN), UA3IDQ, RB5AG 
(QK), UZ3DD (SQ), UA3XFA (RN), RB5PA (ML), HB9QQ (?), 
UA3MBJ, RA3LW, RB5TW (NJ), UB5RCP, UB4UFZ (PK), U050X 
(OG), UB5YAR, UA3LBM (QO), HG3DXC (JG), RB5LGX (?), 
UB5KY (NL), UB5BAE (MJ), UBøYO (?), RA3YCR (RN), RW3DA 
(TO), UB5WCQ (LJ), UB5NB, YU3ZO (IG), YU2EZA (?), HG1YA 
(IH), RB5EU (RI) ODX: 1980 km!, UC2LAI (MM).
15.3.89:
RA3LE.
19.3.89:
UC20EU (PM), RA3ABT (SP), UA1CSE (OT), UC2ICU (LN), 
UA3LBM (QO).
Tak for den imponerende rapport, Finn.
OZ1LJZ (J055XH) har i perioden 2009-0127 UTC den 13.3.89 kørt 
følgende på aurora:
DF/DJ/DG/DL/DH/DK i JN39/48/30/69 og JO50, G i JOø1/øø og 
1091/94, SM4 i J069, PA/PE i J011/32.
Bedste DX var HB9DFG i JN37.

Satellitter

OSCAR 10 restriktioner
OSCAR 10’s bane befinder sig fortiden i en position, hvor belysnin
gen er solpanelerne ikke er tilstrækkelig til at holde satellittens bat
teri fuldt opladet.

AMSAT beder derfor alle amatører om at undlade at benytte dens 
mode B-transponder indtil videre.

Der vil derfor ikke blive bragt kredsløbsdata for AO-10 førend AM
SAT atter har sagt OK for frafik via satellitten. Dette forventes at 
kunne ske ca. medio 89.

KEPLER ELEMENTER
Satellite OSCAR 9 OSCAR 10 OSCAR 11
Epoch Year......1989 1989 1989
Epoch Day.......65.065406 62.721381 62.608602
Inclination........97.579400 26.614000 98.019600
R.A.A.N 113.0487000 277.236000 124.444400
Eccentricity 0.000205 0.606176 0.001236
Arg. of Perigee.. 127.856200 22.209000 295.804800
Mean Anomaly .232.311000 355.732400 64.183800

Mean Motion ... .15.463582 2.058899 14.630744
Drag Factor.... 4.87030E-04 1.00000E-08 2.48600E-05
Rev. Number... .41298 4304 26710

Satellit OSCAR 12 OSCAR 13 RS10-11
Epoch Year..... 1989 1989 1989
Epoch Day...... 38.077424 40.265520 65.930200
Inclination....... 50.017900 57.366100 82.929400
R.A.A.N......... . .338.272200 220.441400 313.700900
Eccentricity.... 0.001106 0.665651 0.001177
Arg. of Perigee..13.552400 198.634800 343.111900
Mean Anomaly .346.560300 115.564700 16.963600
Mean Motion ... .12.443975 2.096979 13.719489
Drag Factor.... 2.50000E-07 1.60000E-07 1.31000E-06
Rev. Number... .11320 505 8537

Elementsættene er hentet i »OSCAR NEWS« nr. 76 fra april 1989. 
Værdierne anvendesved beregning af kredsløbsdata. En kortfattet 
beskrivelse af de forskellige parametre er givet i »OZ« nr. 12, 88, 
side 714-715.

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

Dato Oml.nr UTC grd Oml.nr UTC grd
19.5 9539 0:15 341 12577 0:47 220
20.5 9553 0:46 350 12590 1:50 240
21.5 9567 1:16 359 12602 0:58 231
22.5 9580 0:01 342 12614 0:06 222
23.5 9594 0:32 352 12627 1:09 242
24.5 9608 1:02 001 12639 0:17 233
25.5 9622 1:32 010 12652 1:21 253
26.5 9635 0:17 353 12664 0:29 244
27.5 9649 0:48 003 12677 1:32 264
28.5 9663 1:18 012 12689 0:40 255
29.5 9676 0:03 355 12702 1:43 275
30.5 9690 0:34 004 12714 0:51 266
31.5 9704 1:04 013 12727 1:55 286

1.6 9718 1:34 023 12739 1:03 277
2.6 9731 0:20 006 12751 0:10 268
3.6 9745 0:50 015 12764 1:14 288
4.6 9759 1:20 024 12776 0:22 279
5.6 9772 0:06 007 12789 1:25 299
6.6 9786 0:36 017 12801 0:33 290
7.6 9800 1:06 026 12814 1:37 310
8.6 9814 1:37 035 12826 0:44 301
9.6 9827 0:22 018 12839 1:48 321

10.6 9841 0:52 028 12851 0:56 312
11.6 9855 1:22 037 12863 0:04 302
12.6 9868 0:08 020 12876 1:07 323
13.6 9882 0:38 029 12888 0:15 313
14.6 9896 1:08 039 12901 1:18 334
15.6 9910 1:39 048 12913 0:26 324
16.6 9923 0.24 031 12926 1:30 345
17.6 9937 0:54 040 12938 0:38 335
18.6 9951 1:25 050 12951 1:41 356

RS-10/11 : Oml. tid: 105.022698 min. , incr.: 26.381461 0
Beacon: 29.357/145.857 og 29.407/145.907 MHz. 

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

Kredsløbsdata for OSCAR-13
AOS LOS

orbit Dato UTC az UTC az
712 18.5 21:30 195 07:02* 145
713 19.5 14:31 46 17:52 11
714 19.5 20:21 179 05:54* 127
715 20.5 14:03 35 16:44 2
716 20.5 19:18 164 04:45* 110
717 21.5 13:30 24 15:38 352
718 21.5 18:20 149 03:36* 95
719 22.5 12:45 12 14:36 338
720 22.5 17:30 134 02:26* 81
721 23.5 11:47 1 13:39 318
722 23.5 16:47 120 01:16* 69
723 24.5 10:35 350 12:42 292
724 24.5 16:11 107 00:06* 59
725 25.5 09:04 337 11:43 262
726 25.5 15:41 95 22:56 49
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727 26.5 06:54 317 10:41 234
728 26.5 15:16 84 21:45 41
729 27.5 01:25 253 09:37 208
730 27.5 14:52 74 20:35 33
731 27.5 23:27 229 08:31* 185
732 28.5 14:29 65 19:25 25
733 28.5 22:00 211 07:24* 165
734 29.5 14:05 55 18:15 18
735 29.5 20:44 195 06:16* 145
736 30.5 13:42 46 17:06 11
737 30.5 19:34 180 05:08* 128
738 31.5 13:13 35 15:57 2
739 31.5 18:30 165 03:59* 111
740 1.6 12:40 24 14:52 352
741 1.6 17:33 149 02:50* 96
742 2.6 11:56 12 13:50 338
743 2.6 16:42 134 01:40* 82
744 3.6 10:59 1 12:52 319
745 3.6 15:59 120 00:30* 70
746 4.6 07:45 350 11:56 292
747 4.6 15:23 107 23:19 59
748 5.6 08:14 337 10:57 263
749 5.6 14:53 95 22:09 50
750 6.6 06:02 317 09:54 235
751 6.6 14:26 84 20:59 41
752 7.6 00:36 253 08:50 209
753 7.6 14:02 74 19:49 33
754 7.6 22:39 229 07:45* 186
755 8.6 13:39 65 18:38 26
756 8.6 21:12 211 06:38* 165
757 9.6 13:16 55 17:29 18
758 9.6 19:56 195 05:30* 146
759 10.6 12:52 45 16:19 11
760 10.6 18:46 180 04:22* 128
761 11.6 12:24 35 15:11 2
762 11.6 17:42 165 03:13* 112
763 12.6 11:50 24 14:50 352
764 12.6 16:44 150 02:03* 96
765 13.6 11:07 12 13:03 339
766 13.6 15:54 134 00:53* 83
767 14.6 10:08 1 12:06 319
768 14.6 15:10 120 23:43 70
769 15.6 08:55 350 11:09 293
770 15.6 14:34 107 22:33 59
771 16.6 07:24 337 10:10 264
772 16.6 14:03 95 21:23 50
773 17.6 05:08 316 09:08 236
774 17.6 13:37 84 20:13 41
775 17.6 23:48 254 08:04* 210
776 18.6 13:13 74 19:02 33
777 18.6 21:52 230 06:58* 187

Beacon: 145.812 MHz.

*: Den følgende dag 
AOS: »opgang«
LOS: »nedgang« 
az: azimuth-pejling
Beregnet af OZ8SL; - element set fra »OSCAR NEWS« No. 76/89.

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

Aktivitetstesten
April-testen gav følgende resultat.

Klasse 1 -144 MHz single
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1BUR J046 63 29 34603
2 OZ1ANA J055 62 20 23647
3 OZ1IWE J046 61 21 22318
4 OZ8TU J065 54 17 16938
5 OZ3ZW J054 28 15 14148
6 OZ1GMP J056 37 16 14123
7 OZ1JXH J047 38 12 12551
8 OZ9DV J065 30 14 12434
9 OZ8RY J054 35 13 11328
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10 OZ1IEP J065 36 12 10985
11 OZ9ZZ J046 34 11 10887
12 OZ1HUW J065 41 12 10759
13 OZ5TG J045 37 11 10617
14 OZ1IVD J046 27 13 10457
15 OZ1IYH J055 27 11 9329
16 OZ1KVM J044 24 10 8492
17 OZ8QD J066 13 9 6914
18 OZ7TA J065 21 7 5126
19 OZ6CE J055 12 7 4954
20 OZ1JSZ J065 5 2 1274

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1ALS J044 76 24 35684
2 OZ5DD J045 37 14 14385
3 OZ7HVI J065 53 14 13997
4 OZ9HEL J066 44 11 10762
5 OZ1EDR J065 40 11 10273
6 OZ1KLB J055 20 10 9626
7 OZ1GDI J065 37 11 9375
8 OZ7FYN J055 21 12 9065
9 OZ7AMG J065 21 6 4313

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1JPT J064 34 16 13952
2 OZ7IS J065 32 17 13642
3 OZ1GMP J056 39 10 9323
4 OZ7LX J055 28 11 9168
5 OZ1GEH J065 23 12 8966
6 OZ1KLU J046 24 9 8632
7 OZ5TG J045 15 8 6185
8 OZ7TA J065 18 9 5947
9 OZ1LYZ J056 12 7 5285

10 OZ8RY J065 15 8 5186
11 OZ8QD J066 15 7 4931
12 OZ9ZZ J046 9 6 3963
13 OZ6HY J045 6 6 3785
14 OZ1KWJ J045 6 5 3090

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ7HVI J065 21 9 5964
2 OZ9EDR J065 11 6 3892
3 OZ7AMG J065 5 2 1159
4 OZ1KTE J065 2 1 520

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1HDA J047 9-3-5-1 6 5741
2 OZ7LX J055 35-0-0-0 8 3283
3 OZ8TU J065 20-0-0-0 9 2808
4 OZ1JXY J046 7-0-3-0 6 2484
5 OZ1ABE J065 19-4-0-0 7 2355
6 OZ1GMP J056 13-0-0-0 6 2152
7 OZ1DOQ J065 20-4-0-0 7 2002
8 OZ3ZW J054 13-0-0-0 4 1761
9 OZ7IS J065 18-4-1-0 6 1748

10 OZ2TG J065 14-4-0-0 4 907
11 OZ1GER J065 13-0-0-0 4 879
12 OZ9ZZ J046 3-0-0-0 3 554
13 OZ1HWJ J065 14-0-0-0 2 496
14 OZ7TA J065 10-0-0-0 2 473
15 OZ1ICG J065 6-0-0-0 2 334
16 OZ1IVD J065 2-0-0-0 2 277

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1KTE J065 16-4-1-0 4 1140
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Afdelingsmesterskabet april 1989
Nr. Call Point Nr. Call Point

1 OZ8ERA 92570 9 OZ7FYN 18394
2 OZ9EDR 75871 10 OZ8H 17264
3 OZ2EDR 39225 11 OZ7AMG 15358
4 OZ1ALS 35684 12 OZ6EDR 14385
5 OZ6HR 34121 13 OZ9HEL 10762
6 OZ4VBG 31763 14 OZ1EDR 10273
7 OZ7HVI 28562 15 OZ1KLB 9626
8 OZ8SMA 27904

Resultat fra
EDR’s marts-contest 1989

Klasse 1 -144 MHz single
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 SM7SCJ J065 134 40 66195
2 SM7AED J066 117 42 63496
3 OZ1LPR/A J044 180 31 59014
4 SM6DWF/7 J075 91 36 47676
5 SM7LXV J065 92 31 43101
6 OZ1KLU J046 77 29 41757
7 OZ1IEP J065 86 27 35381
8 OZ1KVM J044 70 22 23542
9 SM3RLJ JP93 36 23 23417

10 SM0HAX J099 31 22 23389
11 OZ1JVX J046 33 18 21781
12 OH2BNH KP20 31 20 20382
13 OH1NSJ KP01 29 21 20334
14 SM6MNS J067 38 18 20203
15 SM7RZF J065 41 17 19945
16 OZ5TG J045 34 15 18182
17 OZ8T J064 41 17 17887
18 SM3DVO JP82 25 18 17822
19 SM0ELV J089 25 18 17655
20 OZ1HUW J065 50 16 17394
21 OH2BYJ KP20 24 16 17212
22 SM6MUY J067 29 18 16760
23 SM7GWU J078 22 17 15082
24 SM2ILF KP04 16 14 14157
25 LA9UX J059 30 17 13961
26 OH6PA KP02 21 14 13395
27 SM3IEK JP82 18 13 12600
28 OH7SQ KP33 15 12 12327
29 SM3COL JP82 17 12 11424
30 SM2SIU JP94 15 10 11226
31 OZ1FKZ J056 16 11 10468
32 SM7BOU J066 19 13 10362
33 OH1CF KP00 13 11 9660
34 OZ8KU JP56 12 9 7188
35 OZ6HY J045 12 7 5814
36 OH3AT KP11 8 6 4536
37 SM6RWY J057 6 5 3787

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 OZ8ERA J066 111 37 51276
2 OZ6HR/P J045 127 31 49252
3 OZ7HVI J065 87 28 32551
4 LA2AB J059 33 21 28473
5 OZ9HBO/A J046 51 19 21155
6 SK3LH JP93 44 29 20744
7 OH1AJ KP10 22 9 7630
8 OZ1KTE J065 4 2 1060

Checklog:
SM5RCR J089
LA9T J059
UV1AS K059

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 OZ7LX J055 41 18 19314
2 OZ6HY J045 11 8 5459
3 OH6PA KP02 7 5 4205
4 OZ1FKZ J056 7 5 3758
5 OH2DG KP30 6 4 3557
6 SM3RLJ JP93 5 4 2886
7 OH2BNH KP20 10 4 2827
8 SM3DVO JP82 4 4 2400
9 OH2BYJ KP20 6 3 1997

10 OZ8T J064 2 2 1023
11 OH1CF KP00 2 1 602
12 OZ5TG J045 1 1 511

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 OZ1JPT J064 32 13 14793
2 OZ7HVI J065 23 11 9320
3 OZ6HR/P J045 21 10 8472
4 OH1AJ KP10 7 4 2834
5 OZ1KTE J065 5 3 1869

Checklog:
OZ8QD J066

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 OZ7LX J055 12-0-0-0 5 2369
2 OZ6HY J045 2-0-0-0 2 455

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call Locator QSO SQ Point

1 OZ7HVI J065 5-0-0-0 2 313
2 OZ1KTE J065 3-1-0-0 2 299

EDR ønsker alle tillykke med resultatet og der er sendt diplomer til 
de tre bedste i hver klasse.

Rettelse til pointberegning
i SSA’s maj-contest.

Der er i de Nordiske tester som i aktivitetstesten forskel på bonus
pointene, så jeg iler med at bringe de rigtige tal for point/bonusbe
regning. Hvis ikke du har fået sendt din log, skulle det kunne nås 
endnu.

Pointberegning
Der gives 1 point pr. km.
Multiplier pr. GHz (Microbølgebåndene):
1.2 GHz = point x 1
2.3 GHz = point x 2
5,6 GHz = point x 5
10 GHZ = point x 10 o.s.v.

Bonus
For 144 MHz og 432MHz g i ves 500 bonuspoint for hver ny locators- 
quare, der køres i testen, (ex. J045, J056).

For Microbølge gives 100 bonuspoint for hver ny locatorsquare, 
der køres i testen.

Deltagerne udregner selv deres point.

Testi ndbydelse
EDR har hermed fornøjelsen at indbyde alle VHF/UHF/SHF amatø
rer i Finland, Sverige, Norge, Færøerne og Danmark til at deltage i

Nordisk Microbølgetest 1989

Tidsrum: Fra lørdag den 3. juni kl. 14.00 UTC til søndag den 4. juni 
kl. 14.00 UTC.
Testsektioner: 1 - Microbølge single operatør.

2 - Microbølge multi operatør - og klubstationer.
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Regler/trafik: Respektive landes licensbestemmelser og Region 1 
båndplanen skal overholdes.

Brugen af aktive repeatere, translatorer samt krydsbåndsforbin
delser er ikke tilladt.

Der anvendes normal RS(T) rapportering + QSO-nummer be
gyndende med 001 + Locator (Maidenhead).
Pointberegning: Der gives 1 point pr. km.
Multiplier pr. GHz:
1.2 GHz = point x 1
2.3 GHz = point x 2
5,6 GHz = point x 5
10 GHz = point x 10, o.s.v.

Til slutresultatet lægges 100 bonuspoint pr. kørt locatorsquare. 
(ex. J045, J056). Har du f.eks. kørt 12 forskellige squares giver det 
12 x 100 = 1200 point som du lægger til dine km/point.
Log: Loggen skal være af Region 1 typen og skal indeholde: Dato, 
Tid, Modstation, Sendt/modtaget meddelelser, Frekvensbånd, 
Point, Bonus og en tom kolonne.

Endvidere skal det klart fremgå af loggen for hvilken sek
tion/klasse loggen gælder.

Total pointsum skrives øverst på første side.
Indsendelse: Loggen sendes til EDR’s VHF Contest-manager: 
Georg Landbo, OZ1FMB, Fasanvej 7, 7190 Billund 
- og skal være poststemplet senest 14 dage efter testen.

Open Class i aktivitetstesterne
Målet med denne klasse er, blandt andet, at skabe større aktivitet 
fra medamatørerne i vore nabolande.

Dette kan vi ikke alene opnå ved at invitere til at deltage i vores ak
tivitetstest i en speciel klasse, og så give vinderne et diplom for ind
satsen.

Nedenstående uddrag af et brev fra DK1 KR kan jo nok give grund 
til lidt eftertanke. Han skriver blandt andet:

»- Problemet er, at fra Scandinavien er der god aktivitetpå jeres ak
tivitetsdage, men det er sjældent, at vi kan høre ret mange fra skan- 
dinacen i DARC- og lARU-testerne. Det er der mange OM ’s her, der 
er vrede over. Men »never mind«, det er en god test, og jeg vil stadig 
være aktiv også i jeres tester. 73 Walter/DK1KR

Nu tror jeg ikke han mener, at man fra DL-land er »vrede« på os, 
men han mener nok, at der er mange der tænker, at »når de ikke vil 
svare i vore tester, så vil vi heller ikke svare i deres«, og hvis det er 
tendensen, så er det jo ikke lige det vi gerne vil opnå. Så derfor vil 
jeg opfordre til, at vi prøver at være lidt mere aktive når der er test 
i vore nabolande. OZ1FMB, Georg

I forbindelse med ovenstående kan jeg igen gøre opmærksom på, 
at DH2NAF udgiver en meget udmærket »Contest-calendar« hvor i 
der selvfølgelig er en testkalender og desuden regler for de i kalen
deren omtalte tester.

Prisen for denne kalender (ca. 120 A5 sider) er DM 4,-eller 3 IRC. 
Du kan enten skrive direkte til udgiveren eller sende din bestilling 
til mig, og jeg vil så sørge for, at du får kalenderen tilsendt. Adres
sen på udgiveren er: Ham-press, P.O. Box 1101, D-8078 Eichstatt.

