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I forbindelse med færdigudvikling af licenskursus - alm. teknisk kursus
for synshandicappede - efterlyser Teknisk Brevskole 5 blinde, der gan
ske gratis får mulighed for at deltage i kurset. Deltagerne får undervis
ningsbånd, punktskriftbog, teknisk udstyr-undervisningsbåndoptager,
regnemaskine m. talesyntese samt mulighed for telefonstøtte stillet gra
tis til rådighed. Kurset påbegyndes medio august 89 og skal afsluttes
med prøve hos Teleinspektionen i maj 1990. Introduktionsmøde medio
august 1989. Mødet afholdes på restaurant Ejer Baunehøj. Ring for nær
mere information.

TEKNISK KURSUS
Få licens pr. korrespondance. Start nu og gå til prøve i maj 1990.
♦ Alm. Teknisk kursus for vordende radioamatører med eller uden telefon
støtte.
• Ekstra træningskursus for dig, der ikke bestod prøven.
♦ Specialkursus for ordblinde.
• Klassesæt med instruktørbog til lokalafdeling/aftenskole.
• Kurserne udsendes også i udlandet.
* Gratis katalog - kan bestilles hele døgnet på telefonsvarer.
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Kirkevej 7 - 8660 Skanderborg - Tlf. 86 52 1311

Tidsskrift for amatør-radio
61. årgang . Juli 1989
Udgivet af experimenterende
danske radioamatører
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Flemming Hessef, OZ8XW
Knud Rasmussensvøj 4,
7100 Vejle, tlf, 75 83 38 89
Sven lundbech, OZ1AWJ
Egerupvej 11, Bringstrup,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 30 10
■k Hertif sendes alt teknisk stof *
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Radioamatørernes Forlag ApS, EDR
Postbox 172,5100 Odense C
tlf. 66 13 77 00, ki. 10.00*14.00
Annonceafdelingen:
Carsten Bre ndstrup-Hansen, OZ3BH
Blomstervænget 11, 2800 Lyngby,
tlf. 42 87 16 56 efter kl. 16.40

ll| | lilll| ll! lll! ! ll! iii; ! lllllll
Contestrødaktion:
Heinrich Thomsen, OZ7HT
Adeivadvej 2, Sølsted, 6270 Tønder
HF.aktlvltet$fest:
Poul H. Lund, OZ1BJT
Vardevej 72, 7100 Vejle
Diplom redaktion:
Grethe Heiberg, OZ1DXX
Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V
DX-redaktion:
Morten Skjold Frederiksen, OZ1FTE
Smedevej 41,4070 Kirke Hyllinge
VHF-UHF-SHF-redaktton:
Svend Erik Lindberg, OZ8SL
Ellevej 6,4623 lille Skensved
VHF-UHF-SHF-contest:
Georg Landbo, OZ1FMB
Fasanvej 7,7190 Billund
RTTY*redaktion:
Karsten Jensen, OZ1AKD
Højmarksvænget 56,8600 Silkeborg
Packet-redaktlon:
H. Bro Nielsen, OZ3RC
Mageløs 1, 5000 Odense C
SSTV-redaktiom
Carl Emkjer, OZ9KE
Søborghus Park 8,2860 Søborg
SWl*redaktlon;
Bent Pedersen, OZ1DDN
Ellevang 143, 7100 Vejle.
CW-redaktlon:
Erik Langgaard, OZ8O
Faikevej 14,2600 Glostrup
Det nostalgiske hjørne;
ErikGøriyk, OZ1HJV
Opnæsgård 69,2970 Hørsholm
Foreni ngsredaktion:
Eilen-sofie Pind, OZ1CRY
Hyl lestykket 10, Udsholt, 3230 Græsted
Aug
Sep
Afleveringsfrist til O Z...................
Spalteredaktioner...........................
20,7
22.8
Afdelingsstof...................................
20,7
22,8
Amatørannoncer.............................
20.7
22,8
Mindre rettelser.............................
29,7
2.9
AfI, til postomdeling.......................
14,8
18.9
Stoffet skal være modtageren i hænde senest den
nævnte dato.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med redaktionens og forfatterens tilladelse.
Tryk: Dafolo A/S, Suderbovej 22*24
Frederikshavn, tlf. 98 42 28 22.
Afleveret tit postvæsenet den 12, juli 1989.
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Redaktionelt
Indholdet i OZ.
Rævepeflemodtager.
Nem, enkel og effektiv konstruktion af OZ1ADW,

TR og 0 2 5 RM har prøvet anden generation af denne populære
station.
388 Locator program I Turbo Pascal.
OZ1KTO har oversat et program.
390 Test af Kenwood TH-215E
Testholdet har haft en to-meter station i hånden.
391 Forforstærkere i antennemasten.
OZ8T viderebringer sine gode erfaringer med en mastforstærker.
392 Lidt om Svennerup repeateren. OZ1 AHV beretter om teknikken.
393 VI eksperimenterer. Komponenttest.
395 »»