I perioden fra nu til slutningen af juni er der tester i følgende 
lande: DL, EA, El, F, G, HB, HG, I, LA, LZ, OE, OH, OK, ON, OZ, PA, 
SM, SP, UA, Y, YO, YU, 9H - så du kan se, at der er nok at deltage i?

OZ-spot

Georg Stage i USA
Under Georg Stages besøg i USA i sommeren 1989 får danskerne 
i USA lejlighed til at sætte en amatørstation op ombord. Call bliver 
KA10LM/W1 og operationen foregår medens skibet ligger for an
ker i Mystic, Connecticut.

Frekvenserne bliver:
Phone: 14.277 MHz og 21.347 MHz 
CW: 14.047 MHz og 21.047 MHz
+ /- QRM. Tider 14.-15. juli 1989 fra 13.00 UTC - 24.00 UTC, men 
også evt. før eller efter.

Georg Stage afsejler fra Danmark i juni måned. Evt. informatio
ner kan fås hos Mærsk linjen i København, der er agent for Georg 
Stage i USA. KA1ÖLM, Bo

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

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

DX-tips
På det sidste har konditionerne på 10/15 og 20 m desværre ikke væ
ret for gode, og nogle aftener har 20 m været helt dødt. VK9ZM eks
peditionen til Milish Reef og Willis Island er nu afsluttet. Deres akti
vitet på RTTY og AMTOR var usædvanlig lav og der var givetvis 
ikke mange skandinaviske stationer, der var heldig af få forbindelse 
med gruppen.

I Sovjet er der blevet større aktivitet i de sydlige områder, og der 
høres stationer fra bl.a. UI8, UM8, UL7 og UD6. Her er et uddrag af 
loggen:

W 7JUF 28 MHz 15,
KN60............
VE7VP..........
N 01S S ........
9K2DZ..........
VE6IH..........
PP5WB........
YV6BTM . . . .  
CE2NKV . . . .
PJ2M I..........
UA3TT/RF8F.

HP1XQG . . . .
CE2RW........
SM4CGA/YV5
LU1CIB........
CX5BX..........
HP1XZD . . . .  
EL2RM........

JA9BJ . . . 
ZD8MAC .

FR5ZD. . 
PJ2WOL .

ZP5JCY. 
VK4ALV. 
CT3BX.. 
TG9VT. . 
TG0ZW . 
HC6IM . . 
6W6JX. .

16.
16.
16.
08.
16.
17.
15.
15.
11 .

08.

20 z 
.00 ”  

,20” 
,45” 
,00 ”  

,15” 
40” 
50” 
00” 
00” 
25”

14.40”
14.50”
14.00”
11.50”
13.15”
14.00”
13.30”

08.40”
10.30”

11.30”
15.25

15.30”
09.40”
14.00”
14.10”
11.50”
12.30”
11.20”

VK4FNA 21 MHz 09.45”
V85AH  ”  ”  13.00”
UA3TT/RF8R. ”  ”  09.25”
YC8HX  ” ”  13.40”
UM8MU  ” ”  13.20”
7J6CAS  ”  ”  10.15”

VK2FCY 14 MHz 07.20”
VK2EVB. 
KL7GFB. 
KH2D.. . 
VK9NS. . 
RL8PYL.

V21AR. 

TU20P.

PJ2MI . 
CT3FF.

08.30”
06.30”
13.15”
08.00”
07.45”

11.00”

18.20”

10.40”
04.30”

ARQ QSL C.B

Box 18 Gorky, 
603000 U.S.S.R.

”  7733 Panama 5. 
C.B.

Box 82
APO.NY.09155

P.O.Box 2 George- 
town, Acension Is. 
C.B.
P.O.Box 3509 
Curacao, N-lands 
Antilles.
C.B.

F6FNU

C.B.
?

C.B.

KE7PL

C.B.
?

P.O.Box 49, 
Temistau, Kazakh, 
472300 

” 550 St. John, 
Antigua.

01 BP.Abidjan,
01 RC1 
C.B.

’ 20 .00 ”  

’ 06.35”
’ 16.05”

’ 07.30”
’ 07.05”
’ 09.00”

’ 14.20”
’ 08.15”

’ 07.30”
’ 15.45”
’ 08.30”

’ 14.15”
’ 08.00”
’ 07.15”
’ 09.30”
’ 09.30”
’ 09.00”
’ 12.30”

UM8MU 21 MHz 13.50”

DU1AUJ.. 
UC1AWW .

P29JW. 
SU1ER. 
F05MA .

3W1A. . . . 
UC1AWW . 
ZL1AMO . . 
VK1RY.. . 
UR2FU . .. 
KP4YD.. . 
TF3LB

ARQ. ’

P.O.Box 222 
Baku 370000.
C.B.

P.O.Box 30 
Beni Merada

P.O.Box 100 
Minsk, 220090 
C.B.

P.B .1296 
Papeete Tahiti

7J6CAS........
8Q7DL..........
VP5/G0AZT. . 
K2BNI/VP2 . . 
HP11AC........

HC5K. . 
KP2N . . 
5U7XX. 
6W6JX.

”  ”  12 .00 ”

” ”  16.30”
28 MHz 12.15”

”  ”  13.50”
” ”  13.25”

11 .00 ”

11.00
13.00”
14.00”

P.O.Box 500 
720044 FRunze.

QSL via DL9BAF 
adr. se Nr. 69

Box 6-583
El Dorado Panama,
Panama.

QSL via DJ5JC. 
”  F6FNU

Fra SARTG-NEWS

THI SCANDINAVIAN AMATIUR RADIO THIPRINTtR GROUP •

WofkeD {CW *4noti

10«
SSA
N*tl
SIAl

CTw ct-k.

W.S.R.Y. Worked Scandinavian RTTY Award
Dette meget smukke diplom kan erhverves af alle radioamatører 
som har haft 2-vejs RTTY kontakter med skandinaviske amatørsta
tioner i LA-SM-OH-TF-OX-OY-OZ. Diplomet udstedes i 4 klasser, 
og for stationer i Skandinavien skal følgende antal kontakter køres.

1. General Class: 25 QSO
2. Bronze Ribbon: 50 QSO
3. Silver Ribbon: 75 QSO
4. Gold Rosette: 100 QSO

Inden ansøgningen om bronze, silver eller gold, skal man have er
hvervet grunddiplomet general class. Der skal ikke medsendes
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QSL-kort ved ansøgning af de første 3 klasser, her skal blot ved
lægges en verificeret liste over kørte QSO.

For den højeste klasse, gold rosette, gælder at man blandt de 
100 krævede kontakter skal have QSL-kort fra følgende prefix: LA- 
SM-OH-TF-OX-OY og OZ.

QSL-kortene, eller fotokopi af disse, medsendes ansøgningen, 
eller man kan referere til indsendt SARTG-Contest log. Alle ama
tørbånd kan anvendes, og prisen for WSRY-Award er som følger: 

General Class: 10 IRC, Bronze Ribbon: 6 IRC, Silver Ribbon: 6 
IRC og Gold Rosette: 6 IRC, eller tilsvarende beløb i sv. kr.

Du skulle checke dine logs for at se om ikke netop du skulle have 
kørt det fornødne antal QSO’s. WSRY’ Worked Scandinavian 
RTTY Award vil være en pryd i enhver skandinavisk radioamatørs 
shack.

Din ansøgning skal blot sendes til:
Contest & Award Manager 
Bo Ohlsson, SM4CMG, Skulta 1258,
S-710 41 Fellingsbro, Sverige.

VK/ZL contest 1989
Tidspunkt: Lørdag den 10. juni 1989 kl. 0000-0800 UTC.
Lørdag den 10. juni 1989 kl. 1600-2400 UTC.
Søndag den 11. juni 1989 kl. 0800-1600 UTC.

Frekvenser: 3,5-7-14-21-28 MHz.
Klasser: A) Single operator, B) Multi operator, C) SWL’s.
OBS: Logs fra klasse B skal være underskrevet af samtlige ope

ratører.
Rapport: QSO nummer, RST, Zone nummer og tid i UTC.
Points: Points efter CARTG’s Zone tabel multipliceret med antal 

kørte lande, multipliceret med kørte kontinenter (max. 6). Dertil skal 
lægges point som følger:
100 point for hver kørt VK/ZL station på 14 MHz.
200 point for hver kørt VK/ZL station på 21 MHz.
300 point for hver kørt VK/ZL station på 28 MHz.
Eks.:
720 zone point x 29 lande x 5 kontinenter ,= 104.400 points.
Dertil bonus for 6 VK/ZL stationer på 14 MH = 600 points.

R Y ^  RY

Total score: 105.500 points.

Multipliers: Samme station må kun kontaktes en gang på hvert 
bånd, men kan således både give point og tælle som multiplier 
flere gange. Lande efter ARRL DX-listen tæller som multipliers,

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

^T T >  * s '
XYL sagde, at jeg skulle i haven i denne week-end.

desuden vil hvert distrikt (1-0) i VK, ZL, JA, VE/VO og W/K tælle 
som seperat land. Kontakt med eget land tæller ikke som multi
plier.

Logs: Logs skal indeholde: Dato tid i UTC, kaldesignaler på kørte 
stationer, sendt og modtaget QSO nummer, RST, Zone nummer 
samt point. Brug separat log for hvert bånd. Sammentællingsbla
det skal indeholde dit kaldesignal, navn og adresse, klasse, point
beregning for hvert bånd, antal kørte VK/ZL stationer samt total 
point score og underskrift.

Log sendes senest 1. juli 1989 til:
The Australian National Amateur Radio Teleprinter Group 
P.O.Box 860, Crows Nest, NS. West Australia.
Præmier: Diplomer til 1., 2. og 3. plads på verdensplan samt vin

derne i de enkelte lande.

PACKET
TNC opgradering
Enkelte amatører der var tidligt på færde i Danmark med packet-ra- 
dio har muligvis en TNC-1 stående. Der fås nu et opgraderingskit 
fra TAPR, således at der kommer en »normal« TNC-2 ud af resulta
tet.

Packet på 10 m
10 m-båndet er godt på vej til at blive det »gamle kendte« gode DX- 
bånd, hvor den ene gode overraskelse efter den anden dukker op.

Region 1 har afsat 29.200 til 29.300 MHz til packet-radio med 
smalbånds FM og 28.120 til 28.150 til alm. packet-radio.

Der er ikke tale om dele af båndet der er alloceret alene til packet- 
radio, men disse båndsegmenter er »foretrukne«.

Ny type BBS
Der er nye typer undervejs, dels MSYS som der ikke er kommet me
get nyt frem om endnu og dels BB som nu er fremme i version 2.4.

Denne software er skrevet af AA4RE og anvender ligesom den 
tyske TheNet KISS mode og skal således have W8DED firmvare in
stalleret. En del af AEA’s TNC’ere er også understøttet af AA4RE’s 
programmet.

WORLI’s programmet foreligger nu i version 10.xx men er vist 
endnu ikke anvendt i Danmark i denne seneste generation. 

WA7MBL her formelt som seneste version 5.12 og har i en tele

fonsamtale meddelt mig, at hans næste udspil bliver en ny genera
tion altså 6.xx og ikke en opgradering som vi ser hyppigt med 
WORLI.

Ligesom ved Digicom-programmet kunne det dog tilsynela
dende se ud til, a der er nogen der har videreudviklet på WA7MBL’s 
programmet. For et par dage siden så jeg, at en italiensk station an
vendte version 5.30.1 Danmark er WA7MBL’s programmet vist nok 
alene anvendt i version 4.31 og måske den i øvrigt samtidige ver
sion 3.31.

Der arbejdes i Tyskland for øjeblikket på at udbygge TheNet såle
des at den får flere faciliteter, herunder export/import og request-fa- 
ciliteter.

Så vidt vides er der ikke problemer med at få de forskellige syste
mer til at forwarde med hinanden. Forskellene ligger i bruger-inter- 
facet og i fil-håndteringen m.m.

Ny MFJ-1278 Firmware
MFJ-1278 Multimodecontroler har nu fået flere modes indbygget, 
herunder KISS til brug for TCP/IP.

Yderligere har MFJ sendt et terminalprogram til Apple Macintosh 
computerfamilien på markedet.

Ny Firmware til PK-232 fra AEA
Også AEA er kommet med ny Firmware til deres multimode data
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controller. Sidste udgave var fra december 1988. Seneste udgave 
skulle være fra februar 1989.

Apple II Software
I1VVP, Paolo Viviani haren ny version af APR version 1.2 færdig og 
kan levere denne i flere versioner, såvel til PRODOS som til MS- 
DOS. Programmet har de sædvanlige features som split-screen, 
printer-understøttelse, baud-rate ændring etc. og understøtter i 
øvrigt WA7MBL’s YAPP binære fil protokol.

Det danske NTS-net
Det nationale trafiksystem herhjemme lider under mange packet- 
kollisioner og mange steder overvejes det at søge om tilladelse til 
at anvende flere forskellige frekvenser ved den enkelte node og 
den enkelte BBS.

Desværre mangler der stadig udnyttelsen af en del af de tildelte 
- licenser til noder, og så længe disse ikke er blevet etableret, er det 
vanskeligt at fordele flere frekvenser, således at nettet kører opti
malt system ud af det.

Mange grupper er også betænkelige ved de investeringer der 
skal foretages i flere forskellige RX/TX og TNC’ere for at få et opti
malt system ud af det.

Fra flere steder har jeg hørt, at det er vanskeligt at få fat i gamle 
70 cm-stationer.

Hvis nogle skulle kunne stille sådanne til disposition for net-op
bygningen (Storno/AP/?) er EDR’s Digitaludvalg særdeles interes
seret i at høre nærmere fra eventuelle sponsorer eller i det mindste 
fra eventuelle leverandører.

Det er væsentligt, at vi får udbygget nettet, således at det bliver 
optimalt anvendeligt på den billigst mulige måde.

Overgang til 23 cm i NTS-nettet
Flere steder er der interesse for at lade enkelte noder tale med den 
lokale BBS eller med den næste node på 23 cm.

For kort tid siden præsenteredes jeg i Tyskland for en halvduplex 
RX/TX til 23 cm til en pris omkring DM 300 i byggesæt.

Stationen anvender kun et krystal og arbejder med en frekven
safstand for RX til TX på 6 MHz.

VHF-udvalgets formand OZ7IS har overfor mig tilkendegivet at 
der tilsyneladende ikke skulle være noget til hinder for, at en sådan 
spacing anvendtes på 23 cm. og vil vist støtte de første andragen
der om en sådan halv-duplex-link.

Møde i region 1
OZ7IS og undertegnede var i week-enden 8.-9. april 1989 i Duessel- 
dorff. I kan læse mere generelt om VHF-komiteens arbejde anden
steds i OZ.

Vedrørende packet-radio drøftedes bl.a. 3 spørgsmål som har 
betydning for os.

For det første har region 1 den opfattelse, at packet-radio nettene 
ikke bør have nogen sammenkædning med 2 m. Det betyder der at 
man fra region 1’s side søger at lægge trafikken op på de højere 
bånd og forestiller sig, at accesspunkterne skal ligge på 70 cm og

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

at selve trafikken mellem noderne og fra node til mailboxe skal ligge 
på 23 cm og højere bånd.

Ganske vist er tanken nok ikke helt urimelig ud fra en formel og 
»rigtig« tankegang, men i praksis er i det mindste de nordiske lande 
ikke indstillet på at kunne acceptere noget sådant på nuværende 
tidpunkt.

Spørgsmålet blev ihærdig drøftet, og selv om trafiktætheden i 
f.eks. vissedele af Tyskland klart tilkendegiver, at packet-radio i net
værkssystemer ikke bør have noget som helst med 2 m at gøre, er 
forholdene i visse geografiske områder meget anderledes.

Resultatet af drøftelserne blev, at man bl.a. på baggrund af hen
stillinger fra de nordiske lande accepterede, at der fortsat kan ske 
anvendelse af accesspunkter på 2 m i visse dele af Europa og for 
et begrænset antal år.

Det er et tydeligt udtryk for IARU Reg-1’s ønsker om at fremme 
udbredelsen af packet-radio, at man har accepteret disse tillemp
ninger og EDR’s arbejde for disse synspunkter har her givet resul
tat.

For det andet blev det klart fremhævet under forhandlingerne, at 
det er meget væsentligt, at nabolande taler sammen før de etable
rer netværk.

Visse steder i Europa ligger der packet-netværk ganske tæt ved 
hinanden uden at disse netværk har mulighed for at blive sammen
koblet uden ganske særlige besværligheder.

Der opereres med flere forskellige programmer/protokoller og 
disse er i en vis udstrækning indbyrdes inkompatible.

Der opfordredes til, at man i grænseområder ikke alene tager 
hensyn til frekvensplanlægningen, men også til en sikring af, at det 
europæiske net bliver et net, hvor enkelte dele af nettet ikke ligger 
som en enklave i det samlede europæiske net.

For det tredie viste en timelang samtale om »netværk« at bygge 
på, at der var mindst tre forskellige opfattelser af, hvad et netværk 
bestod at, og på tilsvarende måde viste der sig at være stor uenig
hed om, hvad andre af packet-verdenens udtryk egentligt dæk
kede.

Der er ingen tvivl om, at hver gruppe havde sine gode grunde til 
at forstå udtrykkene på den måde som de nu fandt rigtigst, men si
tuationen var uholdbar, og det er måske mindre væsentligt, om det 
er den »rigtige« definition man har at drøfte tingene ud fra, når man 
i det mindste blot ved, hvilken definition man alle må anvende. Hvis 
man har en anden opfattelse af noget end det definitionen beskri
ver, kan man jo altid gøre opmærksom herpå, således at de forud
sætninger der tales ud fra ikke forvirrer i en helhed.

Reg-1 nedsatte på dette grundlag en arbejdsgruppe vedrørende 
»digital communication« der foreløbigt skal tage sig af hele definiti
onsspørgsmålet indenfor den digitale communication til brug for 
Reg-1. Der skal samarbejdes med Reg-2 og Reg-3 og med digitale- 
interessegrupper på satelitområdet m.v.

Undertegnede er blevet formand for arbejdsgruppen og EDR har 
således igen vist sin forståelse for at yde sin indsats i det internatio
nale samarbejde. l/y 73 de OZ3RC & OZ5BBS/Bro.

Jysk Mesterskab (Kolding Jagten) 1989
Hermed indbydes alle landets rævejægere til dyst om Jysk Mester
skab, der i år holdes i stedet for Kolding Jagten.

Jeg ser frem til at alle møder op, og opfatter denne jagt som en 
opvarmning til årets Danmarksmesterskab, der holdes senere på 
året.

Tid: 10.6.89 mødetid senest kl. 20.15.
11.6.89 mødetid senest kl. 08.15.

Sted: Randbøldal Camping, koordinat 72/17, hvor jeg hå
ber at få lov til at være på sportspladsen.

Kort: Det sædvanlige - 1213 4 Jelling 1:50000, med be
grænsninger: Nord 76 - Vest 10.

Ræve: 10.6.89 4 stk. fra kl. 21.00 til 01.08.
11.6.89 6 stk. fra kl. 09.00 til 13.08.

Startgebyr: Kr. 0,00 pr. stk.
Vejret: Godt vejr er bestilt.

Så er det bare om at komme ud af busken og deltage i denne fanta
stiske jagt, hvor alle har chancen for at vinde et Jysk Mesterskab, 
jo flere vi er jo sjovere er det for alle, husk bare tilbage på DM 88 på 
Fyn.

Evt. spørgsmål til Michael Jespersen, tlf. 05 54 23 85 (priv.)
05 52 69 99 (arb.)

Med Ræve-hilsen 
Michael (Danmarksmester 87 & 88)
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'S S 7W V ,Redaktør: OZ9KE, Carl Em kjer, 
Søborghus Park 8, 2860 Søborg, 
Tif. 01 56 45 74.

SSTV contesterne
IDARC testen den 4. og 5. marts var aktiviteten ikke så stor som sid
ste år. Det var hovedsagelig tyske, polske og tjekkiske stationer, 
som kørte med i testen. Af de mere aktive kan nævnes: DL1NCH, 
OK3CKW og SP9AMH.

IIVCA testen den 1 .-2. og 8.-9. april »To week-end testen« - var ak
tiviteten til gengæld enorm. Det må formodentlig skyldes den gode 
reklame og foromtale denne test får i alle lande, bl.a. sender IVCA 
sit »nyhedsbrev« vedr. testen ud til alle aktive SSTV amatører, som 
er registreret i deres kartotek.

Alle bånd var i gang. Som sædvanlig var 20m »overbefolket«, 
men heldigvis var der ikke noget fonetester før søndag den 9., hvor 
russerne begyndte at kalde »CQ contest«.

15m var godt om eftermiddagen, hvor det blev flittigt brugt til at af
laste 20 m.

På 10m var aktiviteten ikke så stor som sidste år, men flere ameri
kanere var dog i gang der, bl.a. selvfølgelig W5ZR.

80m båndet var til gengæld bedre end sidste år, særlig om for
middagen men dog også nogenlunde om aftenen. Der var mange, 
der kørte en del forbindelser om aftenen den 9., hvor flere af de 
kommercielle stationer var tavse (?), så der var lidt plads til at køre 
SSTV QSO’er. Det kan være en blandet fornøjelse at køre på 80m. 
QRM’en gør sit, men reflektioner kan gøre billederne ulæselige, så 
det er ofte nødvendigt at sende det samme billede mange gange, 
før man får rapporten RSV 595.

I IVCA testen deltog fra dansk side: OZ9AU, OZ1AIQ, OZ1ACQ, 
OZ7EP, OZ9KE og OZ5PB med flere.

Medfølgende billede er sendt af OH2KM, llpo, under IVCA te
sten. Billedet er taget på20mden2. april, llpo kører meden SC422 
scanconverter. Hans QTH er Lepsama i nærheden af Helsingfors.

Månedens post
Da vores danske månedlige aktivitetstest faldt sammen med IVCA 
testen, har vi fået forspørgsler vedrørende, hvorvidt IVCA QSO’er 
også tæller i den danske test. Det gør de selvfølgelig. Det er da i al
lerhøjeste grad aktivitet, så derfor, ingen problemer, de skal med i 
loggen.

Båndrapport
Forholdene på båndene er blevet en hel del bedre. Som forventet er 
10m båndet blevet helt fint.

Den kraftige solstøj den 10., 11. og 12. marts, her i København 0,3 
mikrovolt på 2m, med en 11-element yagiantenne mod solen, gav 
den 13. marts en meget kraftig aurora og black-outs på HF-bån- 
dene. 80m var fuldstændig tavs.

Efterdønningerne af dette har flere gange givet forstyrrelser på 
båndene.

Et fænomen, som vi har iagttaget, er de kraftige reflektioner, der 
nogle gange kommer på billederne, helt op til 30 millisekunder, hvil
ket svarer til en reflektionsvej på ca. 9000 km.

Er det mon Back Scatter?
20m er stadig det mest aktive bånd. Mange nye stationer er duk

ket op, flere med Amigo computere, som trods alt kører med en fin 
grafik og forskellige skrifttyper.

Flere stationer, der anvender Robot 1200 scanconverteren, er 
begyndt at køre med en mode, »Scottie«, opkaldt efter GM3SBC, 
som har udviklet dette nye program.

Til de teknisk interesserede kan vi oplyse, at »Scottie« mode lig
ner det »gamle« Volker Wraase system i scanconverteren SC 1, det 
liniesekvensielle system, men med kun en liniesynk for hver tredie 
linie.

Martin, G30QD, har også lavet en ny E-prom med et lignende 
program. Når ny information indløber, vil vi bringe det her i spalten.

Månedens portræt
er denne gang billede af en af vores »rigtige« old timers, OZ3WP, 
Walter. Walter har kørt SSTV i en generation og har haft kontakt 
med amatører over hele jorden og er derfor kendt af mange SSTV 
amatører på samtlige kontinenter.

Walter har i tidens løb samlet flere tusinde QSL-kort, men har nu, 
som tidligere nævnt, af pladshensyn, skænket hele sin QSL sam
ling til Hvidovre afdelingen.
Billedet er modtaget på 40 meter, hvor Walter kører SSTV QSO med 
flere europæiske stationer kl. ca. 0830 DNT hver morgen.

Nyt om SSTV robotten
»SSTV robotten« OZ9STV kører stadig upåklageligt. »Åbningsti
den« er udvidet, og robotten kører nu fra kl. 1200 og til kl. 0200 DNT. 
Til dem, som har DTM toner på stationen, kan vi oplyse, at robotten 
kan åbnes med tone »5«. Ca. 50 millisekunder er nok. Den kan na
turligvis stadig åbnes med 1750 Hz i sekunder. Denne tone kommer 
bedre igennem, hvis du har robotten lidt svagt.

Robottens rækkevidde ligger i øjeblikket på ca. 50 km., men vi 
mangler lidt flere rapporter, blandt andet fra Sverige. Er der ingen 
SSTV amatører i Skåne, der kan høre robotten? Kom med nogle 
rapporter, vi er meget interesserede.

l/y 73 de OZ9AU, OZ5BU og OZ9KE

0H2KM, llpo. Hentet på 20m under IVCA testen.

OZ3WP, Walter. Billedet er hentet på 40 m.
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/ Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen, 
/  Ellevang 143. 710o Vejle.

SWL suppleringsdiplom
OZ-DR 2044 Palle Randløv
OZ-DR 2174 Ove Sørensen

Har modtaget EDR’s suppleringsdiplom for Aktivitetstesten. Til
lykke med det, og fortsat god jagt!

EDR’s SWL aktivitetsdiplom for lic. radioamatører
OZ5EV, Jørgen Vibæk har modtaget dette flotte og sjældne diplom, 
for Amerika, SWL QSL modtaget fra CE, CM, YV, VE, W, tillykke 
Jørgen med diplom »nr. 001«. Forøvrigt har Jørgen modtaget SWL 
QSL fra Europa: SM, UP, YU, UA2, SP, ON, OZ, OY, I, Y7 fra Asien: 
HM, JA, UAO, UM, 9M2 samt fra Oceanien: VK, ZL, YD. Flot resultat 
faktisk nok til hele 4 diplomer.

J S
TO RADIO O Z 5 E V   HRD U AjKG ...YAC&J-&.....  ON
. . / .4 :Z 2 .... MC. band . SU/r' Date
UR   Sigŝ j»/......  S. .,3lS  ... T..“ .....
R.X. y A £ B V  V Æ Æ G J .....................1 .........................
ANT. J O ,..£>//l!e?/A  I    PLEASE QSL

*  MEMBER OfN ^ E  WIRELESS IN S T IlS ^ /^ U S T R A L IA  *

VK3-L30943
BI LL H O WE8 KENT ST., BRAYBROOK, 3019,VICTORIA, AUSTRALIA. 73's from̂ -JSæ. •

SWL diplomer
for deltagelsen i vor lille lyttertest i »skærtorsdagen«, er på vej ud, 
undskyld forsinkelsen, jeg ville lige se hvor mange jeg skulle have 
trykt. Det var ærgerligt Palle (2044) at du ikke fik 4-tallet!

Tak for deltagelsen, det er jo glædeligt at se at også en del lic. ra
dioamatører var med på SWL-siden. Vi prøver igen næste år.

OZ-DR listen
Tak for alle henvendelser vedr. vor medlemsliste, tak for breve og te
lefon i nfo m.m. Der har været nogle lic. radioamatører der her med
delt mig deres OZ-DR nummer, en del har været meget behjælpe
lige og sendt mig lister over en hel del numre, som jeg manglede, 
det er tæt på at jeg kan konstruere en delvis komplet OZ-DR liste. 
Tak til OZ1JSZ, OZ1HPS, OZ7UC, OZ6PP, OZ1BJT m. flere. Spe
cielt tak til vor QSL-manager OZ7BW for listen med hele 156 numre.

Det er rart at se der er mange der læser SWL-spalten, og »lutter« 
positive henvendelser.

SWL i USSR
I Rusland er der rigtig mange SWL’er det har sine grunde, da man 
der skal bevise i form af SWL QSL kort, at man har været aktiv på 
lyttersiden, før man kan få en senderlicens. Det hele foregår delvis 
på klubbasis, hvor man skal bevise at man ved lidt om Q-koden og 
andre amatørforkortelser, kan morsealfabetet, betjening af station 
m.m. først kan man få et SWL-call.

Ja, så gælder det om at slå ørerne ud, og få logget nogle call, 
sendt og ikke mindst modtaget en hel del SWL-kort. Derefter er 
vejen til licensen begyndt, nu må man så i nogle måneder følge 
med i hvordan klubstationen køres, og være lidt operatør derfra. 
Hvis man så ønsker at få licens til sin egen station, er der eksamen 
i radioteknik m.m. (jeg ved ikke om de bruger Vejen til sendetilla
delse på russisk!) morseprøve speed 60. Der er 3 licenskategorier:

/åsM JM fW J
10 watt, 40 watt og 200 watt, det er kun højeste kategori der må ar
bejde på alle amatørbånd, og med flere modulationsarter.

Den første DX-group er netop startet i Rusland, og har kaldesig- 
nalet4L1DXC med QTH i Leningrad, får du dette call i loggen send 
QSL direkte til:

DXC DX Club, Box 73,
196070 Leningrad, USSR.

Ifølge VLAD, som var operatør da jeg havde QSO med 4L1 DXC er 
SWL QSL meget velkomne og bevares 100% direkte eller via bu
reau.

Sultanate of Oman
The Royal Omani Amateur Radio Society

Nye call fra OMAN
A41AA til A41ZZ lokale radioamatører i OMAN
A42AA til A42ZZ reserverede call
A43AA til A43ZZ special events
A45AA til A45ZZ udlændinge og besøgende
A47AA til A47ZZ club stationer
I nfo fra QSL-manager A41JV, Salim Abdulla Al Kitani.

Hvordan ser dit radiorum ud
Det er en fordel altid at have hver ting på rette sted. Modtageren rig
tigt placeret, så den er nem at betjene, undgå at have unødige ting, 
loddekolbe, værktøj m.m. som man først skal til at flytte rundt på, og 
ikke kan finde loggen, hvis der lige er den sjældne DX’er man har 
søgt længe.

Logbogen skal altid ligge foran stationen, klar til brug, det der 
med små sedler duer ikke husker man så at få dem logget i næste
uge?

Et par ekstra kuglepenne er det også klogt at have indenfor ræk
kevidde, QTH-listen, PREFIX-listen, ur med utc tid, kalender, og
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World Mappen på væggen, ja så er man altid klar til at gå igang, 
præcis når lysten melder sig, istedet for en times oprydning først, 
og hvad kan man ikke været gået glip af i det tidsrum.

Hvem har ikke prøvet at have en sjælden station inde, og ikke kan 
finde noget at skrive med, ja, det er ærgerligt.

Redaktion: OZ8O , Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

Øvelsesprogram
Fra SM7GQU har jeg fået et CW-program, som er godt for dem, 
som vil lære at telegrafere. Jeg har udvidet programmet lidt, og min 
udgave findes nu på en 5 1A ” diskette og kan bruges på IBM-kom- 
patible PC’er. Man kan selv vælge hastigheden i tegn pr. minut og 
får valget mellem enten samtlige tal, de almindelige bogstaver (og 
altså ikke specialiteter som Q É, N o.l.), de almindeligste tegn eller 
samtlige morsealfabetets interpunktionstegn. Der er også mulig
hed for selv at opgive, hvilke tegn maskinen skal have at vælge 
imellem, så man f.eks. kan begynde med kun 5 forskellige bogsta
ver og først, når disse er lært, gå igang med de næste for derefter 
at øve alle de foreløbigt indlærte bogstaver. Alle i fembogstavsgrup- 
per i tilfældig rækkefølge. Tegnene kommer ud på datamatens 
skærm og højttaler, og man kan selv vælge tonehøjden; men de er

Jeg viser her et billede af en meget flot radiorum, let overskueligt, 
VFO-knapperne i passende højde, lige til at støtte albuen på bor
det, og så ellers dreje sig ind på den rette frekvens. Billedet har jeg 
fået fra LA8DW, Karl-Gustav fra Wennesla i Sydnorge, (med hvem 
jeg har haft op mod ca. 300 QSO’er med).

Flot ser det ud!

Walkie-Talkie
Det er blevet vedtaget at OZ fra næste måned skal bringe lidt stof 
vedrørende 27 MHz. Der er ca. 200.000 i Danmark, der er mere eller 
mindre aktive på dette »licensfrie« bånd, og mon ikke mange nyere 
radioamatører ikke har snust lidt til Walkie-Talkie, for derefter at 
fatte interesse for radio communication, og her derefter erhvervet 
en licens. En del SWL’er har da også en Walkie stående, hvor man 
så kan tage mikrofonen igang imellem, og føle hvordan det er at 
have en radio.

Det bliver spændende at se reaktionerne, men stof vedrørende 
dette nye emne i OZ, kan sendes til mig, der indtil videre er blevet 
»overdraget« dette job, som jeg vil prøve at klare på bedste måde.

l/y 73 de OZ2SWL/OZ1DDN, Bent

CW hjørnet
Søndag 1000 l.t. 3560 kHz s low speed træf 
Søndag 1030 l.t. 7029 kHz SCAG net 
Søndag 1800 l.t. 3525 kHz SCAG nord net

ved SM6LUX 
ved SM7KJH 
ved SM30SM

I øvrigt 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 45 svenske 

kr. til postgirokonto Stockholm 83 61 33 - 9, SCAG c/o Börjesson, 
S-791 53 Falun, Sverige.

SCAG-QRP-cup
Efter de tre første måneder er stillingen følgende:

også tilgængelige på den serielle udgang, så man kan nøgle en to Nr. Call QTH DXCC
gegenerator eller endog sin sender. 1. SM1CNS Visby 61

Dette sidste kan have interesse, hvis man vælger andre af pro 2. SM7KWE Helsingborg 57
grammets muligheder. F.eks. kan der sendes direkte fra tastaturet, 3. SM7KJH Lomma 52
eller fra en diskette, som man endda selv kan indspille ved at vælge 4. SM6ZN Kungsbacka 44
et andet af menuens punkter. 5. SM6CIX Strömstad 43

Hvis du selv har en PC, kan du få en kopi af disketten fra mig, let 6. SM6SLC Vänersborg 39
test ved at sende mig en f ren keret og adresseret kuvert og en tom 7. SM3JBE Söderhamn 38
diskette; men jeg skal også gerne indspille øvelsestekst på kasette- 8. SM3BP Sandarne 31
bånd, hvis du sender mig et tomt bånd med adresseret og frankeret 9. OZ5RM Nærum 30
kuvert og dine ønskerm.h.t., hvilken tekst og hastighed, du vil have. 

OZ1HSJ har lavet et lignende program, som han har sendt mig
10. SM0MIY Täby 29

en kopi af. Programmet har mange af de samme egenskaber, som 
det ovenfor omtalte, og det ser ud til at være let at bruge. Jeg har

Der er altså stadig kun én dansk station mellem de 10 bedste. Er 
der virkelig ingen aktive QRP hams i Danmark?

ikke fået det studeret i enkeltheder; men endnu har jeg ikke fundet 
et eneste interpunktionstegn og kun de almindeligste bogstaver, så 
mon ikke programmet kan forbedres. Jeg ved ikke, om man kan be
stå morseprøven uden at kende til interpunktionstegn; man man 
kan næppe klare sig på CW-båndene uden at kende i hvert fald 
nogle af disse tegn.

SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Tirsdag 2000 l.t. 3555 kHz EUCW net rc og tfc ved SM7GWF 
Lørdag 1500 l.t. 7029 kHz QRP ragchew net ved SM6BSM
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

Er du ny på CW-båndene?
Så kan du gøre dig fortjent til et flot diplom, The CW Novice Award. 
Se OZ for februar i år side 97. Kravene er absolut til at klare.

Kan du forstå fransk?
UFT (I’ Union Franpaise des Telegraphistes) sender CW-bulletin 
(selvfølgelig på fransk) den 1. og 2. onsdag i hver måned kl. 21 lokal 
tid på 3545 kHz og de følgende søndage kl. 1015 lokal tid på 7030 
kHz. OZ8Ö
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, 
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. 
Tif. 42 86 78 54. Det nostalgiske hjørne

OLD TIMER HAMS 
OZ7ON, Oscar Nielsen, Dragør

Allerede som skoledreng begyndte Oscar at eksperimentere 
med gnistsendere og kohære. Han havde nemlig adgang til 
skolens fysiske apparater, da hans far var lærer. Det første 
BCL-apparat blev bygget i 1922 og det blev afløst af flere an
dre.

Interessen for de korte bølger kom 1927, men først efter 
endt eksamen og et besøg hos OZ5M i Odense i 1930 blev 
drømmen til virkelighed. Oscar fulgte ligesom sin far skole
vejen. Det blevtil indmeldelse i EDR som nr. 389 og den tradi
tionelle Haryley-sender blev bygget. I begyndelsen af 1931 
blev der løst licens under OZ7ON.

Inden krigen blev der eksperimenteret med mange forskel
lige opstillinger. Een af de bedste var en 3-trins CC-sender til 
14 MHz. På grund af mange BCL’er blev der mest anvendt 
CW. 11936 opnåede 7ON WAC med 10 watt input.

Da tyskerne overfaldt Danmark måtte 70N, som andre 
amatører, aflevere sit grej. Det nåede dog ikke længere end 
til den lokale landbetjent i Dronninglund og 70N var heldig at 
få det hele tilbage efter krigen.

I mange år byggede 70N selv sit grej, men efter 1970 gik 
han over til fabriksfremstillet. I dag består det af YAESU 
FT101ZD og en Butternut HF-6-V antenne. OZ7ON’s store in
teresse har altid været at eksperimentere med antenner og 
mange forskellige har været afprøvet lige fra Yagis og Quads 
til simple trådantenner.

OZ7ON føler stadig stor interesse for amatørradio og med 
sine snart 82 år er han stadig en aktiv CW-operatør på HF.

OZ7ON i dag.

OZ7ON ved sin station i 1931.

Da jeg forleden dag kiggede i nogle gamle årgange af »OZ« 
fandt jeg et lille indlæg indsendt af OZ1D, Ahrent i 1931:

»Under en længere QSO med SP1CC fik jeg endelig or
dentlig besked med, hvad der var blevet af SP3KYL. Ikke saa 
faa OZ-Hams har haft QSO med hende, og hos nogle faa ud
valgte har jeg ogsaa set et pragtfuldt billede af hende. Nu har 
hun altsaa været tavs i meget lang Tid, men her fik jeg ende
lig løsningen. Hun blev sidste Aar pr. short wave forlovet med 
en CW-Amatør, og nu er hun rejst til Rumænien og inden 
længe er der en YL mindre i Verden.

Sig saa ikke, at Forholdene er daarlige paa short wave!«

Fra EDR’s sommerlejr på Bornholm, OZ1D, Ahrent ved 
mikrofonen.
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Før$tø sømføg t måhødøh 
Fføtrøms; 3700 HH« kl 1210 DNT 
Frekvens; 14&6ÖÖ Mhz (Vejrhøj) ki. 12 50 DNT 
Actföss»; He^kæbveen^e 4, 3460 Birkerød

Den nye EDR-Bulletin
I sin nuværende form har HF-Bulletinen kørt siden 1983, med en 
månedlig nyhedsudsendelse fra Birkerød lokal afdeling.

For at gøre bulletinen mere alsidig har redaktionen henvendt sig 
til Teleinspektionen for at få tilladelse til at lade udsendelsen op
tage på bånd, for senere at genudsende den over en VHF-repeater.

Tilladelsen er kommet i hus og den gamle HF-Bulletin har skiftet 
navn til EDR-Bulletin, som stadig vil udsende på 80 meter, men 
som noget nyt også vil sende bulletinen som reprise på 2-meter- 
båndet.

Den nye station er Vejrhøjrepeateren, som OZ5EL, Eigil velvillig 
har stillet til landsforeningens rådighed.

LANDSARRANGEMENT

RADIOAMATØRTRÆF OG SOMMERSTÆVNE 1989

RADIOAMATØRERNES HUS 
THEKLAVEJ 26, KØBENHAVN NV.

LØRDAG D. 27. MAJ, KL. 10 TIL 17. 

SØNDAG D. 28. MAJ, KL. 10 til 15.

Begge dage er der UDSTILLING og DEMONSTRATION af 
det sidste nye inden for moderne amatørgrej og dataudstyr fra 
BETAFON RADIO.

BONITO demonstrerer MODEM for Packet-radio, RTTY, 
FAX, AMTOR og nedtagning af Sattellitsignaler.

EDR’s ApS udstiller det store udvalg i BØGER, KORT, 
HÆFTER m.m. Der er sikkert noget, du mangler!

TEKNISK LOPPEMARKED
Lørdag kl. 12 til kl. 15.00. Søndag kl. 12 til kl. 15.00.
Her er mulighed for alle tiders »KUP« inden for STATIONER, 
KOMPONENTER, DATAUDSTYR, BØGER, BLADE, 
TIDSSKRIFTER og MEGET ANDET. GÄ IKKE GLIP AF 
DENNE STORE MULIGHED!

STÆVNEFESTEN !!! LØRDAG KL. 18
Igen i år gentager vi den populære amatørstævnefest med 
det store GRILL ARRANGEMENT der igen leveres af vor po
pulære spændende menu, samt kaffe. MUSIKog DANS ad li
bitum til vores musikvirtuos OZ1GLQ, Kurt. ALT DETTE FOR 
KUN 65 kr. p.p. ØL, VIN og SPIRITUS til vore behagelige bil
lige priser.
BILLETTER til stævnefesten kan købes i KØKKENET eller 
bestilles hos OZ1FMU, Carl.
»SKYND DIG«! Vi har plads til 50.

RADIOAMATØRERNES MUSEUM
Er ÅBENT og AKTIVT i HELE STÆVNETIDEN med sit CALL 
OZ5MUS. Oplev det dejlige amatørgrej og se det i drift eller 
kontakt OZ5MUS på 80 m og få et af de sjældne QSL kort. Der 
vil som noget helt nyt være demonstration fra STEMMEAR
KIVET!
I BIBLIOTEKET vil der være TEGNEFILM for store og små 
børn. STÆVNEKØKKENET er åbent med KAFFE, THE, ØL, 
VAND, IS samt vor berømte ÆBLEKAGE til vore normale lave 
priser.
Vel mødt til et hyggeligt og spændende sommerstævne i 
EDR’s KØBENHAVNS AFDELING. »ALLE ER VELKOMMEN 
MED FAMILIE«.

E. D. R. Københa vns A fdeling

EDR-Bulletinen, OZ7BUL’s udsendelser finder sted den første 
søndag i måneden på følgende to frekvenser:

3700 kHz (+%) kl. 12.10 DNT 
145.600 MHz (Vejrhøjrepeateren) kl. ca. 12.50 DNT 
Redaktionens medlemmer er OZ9YO, Jørgen (ansvh.), OZ5RB, 

Hans - OZ9DC, Hans og OZ1HJV, Erik. EDR-Bulletinen efterlyser 
stof, som kan have interessen for vor kortbølgehobby. Biddrag kan 
sendes til:

EDR-Bulletinen, Hestkøbgård,
Hestkøbvænge 4, 3460 Birkerød.

OZ1HJV, Erik

Husk de nye tider for RST-gruppen’s trafiknet
Som omtalt i sidste nummer af OZ har årsmødet vedtaget at ændre 
tidspunktet for gruppens trænings & trafiknet til søndag. Det bety
der at gruppen fremover vil kunne kontaktes på følgende net.

VHF (i Kbh’s området) søn kl. 9.00 145.450 MHz
H F ........................................søn kl. 9.30 3.663 Mhz

Nettene ledes af en Net kontrol station, som du er meget velkom
men til at kontakte. Han vil så formidle kontakt til andre stationer i 
nettet for udveksling af rapport eller radiogrammer. Han vil også 
formidle eventuelle QNC’er (radiogrammer til alle) til nettet.

Husk også at OZ1CHL, Lars, er leveringsdygtig i tonemodtagere, 
så du kan blive tilsluttet gruppens tælles opkaldssystem.

Skulle du være interesseret i flere oplysninger om RST-gruppen, 
hvis formål er at stille radioamatørernes grej og kunne til rådighed 
for samfundet i en nødsituation så kontakt:

Iwan Wahlgren, OZ5IH,
Septembervej 223, 2730 Herlev.

Forårsmarked - Lyngtofte
Gevinster på følgende numre i amerikansk lotteri er ikke blevet af
hentet: 142 og 673.

Gevinst på call-mærkat nr. 44 er heller ikke afhentet.
Afhentning af gevinster kan aftales med OZ1KFO, Leif.
Tlf. 04 64 34 80. OZ1KFO

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

I  OBS! HAM-SUPPLY 0BS!i 
: n y t  NORD n y t :
:  Køb og salg af nyt og brugt radio- :
★ amatørudstyr og tilbehør. Dit ud- *
★ styr tages gerne i kommission, må- ★
★ ske er der allerede en køber. ★ 
:  Brugtliste fremsendes hver måned * 
+ mod frankeret svarkuvert. +
★     ★
★ ★
* Molevej 36 *
:  BOX 56 Tlf. 97 96 22 47 *
^ 7730 Hanstholm efter kl. 18.00 *
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IARU Region 1 - VHF komite møde, 1989
Igen gik det der ud af, ad Europas luft- lande- og jern-veje, til Dus- 
seldorf, for at mødes med de andre Region 1 landes repræsentan
ter. I april, 1990 er der jo regulær Region 1 konnference i Spanien. 
Forslag til denne konference skal, som tidligere nævnt i OZ, være 
Region 1’s kontor i hænde inden 1. juli 1989, så hvis I har nogle for
slag, eventuelt efter at have læst nedenstående beretning, så er 
det om at EDR får dem i hænde hurtigst muligt.

Et af de forslag der blev vedtaget på sidste konference, i Holland 
1987, var EDR’s forslag om årlige møder i VHF-komiteen, men mu
lighed for reelle beslutninger. Ganske vist blev VHF-komite mødet 
på Åland, sidste år, aflyst men der er nu, i Region 1’s »vedtægter« 
indføjet den detalje at beslutninger vedtaget med mindst 2/3-dels 
flertal, kan konfirmeres af Region 1 ’s »hovedbestyrelse« og dermed 
træde i kraft.

Der blev taget flere sådanne beslutninger i Diisseldorf, i april, 
hvor vi fra EDR var repræsenteret ved OZ3RC, Bro og OZ7IS, Ivan. 
Finland havde sendt hele 3 repræsentanter, Sverige 1 hvorimod 
Norge glimrede ved sit fravær. Den Nordiske gruppe startede, tradi
tionen tro, med at mødes fredag aften for at gennemgå dagsorde
nen med tilhørende forslag, samt enkelte Nordiske sager. Dette 
møde sluttede lidt før kl. 03.00 lørdag morgen. Kl. 09.00 startede det 
officielle møde, hvor vi naturligvis alle var på plads og i orden.

I det følgende vil forslag og beslutninger blive gennemgået em
nevis, efter bedste evne, da der først vil foreligge et officielt referat 
om flere måneder. Dette kan, til sin tid, rekvireres.

1 alt 14 lande var repræsenteret med ca. 40 delegater hvoraf 
DARC delegationen udgjorde næsten en fjerdedel!

VHF-komiteens effektive formand, PA0QC, havde produceret et 
digert forslag til »båndplanlægningen«, der blev diskuteret, omfor
muleret, revideret og til sidst vedtaget. Heri fastslås det bl.a. at: 
»Den grundlæggende filosofi bag båndplaner bør være: 1 - at til
dele frekvenser til bestemte aktiviteter på en sådan måde at alle nu
værende brugere kan udøve de forskellige former for amatørradio 
med et minimum af gensidige forstyrrelser, forudsat at de anvender 
tidssvarende udstyr og kommunikationstekniker.

Muligheder for ændringer og/eller udvidelser i planen, som 
utvivlsomt vil blive nødvendige i lyset af fremtidige tekniske og kom
munikationsmæssige udviklinger, bør overvejes nøje, før en bånd
plan adopteres.

2 - at undgå, gennem omhyggelig planlægning, nødvendighe
den af fremtidige, drastiske ændringer, da denne slags ændringer 
kan give tekniske og/eller økonomiske problemer for mange amatø
rer. (F.eks.: En fuldstændig ændring af repeaterkanalerne).

Med en god planlægning vil det kun være nødvendigt med grad
vise ændringer og tilføjelser, i tidens løb«.

Senere i dokumentet hedder det: »Intet bånd skal allokeres ho
vedsageligt til en enkelt gren af amatørradio«.

Og endnu senere: »FM-repeatere forsyner mobile amatørstatio
ner (herunder: håndapparater) med en kommunikationsmulighed.
I visse tilfælde kan de opstilles for at lette forbindelsen til amatører 
i bjergrige områder«.

Dette var kun nogle få væsentlige punkter fra »Retningslinier for 
båndplan-lægning«, der nu optages i VHF-managers handbook.

Under emnet båndplaner, diskuteredes også EDR-forslaget om 
reducering og flytning af beacon området ned i forlængelse af 
CW/SSB-området. DARC var mødt op med en »Rapport fra bånd- 
plan-arbejdsgruppen« omhandlende muligheder for, og konse
kvenser af omlægning af 144 MHz båndplanen. DARC er koordina
tor for denne gruppe som, bl.a. EDR også er medlem af. Fra 
Nordisk side var vi, selvom det var en god rapport, forundrede over 
dens fremkomst efter som DARC aldrig har afholdt møde for grup
pens medlemmer!

løvrigt blev der udtrykt bekymring over at vi havde elimineret be
grebet »all-mode segment« fra vores forslag da dette segment jo 
principielt giver mulighed for tildeling af frekvenser til endnu 
ukendte formål. Det tænker vi over.

Enden på 144 MHz båndplandiskussionen blev at DARC påtager 
sig ansvaret for at omtalte gruppe mødes og barsler med et forslag 
til revideret 144 MHz båndplan. Dette fik udsættelse til 1. november, 
mod 1. juli for alle øvrige forslag.

Løb, Heinz-Gunther - nu begynder de at diskutere packet-radio!

På dansk foranlening blev det vedtaget at tillade FM-AFSK på 
SSTV frekvensen 144,500.

Angående koordinering af beacons blev man enige om at RSGB 
fortsat er organ for dette. EDR-forslaget om at etablere en mindre 
gruppe informationsindsamlere, spredt over Europa vandt ikke 
større gehør, men man accepterede ordningen for de Nordiske 
lande (!) LA8AK er den Nordiske beacon-manager.

Indtil nu har to emner behændigt været holdt ude af beretningen: 
Packet og mikrobølger.

Vi foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, under mødet, til at 
tage sig af Packet/digital kommunikation. Det blev afslået. I stedet 
gik mikrobølge folkene så afsides for at diskutere, inclusive under
tegnede, hvorefter mødet fortsatte med at diskutere Packet/digital 
kommunikation. Her var OZ3RC til stede. Derfor vil alt under dette 
emne være at finde omtalt i Packet-spalten i OZ!

Resultaterne af mikrobølge-arbejdsgruppens forhandlinger føl
ger her:

Generelt blev gruppen enige om at arbejde for fælles smalle seg- 
mentertil grænseoverskridende kommunikation, men samtidig for
søge at bibeholde de, for landene individuelle, bredere frekvenstil
delinger til alle øvrige forsøg og aktiviteter.

Ang. 1,3 GHz: Der var er udbredt frygt for at miste området 1240 
-1260 MHz i de kommende år, hvad der vil begrænse en del bred- 
båndede aktiviteter, der p.t. ikke er plads til på lavere frekvenser og 
som den herskende teknik/økonomi endnu ikke tillade på højere 
frekvenser. HOLD FAST!

DARC overvejer iøvrigt at gå over til det »smalle« repeatersystem 
(6 MHz spacing) og ønsker derfor alle tilgængelige praktiske infor
mationer fra de lande der allerede har repeatere igang efter det 
smalle system: SM, OZ, PA, G og ON.

Ang. 2,3 GHz: Tidligere var 2304 MHz den fælles arbejdsfre- 
kvens, også til EME. Tyskerne og hollænderne mistede området og 
hele Europa flyttede så til 2320 MHz. Det er nu umuligt at køre på 
denne frekvens i Schweiz og Italien og flere lande er på vippen. Det 
blev derfor diskuteret at flytte helt op på 2400 MHz, i ISM-området 
(Industrial-Sientific-Medical, eksempelvis mikrobølgeovne), der er 
tilgængeligt for alle. Området her er ikke så interessant for de kom
mercielle brugere på grund af muligheden for forstyrrelser fra ISM. 
Vores problem er at vi ikke rigtigt ved hvor kraftige forstyrrelserne 
er her i udkanten af ISM-området, der har centerfrekvens på 2450 
MHz + /- 50 MHz. Det vil vi nu forsøge at finde ud af i de respektive 
VHF-udvalg, evt. ved hjælp af OSCAR, mode S brugere og andre 
der ved noget om frekvensområdet.
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Region II og iil kører stadig EME på 2304.1 Region 1 har vi tidli
gere allokeret et alternativt EME-segment, 2390 - 2392 MHz, der er 
brugbart i alle regioner. Vi kontakter de andre regioner igen.

Ang. 5,7 GHz: Her er der ligeledes problemer med fælles mulige 
arbejdsfrekvenser idet, eksempelvis, Østlandene ikke kan an
vende området 5760 - 5762 MHz. Tilsyneladende er det muligt at 
etablere et fælles segment fra 5668 - 5670 MHz.

Ang. 10 GHz: Her har vi tilsyneladende de største problemer med 
det fælles segment. Det er simpelthen ikke muligt, for øjeblikket, at 
finde et område der er tilgængeligt for alle.

Vi bliver nødt til at bede de respektive telemyndigheder om at 
prese på i ITU så vi kan få adgang til enten 10368 -10370 MHz eller 
10450 -10452 MHz, i alle lande.

Ang. 24 GHz: Her er der undtagelsesvis ingen problemer, endnu! 
For at undgå mulige problemer, som for de lavere bånd, i fremtiden, 
besluttede vi allerede nu at flytte arbejdsfrekvensen til den eksklu
sive del at båndet: 24048 - 24050 MHz.

Øvrigt: Det var blevet foreslået at flytte mikrobølge talk-backfre- 
kvensen væk fra 432,350 MHz og supplere med endnu en talk-back 
frekvens på 144 MHz. Vi blev enige om ikke at ændre noget, nu hvor 
432,350 er ved at være indarbejdet.

Dette var i korthed de vigtigste emner fra årets VHF-komite- 
møde, der afsluttedes i god ro og orden, flere timer før beregnet (ef
fektiv mikrobølgegruppe, ledet af PA0EZ), ved middagstid søndag, 
men jeg var nu ikke hjemme før 04.30 mandag morgen (natbumle- 
ren fra Odense!)

Næste år i april holdes der så konference i Spanien, men inden 
forslagene hertil skal være indsendt, får vi lejlighed til at mødes og 
diskutere sagerne på det Nordiske VHF-UHF-SHF-møde i Silke
borg, hvor flere, om ikke alle Nordiske VHF-managers vil være til 
stede. Vy 73 de OZ7SI, Ivan

De nordiske VHF-UHF-SHF møder
I VHF-spalten, i OZ, maj 1979, stod følgende at læse:

»ÖSA (Örebro Sänderamatörer) VHF-Group indbyder til stort 
VHF-UHF-meeting i Kilsbergen ved Ånnaboda friluftscentrum 
(HT55b, 250 meter over havet).

Tidspunkt: 15.-16.-17. juni 1979.
Hovedmålsætningen med dette meeting er at træffes og omgås, 

men vil vil også forsøge at have følgende på programmet:
Antennetest 144 - 432 MHz.
Foredrag om blandt andet SHF, Ms og udbredelsesforhold.
Forsøg på 10 GHz - tag jeres tranceivere (hvis de er færdige) 

med.
Udstilling af diverse apparatur.
Trafik på 144- 432 M Hz via T, Ms og forhåbentlig også via Es og A.
Festaften med mad og drikke om lørdagen.
Camping på nærliggende (200 m) 2 stjernet campingplads.
Mulighed for lystfiskeri, bad, vandreture og forplejning.
Et begrænset antal husvogne er til rådighed for udlejning.
Aktiviteter for XYL/YL og børn.
Tag dit QSL-kort med til opsætning på opslagstavlen!« O.s.v.
Med denne invitation startede en tradition for, etijuni måned, fast 

tilbagevendene VHF-UHF-SHF-meeting, der vel nærmest er ble
vet en institution. Det træf der i starten havde fast standplads i Ån
naboda, SM4, er nu blevet »rigtig« Nordisk i det træffet går »på om
gang« imellem OH, SM, OZ og LA.

Som nævnt startede det hele i Ånnaboda og fortsatte her de før
ste fire år med stigende deltagerantal år for år. Fra Danmark var vi 
kun mødt 3 mand det første år: OZ2GZ, -3QP og -7IS, men allerede 
andet år var antallet steget til 9. Bortset fraTulirantai 1983 hvor kun 
OZ6BL og 7IS mødte op har antallet af fremmødte OZ-amatører 
været på samme niveau, eller højere siden.

Her er listen over mødestederne for de Nordiske VHF-UHF-SHF- 
møder:

1979 - Ånnaboda, SM4
1980 - Ånnaboda, SM4
1981 - Ånnaboda, SM4
1982 - Ånnaboda, SM4
1983 - Tuliranta, OH
1984 - Ånnaboda, SM4
1985 - Freerslev, OZ
1986 - Geilo, LA
1987 - Mariehamn, OHO
1988 - Östersund, SM3
1989 - Silkeborg, OZ
1990 - ? LA

Generelt må det siges at indholdet og kvaliteten af disse træf har 
været god, med det tekniske højdepunkt i de første års antennemå
linger i Ånnaboda, der stadig står som noget af det bedste der er la
vet af den slags, men organisatorisk må det være mig tilladt at

Trofaste mødedeltagere, fra Ånnaboda: LA8YB, DC5AL, DK1PZ 
samt LA8AK. (OZ71S)

mene at Freerslev, 1985 var et af de hidtil bedste arrangementer. Ci
tat fra SM0FSK i QTC:

»Så kom då fredagen med avresa till Frerslev och som vanligt 
kom vi tidigare än beräknat, men det gjorde intenting för det hade 
redan kommit flera före oss. Vi blev visade var vi kunde campa utav 
allas vär Ivan OZ7IS, och vi hade i nte mer än slagit ned de sista tält
pinnarna förrän dagens första regnskur kom och den skulle följas 
av flera. Efter middagen började aktiviteterna med ett intressant 
föredrag om danska EME-projekt, och därefter inleddes den sed
vanliga korvgrillningen.

En rolig detalj var att man hade avskaffat pengarna, ja inte helt 
och hållet, men man fick köpa ett klippkort som man sedan beta
lade med. Ett bra sätt att slippa en massa växelpengar. Kanske nå
got att ta efter vid kommande möten.

Lördagen startade med frukost, och start av antenn- och brusfak- 
tormätningar. Parallellt med detta pågick föreläsningar, bl.a.

med ett intressant föredrag av OZ8SL om hans iakttagelser om 
sporadiskt-E.

Efter lunch startade en loppmarknad och föreläsningarna fort
satte med 10 GHz där flera berättade om sina erfarenheter av smal- 
bandsmoder. därefter fortsatte en diskussion om MS teknik och 
procedurer där man diskuterade problemet med »random«. Därpå 
följde allmän bildvisning där bl.a. 6AFH visade bilder från SM2-ex- 
peditionen. Sedan började uppladdningen inför kvällens party som 
blev mycket lyckat. Jag tror inte att det var någon som gick hungrig 
från bordet.

På söndagen fortsatte mätningarna och loppmarknaden. Samti
digt började den stora allmänna diskussionen, som höll på at urarta 
til ett stort gräl om locator-system. Motståndare kom ifrån de ländar 
där men inte diskuterat locatorn innan beslutet togs.

Ett av dom egendomligaste uttalandena var att »behåll gamla lo
catorn på VHF/UHF« men »använd den nya på 50 MHz«. Min egen
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reaktion blev då att det måste bli ganska besvärligt att hålla reda på 
två locatorsystem mot att ha ett för alla band. WA6MGK berättade 
att man i USA hade antagit detta system med hänsyn till att det var 
kompatiblet till det som användes i Europa, annars hade man före
dragit ett system med 1x1 grads upplösning.

Efter lunch redovisades mätresultaten, och jag hoppas att vi 
kommer att få se dom i tryck från Danmark senare.

Efter detta började många att resa hem, men vi stannade en natt 
till för att vara fit for fight vid vår hemresa.

Sammanfattning: Ett mycket välordnat möte där inget saknades 
trots bryggeristrejken«.

Som det fremgår af citatet var det regnvejr det år, under hele træf
fet! Heldigvis var der plads nok indendørs: Jeg har dog alligevel op
levet det værre, det år i Ånnaboda, hvor vi slog telt op i »snestorm«. 
Måske er begyndelsen af juni ikke noget særligt praktisk tidspunkt 
at holde den slags møder på, det er jo også i Es sæsonen, men nu 
er det jo som sagt blevet tradition.

Undertegnede, der har været med til alle møderne, ville ikke have 
undværet et eneste af dem, alene af den grund at man får mødt

Den traditionelle QSL-ta vie/i nf o-board. Her fra Freerslev 1985.
(OZ1BGZ)

nogle mennesker med den samme »karakterbrist« som en selv. 
Dertil kommer at man får »klistret« nogle ansigter på de iøvrigt ano
nyme kaldesignaler, man kører i tester og åbninger, samt får nogle 
impulser og inspirationertil at tage hjem i Norden hvor man, i større 
stil, træffer aktive VHF-UHF-SHF-amatører fra andre lande. Foru
den OH, SM, OZ og LA kan jeg erindre at have mødt amatører fra: 
OY, SP, DL, G, GM, GW, PAO, 9M2, W og VE!

Det typiske Nordiske VHF-UHF-SHF-møde kan kort beskrives 
således: Det er den anden week-end i juni. Arrangørgruppen har 
fundet et (ofte naturskønt) sted med indkvarterings- og camping
muligheder. Sørget for lokaler til foredrag, møder, fest m.v. Skaffet 
forplejningmuligheder samt opsat radiogrej til diverse aktiviteter og 
indcheckning af de der ikke selv kan finde vej.

Fredag eftermiddag/aften/nat kommer der så dumpende amatø
rer fra hele Nordeuropa. Bekendtskaber stiftes/genopfriskes, bille
der af antenner, grej og familie (!) vises, informationer udveksles - 
der hygges over en kop øl eller to.

Lørdag starter med foredrag samtidig med at måleaktiviteterne 
begynder, begge dele fortsætter det meste af dagen. Ind imellem er 
der loppemarked og sidst på dagen den generelle VHF-UHF-SHF- 
debat, med deltagelse af de Nordiske VHF-managers. Lørdagen 
afsluttes med det store HAM-party med god mad, festligt samvær 
og sang på flåden.

Søndag formiddag er næsten ligesom lørdag, med nye foredrag, 
men om eftermiddagen begynder man så småt at bryde op, men 
hvad vi ses jo igen til næste år!

I år er turen kommet til Danmark for anden gang, nu i Jylland, i 
håb om at nogle flere Kontinentaleuropæere kan finde frem til os. 
Selvom der (som sædvanligt) har været nogle problemer er det lyk
kedes at få tingene på plads (forhåbentlig), hovedsageligt som 
følge af indsatsen fra DAVUS, den Danske VHF-UHF-SHF-aktivi- 
tetsgruppe.

Programmet for træffet i Silkeborg kan læses i VHF-spalten, OZ- 
april. VI SES I SILKEBORG!

Vy 73 de OZ7IS, Ivan

0
1 ^  I V / I  d e t  p ro fe s s io n e lle  
I  W I V I  k v a l i t e t s m æ r k e . . .

IC - 2SE
2 M - 5  W-MULTI FUNKTION
Så kom den nye 2 m lommestation, der kan det hele og fylder intet! 
Med 2 fuldtdækkende VFO’er, 48 memory-kanaler, et væld af 
scanning-muligheder, indbygget ur, automatisk timer med afbry
der, hele 5 Watts udgangseffekt, avanceret strømsparekredsløb, 
prioritetsvagt, optional tone squelch og paging funktioner med 
individ- og gruppekaldsfunktion, monitor tast, multifunktions
display med lys. Meget enkel og logisk betjening.
IC-2SE kan også leveres med tastatur.

IC-2SE - fremtidens 2-meter lommestation
- måler KUN 4,9 x 10,3 x 3,3 cm
- og vejer 270 g med batteri!

N O R A D

Introduktionspris 
incl. moms kr..........

Vy 73 de OZ4SX, Svend

OS 96 01 88
3.095,-

Lønstrup

9800 Hjørring
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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. 31 70 82 29.

AMAGER - OZ7AMG, OZ8CPU
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tlf. 31 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.

Så er der atter gået et år siden sidste generalforsamling, og besty
relsen har stået til ansvar for deres handlinger, eller mangel på 
samme. Helt galt kan det nu ikke være, for afdelingen er i stor frem
gang. OZ1DOQ og OZ1HJH ønskede ikke genvalg, så bestyrelsen 
kom til at bestå af OZ9BD (formand), OZ1JFW, OZ9JB, OZ5ZF og 
OZ1GPO. Tak til de afgående medlemmer for deres indsats i årenes 
løb. Velkommen til arbejdet til de nye medlemmer.

Vi har stadig plads til nye medlemmer. Prøv at komme en torsdag 
aften og hils på. Selvom der ikke står noget specielt på program
met, er der alligevel altid noget spændende på programmet. En har 
måske medbragt et eller andet hjemmegjort, en anden en interes
sant tidsskriftartikel etc. Vi glæder os til at se alle interesserede.

Program
8. juni: OZ1FQ er eksperten i printfremstilling. Frank vil demon

strere vort nye reprokamera og ætsemaskine m.m. Vi har allerede 
fremstillet adskillige print, som alle er blevet meget skarpe og en
sartede, så udstyret virker meget fint, men for at det ikke bare skal 
være en lille udvalgt flok, som kan betjene det, så anbefales det 
kraftigt, at alle vore aktive radioamatører møder op og lærer hvor
dan de selv kan fremstille deres print direkte fra f.eks. OZ’s lay-out. 
15. juni: Ferieafslutning med familie. Vi mødes til en hyggelig 
Amager-aften med kaffe og blødt brød. Husk nu XYL og ungerne. 
De kommer alle til at more sig.
1. december: Juleafslutning. Reservér allerede nu denne dag. Vi 

vil ikke høre nogen søforklaringer om, at andre arrangementer er 
kommet først.

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. 42 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

HOVEDSTADSOMRÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen, 
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde, 
tlf. 42 94 75 98.

HVIDOVRE - OZ7HVI
Mødelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, tlf. 31 49 88 73.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstensallé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 31 78 25 47.
Giro: 06 28 29 11.
Postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre.

Vi var mange, der i år benyttede os af den tilbagevendende lejlig
hed til at tage til Hvidovre kommunes Kursus- og Feriecenter MARI- 
ANELUND i Kristihimmelfartsferien. Samtidig havde vi besøg af ra
dioamatører med XYL-er fra vores venskabsklubber i Sudheide 
området ved Celle. Lad os håbe, at vi de næste mange år vil få lejlig
hed til at gentage arrangementet!

Program:
23. maj: Værkstedsaften.
30. maj: Besøg på Dragør Fort - se Medlemsmeddelelser.
6. juni: Klubaften - Måling af mobilantenner samt af foreningens 

antenner i almindelighed. Aktivitetstest på VHF.
13. juni: Afslutning før sommerferien med kaffe og basser.

Derefter holder vi ferie »åbent/lukket« - d.v.s. uden programmer 
og uden køkkenbetjening - så aktiviteten er helt afhængig af dig 
selv - men du er som sædvanlig altid velkommen om tirsdagen! 
Også gæster fra ud- og indland er velkomne!

Vy 73 de OZ5OI, Esther.

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 
2400 Kbh. N.V., tlf. 31 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 31 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.

Siden sidst
D. 10.03 havde medlemmerne fornøjelsen af at høre OZ5RB, Hans 
holde sit berømte foredrag med lysbilleder om senderen fra Ma- 
dum Sø. Vi takker Hans for hans velvillighed. I øvrigt har vi holdt på
skeferie.

Program:
22.05: Begynderaften. Vi inviterer alle nylicenserede, også ikke- 
medlemmer, til en aften med gennemgang af båndplaner, anten
ner, stationer, antennejura, køb af brugt grej og meget andet. Vi hå
ber at se mange af dem, der lige har bestået prøven.
27.05 - 28.05: SOMMERSTÆVNE. Se andetsteds i bladet.
29.05: SOMMERAFSLUTNING. Vi hygger os i huset ved en festlig 
aften. Alle pårørende er velkomne.

Fredag d. 2.6. deltager vi i NORDVEST-UGEN, idet vi kl. 15 -19 
holder huset åbent med arbejdende stationer og museum. Vi vil 
gerne have hjælp fra medlemmer.

Sommeren igennem er afdelingen åben hver mandag aften for 
medlemmer og gæster fra ind- og udland til hyggeligt og kammerat
ligt samvær.

LEDELSEN ønsker alle medlemmer og deres pårørende en rig
tig god SOMMERFERIE.

Vi mødes igen til en aktiv efterårssæson mandag d. 21. august. 
RADIOAMATØRERNES MUSEUM kan besøges alle mødeafte

ner kl. 19.30 - 22.00. Eventuelt andre dage efter aftale.
OZ1BGP, Volmer
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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, tif. 42 30 55 99.

BIRKERØD • OZ5BIR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
Hest køb Vænge 4, 3460 Birkerød.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3CY, Kristian Damgaard, Birkebakken 33,
3460 Birkerød.
Tif.: 42 81 77 50. Giro: 6 73 90 08.

Alle berammede arrangementer er blevet afholdt som lovet. De 
særlige morseformiddage om lørdagen trækker flere og flere til sig. 

Vor store kopimaskine, har fået et autoriseret check-up. 
Medlemmerne har her mulighed for at tage gode og billige ko

pier. Herudover har Bulletin-folkene haft travlt med at arbejde med 
tilslutning af stationerne til diverse båndoptagere. Efter T l’s tilla
delse er man nu påbegyndt bulletin-udsendelserne delvis ved 
hjælp af båndede indslag. Det foregår på den måde, at de indtelefo
nerede indslag optages i løbet af ugen på en Uher spolebåndsma
skine for kontrol. Når bulletinen går i luften, fødes signalet fra Uher
maskinen ind på HF-stationens patch-indgang og går selvfølgelig 
derfra ud på 80 m. Under hele bulletinens udsendelse foretages 
der en løbende optagelse via HF-stationens patch-udgang på lo
kalforeningens Revox spolemaskine. Den komplette bulletin, dog 
minus check-ins, er derfor klar kl. ca. 13.00 til udsendelse via Vejr- 
høj-repeateren. Bulletin-redaktionen vil gerne her rette en varm tak 
til den ansvarlige for Vejrhøj, OZ5EL, Eigil, og hans medarbejdere 
for at dette har kunnet lade sig gøre. Foreløbig gennemføres hele 
dette arrangement som en prøve, for at se hvordan det fungerer.

Birkerød lokalafdelingen har iøvrigt følgende program:
Mødetid kl. 19.30 hver torsdag:
18.5.: Oprydnings/sorterings-aften (kom i gammelt tøj).
25.5.: Spektrumanalyser ved OZ6VX, Knud.

1.6.: Klubaften på altanerne.
8.6.: Solpletforedrag, OZ1BGP, Volmer.

15.6.: Sæsonafslutning med ledsager(e).
22.6.: Vi holder stadig åbent alle torsdage.

Der bor ca. 60 radioamatører i Birkerød området, men kun 20 er 
medlem af vor lokalafdeling!!

Vy 73 de OZ5RB, Hans

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, tif. 42 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.

Fik du læst programmet i april OZ ... nå ikke ... jamen så kommer 
det en gang til:

24.5.: Denne aften skal vi på besøg hos OZ1AUX og OZ1 FTE for at 
se deres antennefarm - og måske er der andet at se på end anten
ner - hvem ved...

Du har jo meldt dig til senest den 12. maj?? og Lars... han gi’r må
ske en lille kaffetår...

31.5.: Denne aften er det OZ8SL der har stemmebåndet klart. Han 
vil fortælle om udbredelsesforhold.

3.6.: Microbølgestævne i Ballerup. Se også under amatørannon
cer.
7.6.: Sæsonafslutning. Du vil få nærmere besked om denne aften. 

Men har du ideer - eller har du lyst til at »optræde« med din egen 
sommerrevy - så lad os høre fra dig.
Sommerferie - varme - sol - masser af radio-hygge - sommerferie. 
Der er åbent hver onsdag i klubben.
2.8.: Klubaften-vi kan denne aften fortælle hinanden om alle som

merens oplevelser.
9.8.: Vi starter stille op på sæsonens byggeprojekt. OZ3SW vil 

komme og gennemgå den spektrumanalyser, der var på tale inden 
Catalinaen kom på bordet.

Er du interesseret så sæt denne aften af til dette projekt allerede 
nu.

Vy 73 og på gensyn i klubben, OZ1CRY, Ellen-Sofie, sekretær.

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge. 
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tif. 42 30 55 99.
Giro: 6 43 88 73.

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

Reception
I anledning af lokaleudvidelse afholder Helsingør afdeling re
ception i afdelingens lokaler

Lørdag den 17. juni kl. 14 -17.
Vel mødt 

Hans Peter, OZ1CKN

HILLERØD ■ OZ1EDR
Mødelokale: Byskolen, Carlsbergvej, Kælderen.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DKC, Mogens Reiff, Anders Uhrskovsvej 10,
3400 Hillerød, tif. 42 25 26 46.
Giro: 2 26 78 96.
Postadresse: Postbox 203, 3400 Hillerød.

23/5: Rævejagt.
30/5: Field day aften.
6/6: Sommerafslutning.

Så er det tid til forårets sidste program, før vi holder sommerferie. 
Den 23/5 holder vi den anden begynder-rævejagt, hvor der under 
kyndig vejledning fra OZ6AN vil blive mulighed for at lære at pejle 
og »indfange« ræve, der vil være mulighed for at låne pejlemodta
gere i klubben.
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Hvad der skal ske på Field day aftenen, afhænger af hvor meget 
vi når på årets første Field day aften, som i skrivende stund endnu 
ikke er afholdt.

Angående sommerafslutning vil der blive ophængt en tilmel
dingsseddel med nærmere oplysninger i afdelingen, men reserver 
allerede nu denne aften, det plejer at være mægtigt hyggeligt, og 
husk at informere hele familien, så de også kan glæde sig.

Så ønskes alle herefter en rigtig god sommer, og på gensyn til ef
teråret.

Vy 73 de OZ1JMY, Peter.

STENLØSE
Mødelokale: Høj de vej 15, 3660 Stenløse. 
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Høj de vej 15, 
3660 Stenløse, tlf. 42 17 23 48.

SØLLERØD-NÆRUM
Fmd.: OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17, Gundsømagle, 
4000 Roskilde, tlf. 42 38 87 64.
Postadresse: Postbox 76, 2850 Nærum.

Kreds 3
Hoved bsstyreisssmødt&m: 
ÖZ1D6P, Axel Jacobsen, 
Brovangen 46,3700 Rønne, 
tlf. 53 95 OS 07, Kreds 3

Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00. 
Stof til OZ4CF, Søren, tlf. 53 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. 53 95 31 11 - arb. 53 95 12 41.

HASLEV - OZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup. 
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68, 
4690 Haslev, tlf. 56 69 12 26.

HOLBÆK-OZ1HLB
Mødelokale: Tuse Fritidshjem.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Hove Borupvej 107, 
4370 St. Merløse, tlf. 59 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.

KALUNDBORG ■ OZ1KLB
Mødelokale: Klintegården, Klintegårdsvej 38, Kalundborg. 
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GPN, René B. Petersen, Elledevej 55,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

11/4 afholdtes generalforsamling. I sin beretning kom formanden 
ind på det ringe fremmøde i klubben. Han håbede at det ville bedre 
sig i fremtiden. Beretningen godkendtes eenstemmigt. Regnska
bet blev ligeledes eenstemmigt godkendt. Kontingentet blev fast
sat uændret til 120 kr. Kassereren og sekretæren, der var på valg, 
genvalgtes. Ligeledes de 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
ser efter generalforsamlingen ud som følger:

ØSTBQRNHQLM - 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. 53 95 70 22.
Giro: 7 31 01 10.

Formand: OZ1GPN.
Kasserer: OZ1BCY.
Sekretær: OZ9WW.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ1DRI og OZ1LXI.
Efter førstkommende bestyrelsesmøde vil vi udarbejde et pro

gram for resten af året. Programmet vil blive tilsendt medlemmerne 
snarest muligt.

VY 73 OZ9WW, Erik.

KØGE - QZ7HAM
Mødelokale: Åshøjvej 11, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Skensved, tlf. 53 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.

Afdelingen afholdt sin ordinære generalforsamling den 29. marts 
1989.

OZ1LBZ, John, blev valgttil dirigent. Efter at han havde konstate
ret at generalforsamlingen var indkaldt i h.t. reglerne og var beslut
ningsdygtig -11 var mødt op - gav han ordet til formanden.

Formanden OZ1KCY, Børge, aflagde beretning om aktiviteterne i 
årets løb og forelagde den siddende bestyrelses tanker om at be
styrelsesmøderne i det nye foreningsår ville blive afholdt som åbne 
møder på medlemsaftenerne.

Formandens beretning blev godkendt med alle stemmer. 
Kassereren OZ1KCO, Svend, fremlagde det reviderede regn

skab, som efter nogle spørgsmål fra forsamlingen om bl.a. aktiv
erne og budget for 1989 - sidstnævnte manglede - blev godkendt.

På valg var formanden, sekretæren og et bestyrelsesmedlem. 
Kun sekretæren ønskede ikke genvalg. Som ny sekretær valgtes 
OZ3PE (OX3AB), Arne, for en to-årig periode. Øvrige genvalgtes.

Kreds 4 Kreds 4ff 42 52 33 14.
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Bestyrelsen består herefter af:
OZ1KCY, Børge, formand.
OZ1KCO, Svend, kasserer.
OZ3PE, Arne, sekretær.
OZ1EIA, Jan, bestyrelsesmedlem.
OZ1LRN, Svenne, bestyrelsesmedlem.
OZ3XU, Svend, bestyrelsesmedlem.
Til 1. suppleant valgtes OZ1LBZ, John, der genvalgtestil revisor 

med OZ8KN, Knud, som suppleant.
Der var ikke indkomne forslag til behandling, men under eventu

elt fik man en snak om bestyrelsens størrelse, idet der havde været 
tanker fremme om at bestyrelsen kun skulle bestå af formand, kas
serer og sekretær. Der vil blive arbejdet videre på ideen.

Afdelingen bød på en forfriskning og generalforsamlingen slut
tede af med at formanden takkede for god ro og orden.

Fællesmøder - bestyrelse og medlemmer - er aftalt til 12.4., 10.5.,
7.6., 12.7. og 9.8. På sidstnævnte møde skal vinterens aktiviteter ta
ges op.

Den 19.4. regner vi med at afholde - have afholdt - det sidste med
lemsmøde i lokalerne i Vestergade 30. Huset skal rives ned!

OZ3OG, Ole, har tilbudt at stille lokale til rådighed indtil det lyk
kes os at skaffe erstatning for Vestergade.

NYE LOKALER: ÅSHØJVEJ 11, men lyt på lokalfrekvensen, det 
er jo en barsk een, at Ole skal være hjemme hver onsdag aften, så 
det kan blive nødvendigt med en hurtig ændring.

KONTAKT BESTYRELSEN, HVIS DU HØRER OM LEDIGE LO
KALER TIL EN YDERST RIMELIG PRIS!

73 de OZ3PE, Arne.

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

LOLLAND-FALSTER ■ OZ1LFA
Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kirstinebjergparken 25, 
4800 Nykøbing Fl., tif. 54 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

NÆSTVED • QZ8NST
Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63, 
4700 Næstved, tif. 53 72 59 08.

ODSHERRED - OZ1QHR
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.

ROSKILDE • QZ9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tif. 42 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.
Giro: 1 60 73 40.

Program:
18. maj: Klubaften, D-lic. holdet pudser af inden prøven.
25. maj: Klubaften.

1. juni: Klubaften.
8. juni: Klubaften.

15. juni: Sidste møde inden ferien.

FD og CQWW:
Som bekendtgjort i sidste nummer af bladet, kan der, af forskellige 
grunde, blive problemer med afviklingen af dette års FIELD DAY og 
CQWW, så skulle du have et godt råd eller måske et forslag, så er 
OZ1AUX og OZ1FTE lydhøre.

Efterlysning!
En af klubbens probertil BIRD watt mete ret er bortgået, så skulle du 
have truffet den på din vej, kan du så ikke sørge for at den kommer 
hjem i kufferten igen, så vi kan måle to-meter grej igen.

Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole.

SKÆLSKØR - QZ4SKL
Fmd.: OZ1LRD, Kurt Christiansen, Carl Medingsvej 511,
4230 Skælskør.
Postadresse: Postbox 75, 4230 Skælskør.
Tif. 53 59 04 16. Giro: 1 60 73 40.

Som det fremgår af overskriften har afd. nu fået kaldesignal, så nu 
mangler vi bare den officielle godkendelse af lokalerne, men iflg. 
»absolut pålidelig kilde« skulle de være sikrede. Det kan røbes at 
det er lokaler som i øjeblikket benyttes af en spejdertrop, der i løbet 
af 1-2 måneder rykker ind i andre lokaler, og derefter kan vi omgå
ende komme igang med afdelingsarbejdet.

Vy 73 de OZ6RC.

SORØ - OZ8SOR

For alle radioamatører på Lolland-Falster med omliggende 
øer afholdes det årlige

»Syd havstræf«
søndag den 28. maj 1989 i restaurant Bangs Have i Maribo.

Program: 10.00: Ankomst og auktion.
10.30: Frokost.
14.00: Foredrag, OZ8NJ, Niels fortæller om HF- 

teknik, transceivere, antenner m.m.

Hvis man ønsker at deltage i frokosten bedes tilmelding 
foretaget til OZ5GF, 53 83 91 70 eller OZ5DX, 54 85 88 44.

Auktionen er åben for alle, hvis man har noget at sælge be
des tilmelding foretaget til ovennævnte.

OZ5DX.

Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ3FC, Finn Christoffersen, Saxogade 12, 
4180 Sorø, tif. 53 63 42 06.
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På et bestyrelsesmøde blev det vedtaget at OZ3HA Poul beklæder 
posten som næstformand og OZ3FC som sekretær.

Efter vinterens træning i telegrafi bestod 5 morseprøven. Ved 40 
tegns prøven bestod Jørn, OZ1LXP Kurt og OZ1BNN Jørgen. Ved 
60 tegns prøven bestod OZ1JLV Torben og OZ4ZR Eigil.

Teknisk kursus kører fortsat og når dette læses er 6 personer ved 
at skal op til prøve.

løvrigt kan siges at:
Afdelingen har fået nye QSL kort. OZ1GEO har gjort afdelingen 

QRV på RTTY.
OZ1LXP jager hestetyve på 10 og 15 meter CW.

73 de OZ3FC Finn, Sorø.

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

Efter vel og hurtigt overstået generalforsamling torsdag den 9. 
marts ser bestyrelsen ud som følger:

Formand: OZ1HOA, Bent.
Næstformand: OZ1FOW, Jens.
Kasserer: OZ1JPT, Frank.
Sekretær: OZ2QF, Jørgen.
Best. medlem: OZ4KF, Kjeld.

Program:
18.5.: Vi taler om VHF-UHF- og SHF i Field day.
1.6.: Vedligeholdelse af klubhus.

15.6.: Sidste klubaften inden sommerferien.
Angående 1.6., så vil vi her forberede vores længe ventede an

tenneopsætning samt installation af nyt toilet. Det forventes foreta
get lørdag d. 3. juni og evt. søndag d. 4. juni, så der vil vi have, at så 
mange som muligt møder op.

73, de OZ2QF, Jørgen.

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
Mødelokale: Marievang Klubhus, Strandvejen 53, 4200 Slagelse 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CFN, Keld Due, Hovstien 3,
4242 Boslunde, tlf. 53 54 03 33.

åO* OZ3ZB, Edmuad Wlnthér Petöfsön,
f m f l p C f f t S r  * 5  Øksrtebj^gvej & &230 Oémm Ut v

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

NQRDVESTFYN ■ QZ3NVF
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. 64 44 13 18.

NYBORG - QZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.

Siden sidst
Afdelingen er blevet foræret en 50 meter gittermast, der hidtil har 
fungeret i et fællesantenneanlæg. Vi har fået masten mod at vi selv 
sørger for at pille den ned og transporterer den væk. Forhåbentlig 
gør kommunen ikke for mange knuder, når der søges tilladelse til at 
rejse den ved vores lokaler på Avlsgården. Selvom vi ikke skulle få 
lov til alle 50 meter, bliver antenneforholdene uden tvivl bedre end 
de er nu, og DX-mæssigt kan afdelingen måske ligefrem blive at
traktiv.

EDR foredraget den 6. april var velbesøgt - bl.a. gæstede et hold 
radioamatører fra Korsør os. OZ7CH gennemgik forskellige avan
cerede antennetyper; beskrev fordele og ulemper og delagtig
gjorde os i sin omfattende viden på dette felt. Mange kunne vist 
godt tænke sig endnu et besøg af ham.

Husk!
... at der er generalforsamling d. 18. maj kl. 19.30 på Avlsgården.

OZ1LDG, Eskil

ODENSE - OZ3FYN
Mødelokale: Højmeskolen lokale 101,
5250 Odense SV, tlf. 65 92 62 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1BGQ, Per Henriksen, Bjerregaardsvej 2,
5000 Odense C, tlf. 66 14 90 18.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

Siden sidst:
Der har været afholdt morseprøve hvor der var en kursist der be
stod 40 tegns prøven og fire der bestod 60 tegns prøven. Vi ønsker 
tillykke til OZ1BIB, Bendt, OZ3ACK, Flemming, OZ1EWH, Michael, 
OZ1LSG, Tommy og OZ1KUA, Dennis.

Arbejde på lokalerne
Inden vi kunne komme rigtig igang måtte OZ4RD, Henning ud for at 
spartle, hvilket der blev bandet en del over da OZ1IZB på bedste vis 
gik i vejen. Herefter var OZ4ARC, Lars på mærkerne med pensel og 
rulle, endeligt har OZ1LQM Rene og OZ1LLS Maths kastet sig over 
opbygningen af vort radiorum der forventes færdigt når dette læ
ses. Men så er der sikkert en ledig plads på antenneteamet såfremt 
du vil give en hånd med.

Flytteholdet fik under OZIBGQ’s ledelse fyldt lokalet på bare en 
eftermiddag (sikke et rod, hi).

Program:
Programmet er indtil videre suspenderet nærmere i nfo herom i juni
nr.

VHP FD 89
Såfremt der er interesse blandt medlemmerne vil vi forhøre os om 
muligheden for at køre VHF FD fra sportspladsen. Er du interesse
ret? Lad et par ord falde, helst inden FD ikk’!?

Vy 73 Es HpE, Cuagn de OZ1IZB, Bjørn
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SVENDBORG - OZ7FYN VESTFYN - OZ7ASO
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1HFO, Jan Krogså, Møllergade 118,
5700 Svendborg, tif. 62 21 29 40.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.

Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11, 
5683 Hårby, tif. 64 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74

Program:
Ons. d. 17.5. kl. 19.00: Klubaften.
Ons. d. 24.5. kl. 19.00: Klubaften med film.
Ons. d. 31.5. kl. 19.00: Klubaften.
Tirs. d. 6.6. kl. 20.00: VHF Aktivitetstest.
Ons. d. 7.6. kl. 19.00: Klubaften.
Ons. d. 14.6. kl 19.30: Generalforsamling.
Ons. d. 21.6. kl. 19.00: Klubaften.

Bem. tif kaldenderen:
24.5: Det vides endnu ikke hvilken film der vil blive vist, hør nær
mere i amatørnyt hver tirsdag kl. 20.00.
14.6.: Vedrørende generalforsamling, så sendes indkaldelse med 
posten eller uddeles til afdelingens medlemmer i passende tid.

Siden sidst:
Har OZ8CY holdt foredrag i afdelingen. Jeg var desværre forhind
ret i at være til stede, så jeg kan ikke referere mødet, men mon ikke 
de medlemmer der var tilstede fik noget at tale om.

Der har også været besøg på fynsværket, HELE 7 (SYV) af afde
lingens medlemmer mødte frem. heldigvis var der 4 fra Odense 
afd. der hjalp os med at undgå at blive helt til grin. Jeg må dog sige, 
at det var synd for dem der ikke kom, det var både hyggeligt og 
spændende.

På bestyrelsens vegne 73 de OZ1LXT

tænke dig at høre om HF-teknik, transceivere, antenner m.m. 
samtidig med at du kigger ud på Danmarks smukkeste sø? Så 
skal du komme til

SYDHAVSTRÆF
i Bangs Have i Maribo søndag den 28. maj. Foredraget starter 
kl. 14.00, men har du lyst til at være med fra starten så starter 
dagen med auktion kl. 10.00. Se også under Lolland-Falster 
lokalafdeling.

Vy 73... en der deltog sidste år

m- ~  *  Hov^då f Pstef Fhyssnt, fe/t A-'-t
f l l P l J #  O  BojsnapJbIs,6&60Sonwrsted, iØ

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, tif. 74 74 11 47.

HADERSLEV• OZ7HDR
Mødelokale: Christiansfeldvej 8a, Haderslev Ungdomsskole, 
Domkirkepladsen.
Mødeaften: Onsdag
Fmd.: OZ5PG, Peter Graeber, Ribelandvej 78,
6100 Haderslev. Tif.: 74 52 57 89.
Giro: 7 09 84 48.

Når dette læses er der en del medlemmer, der har lagt hånd i de nye 
lokaler, og vi håber at vi kommer til at føle os vel tilpas i de nye omgi
velser.

Den 17.5 afholdes der generalforsamling i de nye lokaler. Der vil 
vi så finde ud af, om vi skal have et sommerarrangement. Første 
mødedag efter sommerferien er fastsat til den 9.8.89.

Så vel mødt på kvisten, Christiansfeldvej 8a i Haderslev.
Vy 73 de OZ5PG

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO

NORDALS - OZ1ALS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg. 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ9HI, Jørgen Hyldal, Bjørnevænget 9, 
Guderup, 6430 Nordborg, tif. 74 45 91 46.
Giro: 9 00 31 69.

Program:
Tors. 18.5. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 25.5. kl. 19.30: Alm. møde.
Tors. 1.6. kl. 19.30: Alm. møde.
Søn. 4.6. kl. 9.45: HF-aktivitetstest på 80 meter.
Tirs. 6.6. kl. 20.00: VHF-aktivitetstest.
Tors. 8.6. kl. 19.30: Sommerferieafslutning.
Tors. 3.6. kl. 19.30: Alm. møde, første møde efter ferien.

QSL-kort
Afdelingen er i øjeblikket i færd med at få trykt 6.000 stk. QSL-kort. 
Vi havde jo bestilt trykningen af disse hos en bogtrykkeri Nordborg, 
men han er desværre afgået ved døden, så vi har måttet indhente 
nyt tilbud på trykning. Om kort tid kan vi så atter besvare QSL-kort 
og få sendt de sidste kort fra vore internationale tester fra efteråret 
1988. Vy 73 de OZ1KVF, Hans

Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster. 
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17, 
6534 Agerskov, tif. 74 83 38 33.
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SØNDERBORG - OZ1SDB TØNDER - OZ5TDR
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.

Program
Tirsdag den 23. maj kl. 19.30: OZ1IKW fortæller denne aften om fa
sede antenner til HF brug. Det vil sige at få beam virkning med lod
rette antenner.
Tirsdag den 6. juni kl. 19.30: Afdelingen holder afslutning op til fe
rien med grillpølser og andet mundgodt. Så mød op og lad os få en 
hyggelig aften ud af det på Elholm.

Afdelingen holder derefter sommerferie til tirsdag den 2. august 
kl. 19.30, hvor vi starter op igen.

Vy 73 de OZ1KVB, Erik

Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tif. 74 72 56 22.

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nød vejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1BTQ, Steve B. Petersen, Eskedalsvej 8, Ny Skovbøl, 
6200 Åbenrå, tif. 74 68 04 01.
Giro: 2 26 81 24.

Program
Torsdag den 18.5.89: VHF, UHF Field day møde.
Søndag den 4.6.89: HF aktivitetstest.
Torsdag den 15.6.89: Alm. klubaften.

Vy 73 de OZ1EQX, Jan

EÆemjm. J ä  Ö21DYI, Svend Larsan,

ff. 75 12 SO 43.:

Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A, 
6840 Oksbøl, tif. 75 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.

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:
Onsdag 17.05. kl. 20.00: Medlemsmøde. Bestyrelsen står for skud. 
Bestyrelsen skyder igen.
Lø./sø. 20./21. kl. 18.00: ARI Contest for alle interesserede. Contest- 
teknik i praksis.
Onsdag 24.05. kl. 20.00: FD møde.
Onsdag 31.05. kl. 19.30: Aflevering og eftersyn af auktionsmateri
ale.
Onsdag 07.06. kl. 20.00: Auktion.
Onsdag 14.05. kl. 19.30: Klubaften.
Onsdag 21.06. kl. 20.00: OLD-TIMER aften. Er du OLD-TIMER, så 
reserver allerede nu denne aften. 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, tif. 75 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.

HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning. Telf.: 97 11 84 92 - 
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Alle onsdage: Almindelig klubaften.

Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30. 
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tif. 97 94 19 96. 
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tif. 97 59 20 52.
Thisted - OZ8UW, Henning Jørgensen, tif. 97 92 53 84.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

Siden sidst:
Generalforsamlingen den 5.4. samlede 14 af afdelingens medlem
mer. OZ1EW, Niels blev valgt som dirigent.

Formanden OZ1 BOV, Karsten omtalte i sin beretning årets aktivi
teter. Han beklagede, at der ikke kom flere medlemmer til foredrag 
m.v. Karsten opfordrede medlemmerne til at møde op når der var ar
rangementer i afdelingen. Udtalte tak til OZ7QU, Kurt og XYL samt 
andre der havde gjort et stykke arbejde med istandsættelse af loka
lerne.

Karsten opfordrede til at gå hjem og se efter om man havde afde
lingens gamle protokol liggende. Den var blevet borte.

Om det kommende år, sagde formanden, der ville blive forsøgt 
med udflugter. Et emne kunne være El-museet i Tange. Det skulle 
være et besøg værd. Der ville ikke blive arrangeret egentlige byg
geaftner, men afdelingen ville være behjælpelig med at skaffe kom
ponenter. Forhåbentlig kom der nu flere igang på HF når nu morse- 
kurset var ovre. Der var jo en anledning til at afdelingen igen skulle 
deltage i HF-Field-day. Det var længe siden vi havde vist flaget der. 
Foreslog, at afdelingen anskaffede en PC for ad den vej at øge ak
tiviteten i afdelingen. Medlemstallet var dalet. Det måtte der gøres 
noget ved.

Der ville blive forsøgt med at holde åbent en aften under Masters 
Game, for at tiltrække evt. amatører blandt deltagerne.

OZ5JR, Jan berettede om rævejægernes år. Der ville blive prøve- 
og skægjagter indtil ferien og derefter turneringsjagter. Opfordrede 
til at deltage.

Formandens beretning enstemmig vedtaget.
Kassereren, OZ7QU, Kurt fremlagde det reviderede regnskab. 

Dette blev enstemmig godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Kassereren ønskede ikke genvalg. I stedet blev OZ1FIE, Bent 

foreslået og valgt. Næstformand/sekretær var genvalg af OZ1GX, 
Gunnar.

Under eventuelt blev der diskuteret livligt om fremtiden. Især om 
hvordan vi fik flere medlemmer.

OZ1EW redegjorde for Herning-repeaterens status. Der var lidt 
problemer. Niels var ikke mere så interesseret som tidligere i repea- 
teren. Han ville forsøge at få den tidligere licensindehaver til igen at 
overtage repeateren.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.
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Vi fortsætter med antennerenovering og opsætning den kom
mende tid.

Lokalerne får nu en sidste omgang, så de kan stå klar til en ny sæ
son i friske farver.

Som omtalt under Karstens beretning på generalforsamlingen, 
er afdelingens gamle protokol blevet borte. Det er vi meget kede af. 
Alle medlemmer opfordres til at kigge om de skulle have den lig
gende. Hvis nogen skulle have den liggende, bedes den afleveret 
i afdelingen.

Hvis der er nogen der er interesseret i at deltage i Field Day 1989, 
bedes de henvende sig til OZ5JR, Jan. Vi skulle gerne deltage i år, 
men det kræver at vi er nogen stykker. To-tre mand er ikke nok.

På gensyn i OZ8H.
73 de OZ1GX Gunnar.

HOLSTEBRO - OZ9HBO
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.

Siden sidst har vi haft en aften med filmforevisning om amatørsatel
litter. Her i april har vi også haft en aktiv Packet station på vores klub 
QTH.

Klubaftener i maj vil blive mandage, med undtagelse af mandag 
den 22. maj, da vi ikke har lokalet denne aften. Med hensyn til juni 
måned henvises medlemmerne til at lytte til lokalfrekvensen 
145.225 hver mandag mellem 18.45 og 19.00.

Vy 73 de OZ8NN, Niels

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) 97 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes i klublokalet, Kirkegade 
13, Struer, torsdag d. 25. maj kl. 20.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, til
stiles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, 
d.v.s. senest d. 18. maj.

Vy 73 de OZ7CI, Flemming

STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 
7600 Struer, tlf. 97 85 38 09.

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8, 
7755 Bedsted, tlf. 97 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. 97 74 44 03. 
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nyk. Mors.

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Rolighedshuset, Kastanievej 45, 7700 Thisted. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1KQP, Per Kaas Mortensen, Vorupørsvej 122,
7700 Thisted, tlf. 97 93 72 70.

Bestyrelsesmøder vil fremover blive afholdt den anden mødeaften 
i hver måned. Alle er velkomne til at overvære disse møder og på 
den måde være med til at »skabe« de helt rigtige forhold for sig selv 
og andre.

Vi har planlagt forskellige aktiviteter, men da disse alle er plan
lagt med relativ kort tidsfrist kan de desværre ikke nå at blive offent
liggjort i OZ inden aktiviteten har fundet sted. Der skal derfor op
fordres til at lytte med på repeaternyt via Thy-repeateren på 145.700 
Mhz hver mandag kl. 18.30.

Mød op i afdelingen og vær med til at forme vores fremtid og frem
tidige aktiviteter.

Vy 73 de OZ1AIJ, Henrik.

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34, 
Ballum, 6261 Bredebro. Tlf.: 74 77 65 30.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.

VARDE - OZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37, 
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.
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VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO ØLGOD - OZ7JYL
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup, 
tif. 75 58 18 23.

Den 30. marts sammenlignede vi vore SWR-metre. Der var med
bragt 4-5 instrumenter, og de blev alle testet på forskellige måder. 
Vi kunne konstatere at der var næsten enighed når vi målte retur, 
kun et enkelt var noget unøjagtigt.

Efter et lille indgreb i dette instrument, lavede vi en ny test ugen 
efter. Her viste det sig at instrumenterne nu var i orden. Ved disse 
test lærte vi at man skal være lidt forsigtig med sine kabler. Ikke min
dre end 3 af vore prøvekabler var mere eller mindre defekte, så her 
er nogle omlodninger på sin plads.

Klubaktiviteterne er så småt ved at ebbe ud for denne sæson, og 
efter generalforsamlingen den 11. maj holder vi pause frem til efter
året. Der vil senere her i OZ blive bekendtgjort hvornår vi starter ef
ter ferien.

Vy 73 de OZ1AFD, Claes

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. 
tif. 86 29 51 74.

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

FREDERICIA - OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger. 
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98, 
7000 Fredericia, tif. 75 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøj vej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tif. 86 33 43 85.

Den 11.4.89 blev der afholdt ordinær generalforsamling.
Efter beretningerne som blev godkendt efter diverse diskussio

ner, var der valg og samtlige blev genvalgt, så medlemmerne må jo 
være tilfreds med siddende bestyrelse. Den består nu af følgende.

OZ1ÄYN - formand. OZ1IAS - kasserer. OZ8KU - sekretær. 2 be
styrelsesmedlemmer - OZ1JJE og OZ1KTS. OZ2LR og OZ1IAN - 
suppleanter.

Vi fortsætter indtil videre med klubmøder hver tirsdag.
OZ8KU

Mødelokale: Lindealle 8,1., Ølgod.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tif. 75 24 60 21.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Den 5.4.89 afholdtes i afd.lokalerne den ordinære generalforsam
ling. Mødt var 9 medlemmer, hvoraf 8 var stemmeberettigede. 

Formand: OZ4RW, Erik.
Kasserer: OZ1QQ, Ove.
OZ1GEJ, Bjarne.
OZ1GCC, Søren.
OZ1LDN, Karl Johan.

Suppleant: OZ1BSC, Mona.
Revisor: OZ1BSC, Mona.

Lokalerne ser nu civiliserede ud. Der mangler opstilling af borde 
m.v. i »Stationsrummet«, samt hylder o.s.v. i det rum der forudses 
brugt til fremstilling af print m.v.

Senere på året vil vi efter nærmere meddelelse bedejer møde op 
- og det gælder også tidligere medlemmer - for at se lokalerne.

Naturligvis er vi meget interesserede i at få nogle til at møde op 
for at hjælpe med den videre håndværksmæssige færdiggørelse. 
De arbejdsivrige bedes venligst melde sig til formanden.

Vy 73 de OZ1QQ, Ove.

HORNSYLD - OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ11JYF, Flemming Drøger, Teglværksparken 13,
7130 Juelsminde.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.

I anledning af OZ3TRX 10 års jubilæum afholdt klubben fest for 
medlemmer med XYL i klunnens lokaler d. 10.2.89. Det blev en me
get vellykket aften for de fremmødte.

Den 22.2.89 havde vi den årlige generalforsamling. Vores mid
lertidige formand Sven-Erik oplæste årsberetningen, kassereren 
Per gennemgik regnskabet, begge dele blev godkendt af de frem
mødte. Kontingentet for de kommende år er uforandret.

Det blev valgten nyformand Flemming OZ1JYF for resten af peri
oden, da næstformanden Sven-Erik ikke ønskede at overtage for
mandsposten. Til bestyrelsen valgtes Svend Damsgård OZ3DA og 
suppleant OZ1HOY. Klint OZ1GO blev genvalgt til revisor.

Vi har i det forløbne år måtte sige farvel til vores formand Michael 
Otto OZ1FFR Han har fået arbejde i den sydlige del af landet og flyt
tet derned.

Efter generalforsamlingen havde Villy sørget for et veldækket 
bord. Vy 73 de OZ 1JYF, Flemming

HORSENS - OZ6HR
Mødelokale: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ1JYQ, Ernst Simonsen, Kirkeskovvej 10,
8700 Horsens.
Giro: 5 08 28 62.

Program
Tors. den 18.5.89 kommer OZ20E Ole Nykjær og fortæller om an
tenner til 2 m og 70 cm. Vy 73 de OZ5KM, Kjeld

Hovsd e m:
I r  ÖZ5KM*KjötdMajland, äJy Ö

0  {ff°86 57 92 42 ^  &
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KOLDING - OZ8EDR VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.) 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 75 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

RANDERS -  OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 86 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 86 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - QZ7SAC
Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JIW, Jesper Schou, Edv. Egebjergvej 59,
8600 Silkeborg, tlf. 86 84 64 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137.

Program
Tirs. d. 23.5.89 kl. 19.30: Foredrag af OZ7YY Fin, dervil tale om con
test.
Tirs. d. 30.5.89 kl. 19.30: Field day planlægning.
Tirs. d. 6.6.89 kl 19.30: Klubaften.
Tirs. d. 13.6.89 kl. 19.30: Klubaften.

Efter afholdt generalforsamling d. 11.4.89 har bestyrelsen nu kon
stitueret sig:
Formand:, OZ1JIW Jesper Schou, tlf. 86 84 64 63.
Næstformand: OZ1IWE Jens Dahl, tlf. 86 87 52 09.
Sekretær: OZ1IWU Michael Juel, tlf. 86 88 32 70.
Kasserer: OZ1JAS Kjerstein Meldgaard, tlf. 86 86 52 20.
Best.medlem: OZ9PF Poul Laursen, tlf. 86 81 02 64.

Vy 73 de OZ1IWU, Michael.

Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HPR, Gert Henriksen, Parkvej 11,
7100 Vejle, tlf. 75 84 07 62.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

Program for maj og juni
18.5. kl. 19.30: VTS kursus.
23.5. kl. 20.00: Field day møde.
30.5. kl. 20.00: Alm. klubaften.
6.6. kl. 20.00: Programlægning for efteråret. Spørg medlemmerne.
13.6. kl. 20.00: Alm. klubaften.
16.6. kl. 20.00: Fredag, afslutningsfest.
20.6. kl. 20.00: Alm. klubaften.
27.6. kl. 20.00: Alm. klubaften.

Derefter holder vi sommerferie til d. 8.8.89 kl. 20, hvor vi starter op 
med Field day forberedende møde.

Sidste år havde vi en aften, hvor medlemmerne kom med ønsker 
og ideer for aktiviteter i afdelingen. Der var mange forslag som be
styrelsen kunne arbejde videre med. Vi har tænkt os en aften ligeså 
i år. D. 6.6. kl.20: Programlægning for efteråret 1989. Det er med
lemmernes aften, så har I ønsker og ideer til efterårsprogrammet, 
vil bestyrelsen meget gerne hørejeres mening denne aften. Husk 
at afdelingen ikke kan opfylde medlemmernes ønske, hvis man 
ikke kommer frem med det. Bliv IKKE hjemme den aften, men støt 
din afdeling, mød talrig op.

Afdelingen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommerferie.
Vy 73 de OZ1JUV, Verner

VIBORG - QZ4VBG
Mødelokale: Ulrikdalsvej 14.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 86 67 41 56.

Medlemsmøde
Tirsdag den 30. maj. Klubvært OZ4AAH, Norman.

Byggeaftner
Hver tirsdag.

Sommerudflugt
Lørdag den 17. juni kl. 14.00 for hele familien ved Birke Sø. Fælles 
kaffebord, hvor der kan nydes kaffe, brød, øl m.m. Husk camping
bord og stole.

Bemærk: Sekretæren OZ5LD Leo har fået nyt tlf. nr. 86 62 03 83.
Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR

„Å w i/U  MAC- /U s is

at der afholdes Micro bølge stævne lørdag den 3. juni kl.
12.00 - 18.00 hos Siemens A/S i Ballerup.

Se også annoncen under amatørannoncer.
Vy 73 OZ1CRY, EUen-Sofie

Mødelokale: Gunnar Clausensvej 11, 8260 Viby J. 
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10, 
8670 Låsby, tlf. 86 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.

ÅRHUS-NORD - QZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elstedvej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LSM Allan Petersen, Tlf 86 21 03 24.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.
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Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof 
sendes til OZ1HNO, Knud Nielsen, Toftevej 8, Vidstrup, 9800 Hjør
ring, tlf. 98 97 72 99 kl. 18-19 dog ikke mandag.

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bel I isvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.

Program
2.5: Generalforsamling.

16.5.: Klubaften.

Siden sidst:
Efter afslutning af vinterens kursus forventes 8 medlemmer at gå til 
P&T’s udvidede teknisk prøve, og 2 medlemmer til den almindelige 
prøve i maj måned.

OZ1KDZ, Carsten har efter bestået morseprøve fået udstedt B-li- 
cens. Afdelingen påregner at sende to medlemmer på et EMC kur
sus arrangeret af EDR, med det formål at have et par lokale amatø
rer, der kan bistå med løsningen af støjproblemer.

Vy 73 de OZ8SO, Jens

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM
Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQLJ, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7, 
9670 Løgstør, tlf. 98 67 32 52.
Mødeaften: 2. onsdag i hver måned kl. 19.30. 
Postadresse: E. Bildsøe, Stigimosevej 13, 9600 Års.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 98 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4TU, Steffen Winther, Huskærvej 71, Gjøl,
9440 Åbybro.
Giro: 5 44 47 99.
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 ved OZ3REN -145.650.

Program
Tirs. 23.5 kl. 19-21.00: Rævejagt.
Tirs. 6.6. kl. 19-21.00: Rævejagt.
Tirs. 13.6. kl. 19-21.00: Rævejagt.
Ons. 14.6. kl. 19-21.00: Rævejagt.
Søn. 21.5. kl. 10.00: Familieudflugt til Store Øksø.

OZ1LLY, Gert

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. 98 97 72 99.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.

Grønland
JULIANEHÅB - QX3JUL
Mødeaften: Første torsdag i måneden.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq. 
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.

HOBRO - OZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense, 
9500 Hobro, tlf. 98 55 44 86.

NUUK - OX3NUK
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

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54, 
9990 Skagen, tlf. 98 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST. 
Mødelokale: Barak 751, værelse 3 T.A.B.
Adr.: MOS, Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.
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Silen t Key
OZ4RU

Den 28. marts 1989 tav nøglen hos OZ4RU, Rudolf Thomsen.
Rudolf var i begyndelsen af 70’erne med til at indrette de lokaler 

Vejle afd. i dag har til huse i. Her ydede han en stor indsats bl.a. som 
bestyrelsesmedlem.

Når jeg kom i Rudolfs hjem, mødte jeg et menneske med et mo
derne syn på tilværelsen og altid parat til en hyggelig og frugtbar 
diskussion. OZ1FE, Flemming

OZ4RU
Vor gode ven, klubbens nestor, 4RU, Rudolf Thomsen, er ikke 
mere.

Lige efter påske sluttede hans særdeles aktive færden. 4RU var 
på trods af sin nøje alder stadig i fint vigeur, som vi ikke så sjældent 
havde nært inde på livet, fordi Rudolf meget gerne besøgte 
Horsens-afdelingens møder, omend han forlængst var draget mod 
syd til vor naboby. Men specielt ved vore oldtimer-sammenkomster 
kunne vi roligt regne med Rudolf.

Rudolf har været med i Horsens-afdelingen i en meget lang år
række - ja, så længe, at vi vel knap kan redegøre for, hvornår han 
blev medlem; men det var i hvert fald i den glorværdige æra i Hou- 
mannsgade, da det helt rigtige amatørvenskab ikke alene skabte 
og sammenholdt EDR Horsens; men da hovedparten af kammera
terne tog aktiv del i vort lands modstand mod de grønnes hærgen.

Rudolf var fantastisk. Hvad han ikke kunne organisere, det fand
tes sikkert ikke. Rudolf havde venner over alt, og hvad kan fik dem 
til at udrette, var legendarisk, men forholdet var naturligvis gensi
digt. Man gik aldrig forgæves til Rudolf efter hjælp. Det kom mange 
nye amatører til stor gavn - ikke mindst undertegnede, som han pa
cede frem til den mundtlige prøve lige efter krigens slutning. Og 
min første sender er umiskendeligt et produkt af Rudolfs indsigt og 
håndværksmæssige snilde.

I Horsens-afdelingen vil vi dog nok ganske særlig mindes hans 
indsats, da vi byggede klubhuset oven på vandbeholderen i Øster
gade. Ikke nok med, at han udførte en stor del af arbejdet egenhæn
digt; men han var så afgjort forrest blandt de ledende - og specielt 
når der skulle skaffes penge og materialer. Hede Nielsens fabrikker 
havde en god mand i Rudolf; men de måtte sandelig også spytte i 
bøssen, når vi manglede håndører - og hvornår gjorde vi ikke det. 
Rudolf skaffede os hovedgevinsterne til vort »landslotteri« til støtte 
for opførelsen af klubhuset, og han fremtryllede utallige effekter til 
den ene auktion i klubben efter den anden.

Det vil føre for vidt her at remse op alt, hvad Rudolf har gjort for 
os; men han vil blive husket som en af pionererne i amatørradio i 
Horsens, og vi er mange, der vil korne til at føle savnet af en trofast 
ven.

Horsensafdelingen vil ære Rudolfs minde.

På EDR Horsensafdelingens vegne 
OZ9SH

OZ7JA
Torsdag den 16 marts 1989 modtog jeg meddelelsen om, at min 
genbo Jørgen Andersen, OZ7JA, var afgået ved døden 84 år gam
mel.

Jørgen Andersen stammer fra egnen omkring Sønderborg, hvor 
han sammen med familien har drevet et maskinværksted. Jørgen 
A. havde dengang aut. som både El-installatør og VVS-installatør.

Jørgen Andersen fik senere ansættelse på Nordisk Kamgarn- 
spinneri i Sønderborg, hvor han i mange år virkede som maskinme
ster.

11969 flyttede Jørgen A. sammen med sin kone Hanne til Frede
rikshavn, for at nyde deres otium, da børnene er bosat her.

OZ7JA har altid været yderst aktiv, og har således haft aftenskole 
undervisning i mange år, såvel som han var meget aktiv inden for 
Hjemmeværnet, hvor han havde grad af løjtnant.

Som radioamatør var 7JA også kendt, hvor han gerne bistod an
dre med sin viden og sit materiel. Jeg kender endvidere Jørgen, 
som en god genbo, og vi har mangt en sommerdag fået os en god 
radiosnak.

Æret være Jørgen Andersens minde.
OZ6SR

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

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

Svar på: »CW contra - prøver«
Der har nu været skrevet så meget positivt og så meget sludder om 
det at kræve CW-prøve som betingelse for licens, at jeg føler mig 
forpligtet til at komme med »min« form for ny-tænkning.

Alle ved sikkert, at jeg selv er fanatisk CW-fan. Tag gerne dette i 
betragtning, når i vurderer:

Forslag:
1) Den tekniske prøve må ændres, så den står i rimeligt forhold til ti
den! D.v.s., at en del af det vanskeligste matematiske stof mindskes 
til fordel for en væsentlig udvidelse af kendskab til BCI, TVI, sikker
hedsregler ... og ikke mindst QSO-procedure!

Vi må ikke være blinde for, at ganske mange ikke mere er selv
byggere, og at ganske mange er elever af en skole, hvor matemati
ske formler nærmest betragtes som »kinesisk«! (Måske nok bruge, 
men ikke forstå!) De der får behov for matematiske udregninger, 
skal nok få det lært alligevel!

Denne »tekniske« prøve skal være bestemmende for, om licens 
kan bevilges. Prøven skal selvfølgelig aflægges for P&T (myndighe
derne) som tidligere.

2) Morse-prøven skal udgå som en del af optagelsesprøverne. 
Den er i sin nuværende form håbløst forældet. Men morse-prøven 
skal bibeholdes som et adgangsbevis til at måtte anvende CW! At 
bruge telegrafi, den mest effektive kommunikationsform afalle, er 
noget ganske særligt! Prøven behøver ikke nødvendigvis at gøres 
sværere. Det er bedre at stræbe efter at gøre de, der forstår telegra
fiens værdi, og som ønsker at blive gode »CW-hånd vær kere«, dyg
tige ... end at bruge tiden på at tvinge andre, der vil alt andet end 
netop telegrafi ind i det. Det er misbrug af tid og kræfter.

Jeg »skærer ud i pap« CW skal ikke være adgangsbegrænsende, 
men den skal være et nyt mål i sig selv!

Der vil altså ske en total ændring (kolbøtte) i bestemmelse af li
censgrupperne, idet adgang til at bruge de deciderede CW-bånd 
bestemmes af aflagt/bestået CW-prøve.

3) Derudover kunne man måske overveje at lave mindre, men 
kompetencegivende prøver i RTTY, Packet, SSTV etc. Måske i 
EDR-regi? (At dygtiggøre sig og sætte sig nye mål er aldrig til skade 
for nogen). Vy 73 de OZ1IF, Ib

Forslag til strukturændring i EDR
Dette er nok første gang jeg skriver til EDR om mit forslag til struktur 
indenfor foreningen.

Til de som ikke kender mig er mit kaldesignal OZ9QQ med nav
net Kjeld - medlem nr. 6864 - indmeldt i EDR 1957, været medlem 
af EDR’s hovedbestyrelse fra 1978 til 1981, samt i bestyrelsen for 
EDR’s ApS. Så lidt kender jeg til arbejdet indenfor murerne.

Man har i foreningen i nogle år arbejdet med et strukturudvalg, 
som skulle komme med oplæg til repræsentantskabet, disse op
læg er hver gang blevet nedstemt eller henlagt til næste år. Hvorfor 
- havde strukturudvalget fat i den forkerte ende, eller kunne repræ
sentantskabet ikke overse arbejdet, der var blevet gjort i dette struk
turudvalg. Derfor mine forslag til både strukturudvalget, repræsen
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tantskabet og hovedbestyrelsen. Glem alt om de vedtægter vi har 
i foreningen i dag, tænk i nye baner og lad dette komme til udtryk - 
derfor mine forslag.

De som har været med som radioamatører igennem mange år, vil 
uden tvivl nikke genkendende til dengang midt i halvtredserne hvor 
man begyndte med ESB - DSB, som meget nedladende blev kaldt 
for abekattemodulation, som aldrig nogensinde ville kunne bruges 
til amatørradio, hvem husker ikke OZ8XU, Victor’s store arbejde 
med udbredelsen af ESB og det lykkedes - hvilket vi jo kan se i dag
- han og andre radioamatører gjorde det - de var stædige og blev 
ved indtil det lykkedes - nemlig at også abekattemodulationen blev 
accepteret også her i landet.

Hvad så: Ja, foreningen har næsten ingen tilmeldinger af nye 
unge medlemmer, den er godt på vej til at blive en gammelmands
forening, med deraf følgende stagnation og tilbagegang til følge, 
dette vil uvægerlig gøre, at inden en periode af ca. 5 år har vi ingen 
landsforening mere, den er tømt for medlemmer eller gået konkurs 
på grund af for store udgifter i forhold til medlemmer. Hvad gør vi for 
at forebygge dette? Jo, se efter - hvad interesserer de unge i dag?
- Uden tvivl - »computere« - hvorfor kan vi ikke gøre bare lidt for at 
denne tekniske hobby, som også bruges indenfor radioamatører, 
bliver en del af foreningens videreudvikling på lige fod med alt det 
andet vi har?

Kunne man ikke i afdelingerne starte op med en underafdeling af 
lokalafdelingen, der beskæftiger sig med dette, lad unge styre 
denne underafdeling under afdelingens bestyrelse, normalt bru
ges de forskellige klublokaler kun en til to gange om ugen, hvad 
med de andre dage. Man kan så samtidig med computerteknik 
m.m. føje Packet til og vise de unge computerinteresserede, hvad 
man kan udbygge sin computer til, så har afdelingerne større mu
ligheder for:

1. at få nye og unge medlemmer i afdelingen
2. at evt. på et lidt senere tidspunkt tilføre landsforeningen nye 

medlemmer.
Hvad kan landsforeningen så gøre: Den må frigøre 2 sider til tek- 

nikm.m.om computere - ikke programmer - men teknisk computer
udbygning m.m. Hvis man læser OZ igennem vil man nemt kunne 
finde 2 sider, som er overflødige, den ene kan let findes ved at lade 
afdelinger, som ikke gør opmærksom på hvad der sker i afdelingen 
gentagne gange, udgå. Den anden side ved at nedskære en del af 
det stof som kun er med til at fylde op.

Jeg personlig tror, det er den vej strukturen i landsforeningen 
skal udvikle sig, og ikke til et paragrafrytteri, om hvor man skal 
sætte et kolon eller komma. Så atter: glem alt om vedtægtsændrin
ger m.m., gå i gang i lokalafdelingerne og i landsforeningen med at 
drøfte mit forslag og lad os få en debat igang - nu ikke en årelang de
bat - men en effektiv diskussion om, skal landsforeningen EDR 
overleve eller ej.

Der har været rygter fremme om, at vi skulle lave et samarbejde 
med walkiefolket, glem det, hvis de har lyst til at være licenserede 
radioamatører, kommer de af sig selv, men foreningen må bevise, 
at den forstår at forny sig og dermed skabe nye og aktive medlem
mer.

Samtidig et lille suk, hvis man læser vort blad OZ, skal vi ca. 10 
årgange tilbage siden der skete en redaktionel ændring, jeg synes 
ikke, der er sket den mindste ændring i bladet det sig i udseendet 
eller opsætningen af dette, der kunne lige så godt stå »Henrik’s 
blad«, linien er stadig den samme. (Godt ord igen Henrik, bladet var 
godt, men følger ikke mere med redaktionelt set).

Hvis dette indlæg ikke formår, at skabe en debat i landsforenin
gen, så skal der måske en 3. verdenskrig til før radioamatørerne 
vågner op. Vy 73 de OZ9QQ, Kjeld

Ham Spirit i Skjern
I OZ nr. 4 bragte vi et spot under denne overskrift OZ1FVT, har ringet 
redaktionen op og meddelt, at han er den ene af de to omtalte radio
amatører i Skjern. OZ1FVT har en anden opfattelse af hændelses
forløbet end den af OZ1FRF i OZ refererede, men ønsker ikke at ind
lede en debat i OZ’s spalter. Redaktionen beklager ikke at have 
sløret de to »anklagede« amatører tilstrækkeligt, og betragter i øv
rigt debatten afsluttet i OZ’s spalter. HR.

Festligt hidtil ukendt diplom

nföe
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OZ1ADL har modtaget dette diplom.
Nærmere regler mv. er ikke kendt, men det meste fremgår af tek

sten på diplomet.

HUSK stof til OZ 
senest den 20.

Generalagent for B E IA FO N
Y/AlZ&LJ IV lU Ö tZ lv  ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 01 31 02 73
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og 
medlemnummer skal oplyses sammen med indsendelse af 
annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Kenwood R-300, HF-modtager. Fra 70 kHz til 30 MHz 
med Baud SPREAD for amatørbånd, kr. 1300,-. Daiwa VHF- 
modtager med VFO samt 12 faste kanaler, kr. 300,-. Delvis om
bygget bil-tlf. LM ERICSON CN 605. Krystaller medfølger, kr. 
650,-. Uombygget AP700, kr. 500,-. CQP 500 VHF med R1. Kr. 
600,-. 2x9 element OZ5HF for 2m, kr. 700,-. Tuner +  bord- 
mic. med forwored kapsel, kr. 400,-. YD148 bord-mic. YAESU, 
kr. 250,-. Fjernstyret bil Tamiyo, Opel Ascona, kr. 400,-. Graup- 
ner E8 40 MHz, kr. 1500,-. Alt sælges +  porto 
OZ1LJZ, Kim Sabro, tif. 03 69 21 50 efter kl. 16.00.

Sælges: Tranverter 23 cm. LT23S10W incl. nyt RK500 Coaks 
relæ, Vi pris. 1,6 m Parabol -5HF incl. Fødehorn, Vi pris. Hy- 
Gain antenne 10 og 15 m. Model DB10-15A Gain min. 8dB - 
som ny, kr. 950,-.
OZ1KHW, tif. 08 46 52 20.

Sælges: YAESU FT221 +  YC221 Display, kr. 3800,-. YAESU 
FT208R VHF + FT708 UHF håndstationer. Monofon 2 Lader 
NC9 +  NC7, sælges helst samlet, kr. 3000,-. AP2000 VHF om
bygget 25W, kr. 1900,-. Mobilstation 1-25 watt syntese Disp
lay, kr. 1500,-.
OZ1DAW, Kjeld, tif. 03 45 34 68.

Se annoncen i 
OZ nr. 2/89 side 94

Sælges: Kenwood Transceiver TS-520 S med CW filter. Mikro
fon Kenwood MC-50. Højttaler Kenwood SP-820. Samlet pris 
4.000 kr. Antenne Hy-Gain 12 AVQ kr. 700,-. Alt er OK og med 
manualer. Sælges på grund af flytning til lejlighed.
OZ9PF Poul H. Laursen, tif. 06 81 02 64.

Sælges: Yaesu HF transceiver FT 101ZD kr. 4.000,-. Kenwood 
HF transceiver TS 515 kr. 2.500,-. Kenwood antenne tuner AT 
230 kr. 1.500,-. Kenwood BFO 240 kr. 1.800,-.
OZ1LLG Bent Christensen, Myrerhøjvej 13, 5700 Svendborg, 
tif. 09 21 49 21 eller 09 21 25 32.

QSL-

Sælges: PA-trin 500W til VHF mærke NAIGAI144XL med 4 
CX350 rør. Meget velholdt, kr. 3500,-. Generator 220V 6600W 
vandkølet med varmeveksler til havvand, mærke ONAN, auto
matisk start/stop ved belastning. Fabrikny autostøvsuger OP- 
TILUX12V140W, kr. 125,-. Rejsestrygejern 12V m. termostat, 
kr. 100,-. Rotorblink HELLA orange 12V, kr. 300,-. Jernklorid til 
printætsning 10 kg, kr. 175,-. Walk-man SONY med indbygget 
solceller og akkumulator, autoreverse, FM stereo, AM, vand
tæt WM107, nypris kr. 3595,-, kr. 1595,-. Villatelt 16/12 m2, vel
holdt uden bund, kr. 650,-.
OZ1CHL, Lars, tif. 30 31 83 43.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
Statsaut ejdmgl -  MDE

Byrlund < 3 ^F O
02 9 4  1213 ■— I

Sælges: Nye VHF-marineradioer, kr. 3995,-. Fabriksnye tran- 
ceivere LINCQLN/UNIDEN 28-30 MHz CW - AM - FM - USB - 
LSB output FM 10W - SSB 21W 1 års garanti, kr. 3500,-. Fa
briksnye PA-trin 3-30 MHz 600W output, kr. 2395,-. Fabriksnye 
PA-trin 3-30 MHz 400W output, kr. 1495,-. Fabriksnye PA-trin 
26-30 MHz max. 100W, kr. 595,-. Fabriknye PA-trin 26-30 MHz 
60W, kr. 300,-. PA-transistorer MRF 455 60W 3-30 MHz, fab
riksnye, pr. stk. kr. 250,-. AKAI kasettebåndoptager type 
GXC570-D, ny pris kr. 12.000, NU kr. 2.000,-. JVC stereo radio 
kr. 1.000,-. Fabriksnye auto page trådløse auto alarmer kr. 
1.495,-.
Kubes: Defekte PA-trin, defekte transceiver HF - 2 m - 70 cm. 
OZ1BIN, Knud Erik Kofod, tif. 09 94 22 55.

Sælges: Transverter 2 m/70 cm Braun LT 470. Dækker hele 70 
cm båndet. Indbygget 220 V PWR supply 10W out. Kr. 1100,-. 
Fatning til 3 CX1500/8877 med jordet gitter. Helt ny. Kr. 700,-. 
OZ1FDH Claus Felby, Morbærhaven 15-1, 2620 Albertslund. 
Tif. 02 45 31 97 efter kl. 17.

Lejlighed søges: Da min datter, som er hospitalslaborant, 
ønsker at studere til kemiingeniør, søges en lejlighed, evt. til 
leje, hvor der også er plads til vennen, som er tømrer og god 
til at istandsætte. Helst ikke for langt fra Danmarks Tekniske 
Højskole i Lyngby. Gerne viceværtjob.
OZ7JI Jim Andersen, Digevangsvej 24,8600 Silkeborg, tif. 06 
83 60 64.
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Sælges: YAESU/2 meter FT 225 RD All mode med Mu- 
tek/frontend. Radioen er med garanti utrolig flot og velholdt 
og i orden, med original emballage og manual samt diagram
met til Mutek, det gamle print medfølger. Fast pris kr. 6.500,-. 
Evt. bytte med nyere 2/70 Dual FM station med strømforsy
ning.
OZ2ABK, Bent, tif. 07 92 12 64.

Købes: 2C39 rør.
Sælges: Storno 763 syntese, ombygget til 70 cm, 100 Ch, 
aut. Rep. spac. 1750 Hz tone, forforstærler GaÅs-Fet 3SK97 
indbygget, Motorola power modul, 20W out. Automatic betje- 
ningsbox, højttaler, mikrofon, fodtaste. Pris. idé kr. 1100,-. 
AP780 RC syntese, ombygget til 70 cm, 100 Ch, aut. Rep. 
spac. 1750 Hz tone, 10W out, betjeningsbox, højttaler, mikro
fon. Pris idé kr. 900,-. Lab. strømforsyning, Oltronix B32-20R, 
O-30V Dc, 0-20 Amp. Overspændings-beskyttelse, strømbeg
rænser, sense Int. - Ext., dobbelt måleinstrument. Mål: 
B=435, H—132, D=425 mm. Pris: Giv mig et bud. HP130 C, 
oscilloskop. Pris: Giv mig et bud. 1296 MHz PA-trin, baseret 
på M57762 modul, 1,2 W ind, 20 W out, N-konektorfor ind og 
udgang, 13,5 V Dc ind, indbygget i lille kabinet, lige klar til 
brug. Priskr. 1100,-. Led display fra Texas, type TIL306. Priskr. 
30,- pr. stk. Storno X0611 og X0631. Pris kr. 15,- pr. stk. Univ
ersalinstrument TMK 500. Pris kr. 125,-. Ny converter 24/12V 
Dc. Pris kr. 150,-. Eska RX 12 S, 12 kanals X-tal styret HF- 
modtager, AM, LSB, USB. Clarifier ± 6.0 kHz. Lille bærebar 
model, 5 kanaler bestykket. Pris kr. 400,-. 1.825 MHz ræve
sender m. automatic, op til 6 ræve, indbygget i vandtæt mili
tærkasse. Ring og hør nærmere.
OZ8TU, Kim, tif. 02 23 41 85 efter kl. 18.00.

Sælges: Hy-Gain TH3-MK3 Tribander Beam med BN-86 Ba- 
lun, samt 25 m RG8U coax, kr. 2000,-. CDE HAM II Rotor sy
stem, samt 25 m styrekabel, kr. 2500,-. Manuals medfølger. 
OZ2NE, tif. 01 75 04 45.

Sælges: Kenwood håndstation TH 215 E incl. lader, monofon, 
teleskopantenne og taske. Kr. 2000,-. AM7911 modem til 
C-64, kr. 300,-.
OZ1LKI, tif. 06 15 01 47.

Sælges: Mikrobølgehorn 11 GHz LNB (low noice block) til TV- 
satellitmodtagning sælges. Fødehorn, opspændingsbeslag 
og N-connector medfølger. I alt kr. 950,-.
OZ9FH, Frank Hansen, tif. 02 73 63 42.

Sælges: 2 m FM mobil/stationærtransceiver, FDK Multi 7, kry
stalstyret med følgende frq. 145.550 MHz og 145.400 MHz
samt repeaterne R2, RO, R7, R8, R1 og R5. Incl. manual og 
strømforsyning. Pris idé kr. 600,-.
OZ4RS, Poul, t lf. 02 16 52 78.

MICROBØLGE STÆVNE
Igen i år indbyder GHz-arbejdsgruppen i 
Nordsjælland og EDR Frederikssund afdeling 
ALLE microbølge interesserede radioamatø
rer til orienterings- og foredragsmøde

Mødet finder sted:
Lørdag den 3. juni 1989 

kl. 12.00 til ca. 18.00
hos:

SIEMENS A/S 
Borupsvang 3 
2750 Ballerup

Dagens program er følgende:
DCODA - Opbygning og opjustering af en 

injektionskæde med 2,5 GHz out
put, der kan anvendes som oscil
lator injektionskæde til GHz bån
dene.

Udveksling af deltagernes erfaringer 
DJ6EP - Gennemgang af en 6 cm trans- 

verter, hvad angår såvel funktion 
som opbygning.

DF7VX - Microbølge watt mete r/bolom eter. 
Her gennemgåes en hel ny og 
mere komfortabel konstruktion. 

Afslutning/opsummering af dagens fore
drag.

Mødet er naturligvis gratis og åbent for alle, 
men for at få et overblik over antallet af delta
gere er tilmelding nødvendig.
Tilmelding bedes foretages senest 1. juni til: 

OZ1AKY Jens Christensen,
Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund,
tif. 02 31 41 21.

OZ9ZI Steen Gruby, Høgevej 1,
3660 Stenløse, tif. 02 17 21 42.

NB! Datoen i EDR’s aktivitetskalender er des
værre forkert, den rigtige dato er lørdag den 3.
juni 1989.

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!

■&
Tif. 02 - 23 55 55) 

efter kl. 16.00

DAM ATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde

Vy 73 de OzllSK, Dan
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Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og teflon
print. MGF 1302 kr. 65,-. MGF 1502 kr. 50,-. MGF 1501 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,-. Mikrobølgekonden
satorer 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 mikrobølgekonstrukti
oner 1 - 24 GHz, ring og hør!
OZ1HDA, Erik +045(0)8 88 93 01.
OZ1FJJ, Kurt +045 (0)8 56 21 77.

Fra konkursbo sælges brugte computere. Casio FP-1000 64 
kram dobbelt diskette station grøn monitor. Sperry PC med 
tastetur-herkules skærm ét drev Ms-Dos 3,1.
OZ1BJT Poul, tif. 05 83 55 46.

Sælges: Dancom R-101 X-tal SSB modtager 1,6-4 MHz, Sie
mens E350-A1 Langebølgeforsats 10-1550 kHz, Racal RA66 
Panorama adaptor, Radiometer RV 24 rørvoltmeter (AC 10 
Hz-50 MHz), Telefunken 1,6-30 MHz antennefordeler, 2 m 
ringo ant., 70 cm 5/8 ant., Hewlet Packard 9100 A mat. kalku
lator storbordmodel indb. monitor, prog.bar, m. prnter og 
prog. bog, Sony TC-755 sp. båndopt. t. 26 cm sp., relæstyret. 
Købes: Collins 51S-1, 467 kHz X-tal, 1,4 MHz X-tal, dia
gram/manual f. Geloso G-209 modtager.
OZ1KFC Palle, tif. 06 11 64 43 efter kl. 18.00.

Sælges: CQM763 nærbetjent ombygget 100 kanaler 15W PA, 
kr. 1500,-. CQP500 3m nærbetjent 3 kanaler 145.525,145.550 
+ R1. 3 batterier + ladestand + bæretaske, kr. 750,-. 8” 
diskettedrev, kr. 250,-.
OZ1HKW, Aksel, tif. 03 68 03 08.

Sælges: 2 meter all mode transceiver IC260e, kr. 2800,-. Pac
ket modem f. C64 indbygget i kasse m. alle kabler, kr. 650,-. 
RTTY CW interface f. C64 mark 5s, kr. 500,-.
OZ1CSI, tif. 53 97 57 49.

Sælges: ICOM /*4E 70cm håndstation. Lader, taske, stor + 
lille batteri pakke og vox modul, kr. 2000,-. Mobilstation 70cm 
standard C7800.10W/400CH. 5 memo +  scan., kr. 2000,-. 
OZ1HMN, Lars Rasmussen, tif. 08 13 12 79.

Købes: Er du træt af at køre Packet m.m., så er jeg køber af 
dit modem såfremt det er et PK 232 og det er i orden. 
OZ1LWZ Klaus, tif. 03 47 54 06 efter kl. 18.00.

Sælges: HF antenne type telget 2000 - køre fra 7 - 30 MHz. 
Har været brugt i 14 dage. Sælges for højeste bud.
OZ1BKY Ole Andersen, Hedelundvej 24, tif. 09 18 97 85.

Sælges: Kenwood TS770 2 m 70 cm, all mode transceiver 
med bordmic samt ekstra højttaler SP 70. Pris kr. 5500,-. 
OZ1KDI Chresten, tif. 08 46 52 91, efter kl. 16.30.

Sælges: Yaesu FT 757 GX II all mode HF transceiver incl. 
mike. Pris 8875 kr. Drake TR-7 transceiver incl. CW filter og 
mike 7077, operators manuel samt service manuel medfølger. 
Stationen fremtræder som ny. Pris kr. 4950,-. Yaesu remote 
antenna selector type FAS-1-4R (ny). Pris kr. 735,-. Alle priser 
excl. forsendelsesomkostninger.
OZ4ZR Eigil, tif. 03 76 18 80.

Baunhøj Camping .................................256
Betafon......................omsi. v. forsiden, 309
Byrlund ...................................................310
D am atic ...................................................311
D ogp lace................................................ 266
Electronic................................................ 312
Esbjerg offset I/S ................................... 310
FC-Trading A /S ........................................285
Ham-supply n o rd ................................... 293
Carl C. Jensen A /S ................................. 259
L. J. E lektronik........................................270
N orad....................................................... 296
Radioamatørernes Forlag A p S  276
Vejle RC-Elektronik . . . .  omsi. v. bagsiden 
Werner Radio................................. bagsiden

Vort motto: 
Kun topkvalitet
Husk - - - a t  vejen til 

komponenterne går gennem

Ib’s Radioservice V/OZ5ID
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby
Tif. (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, 
RCAm.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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Gruppe 300. - Kabinetter/monteringskasser.
10/19” Chassis-/bordkabinet.

10/19” Chassiset opfylder DIN norm 41494. Et 19”  chassis 
består af:

4 stk. 17" eloxeret profil, iængde 432mm med huller for 
montering af glide-Zføreskinne, raster afstand 
5,08mm.

2 stk. Sidestykker, 132,5x235x2,5mm eloxeret 3HE.
2 stk. Vinkelstykker, 132,5mm eloxeret 3HE.
8 stk. 05x25m m  skruer, stjerne - fladhovedet.

Chassiset er beregnet til montering af konnektorer, DIN 
41612, Til dette bruges montage skinne nr. 1580. Print sættes 
fast på forpladen med plast liste nr. 1592 eller vinkel 1593,
Desuden bruges 2 stk. glide-/føreskinne nr. 1584, pr. print!

Eloxeret bord kabinet fås i bredden 10” og 19”, effektiv bredde 
8” og 17". Et bordkabinet er beregnet til montering af konnektor 
DIN 41612. Montering af print som hos chassiset, Et 19” bord
kabinet består af:

4 stk. 17" eloxeret profil 1, 432mm.
2 stk, 17”  eloxeret profil 2, 432mm,
2 stk. Sidestykker, 132,5 x 235x2 .5mm.
4 stk. Vinkelstykker, 132,5mm.

12 stk. 05 x 25mm skruer, stjerne - fiadhovedet.
2 stk. Kunststof sidestykker, brun nr, 1564.
1 stk. Bagplade, 426 x 128 x 2mm eloxeret.
1 stk. Topplade, 432 x 222 x 1,5mm eloxeret.
1 stk. Bundplade, 432 x 222 x 1.5mm eloxeret, med fød.
2 stk. Håndgreb brun plast, nr. 1556.

Best. nr, 1560 = 10”  bordkabinet elox, 448,00 kr.
Best. nr. 1562 = 19" bordkabinet e lox ....: 658,00 kr.

Best. nr. 1550 « 10” chassis, elox...............: 208,00 kr.
Best. nr. 1552 = 19” chassis, elox...............: 252,00 kr.

Varenr.

1135
1200

Varebetegnelse

ø2.5x8mm Skrue.....%
ø3mm Glidemøtrik....%

1

22.75
15.90

II

12.70

Varenr.

1585
1586

Varebetegnelse

Topplade hullet..............
Dobb. glide/føresk........

1

128.00
14,50

II

1556 Håndgreb 1 stk.............. 29.90 25.40 1588 ø3 gevindskinne........... 21.80 18.90
1564 Kunststof sidestk.......... 38.80 32.95 1591 2 stk. fingerlåse............. 16.80 13.95
1573 1" forplade.................... 8.70 6.95 1592 Plastliste f/print.............. 7.25 6.15
1575 2”  forplade.................... 14.80 12.60 1593 2 x frontplade vinkel...... 8.90 7.55
1577 4" forplade.................... 18.50 15.70 1600 Skruesæt f/41612......... 9.90 8,40

10.951579 17" for/bagplade.......... 69.50 59.00 1601 Skruesæt f/41612......... 12.90
1580
1584

Montageskinne..............
Glideskinne f/print........

24.00
6.50

19.90
5,50

1602 Skruesæt f/41617......... 16.90 14.35

Prisgruppe 1 = 1-9 stk, (ens) *  * Il = 10-24 stk. (ens)

Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb for under 
60 kr. tillægges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. forsen
delse, undtagen hvis du ved køb for over 400,* kr. beta
ler forud, sender vi varerne portofrit i Danmark (ikke 
Grønland og Færøerne).

Priserne er ind. 22% moms. Ret til ændringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1988/89 kan rekvireres nu, indeholder priser på 
IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, kas
ser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy 73 OZ1CSN, Leon

Vejle R. C. ELEKTRONIK ApS. I — I R C  I — i
SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 

TLF. 75 83 25 33 . GIRO 7 12 56 66 
ODENSE AFD.: f r e d e r ik s g a d e  1 5 . t l f  6 6 13 90 39 Telefax 75 83 41 00
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2 m - 70 cm
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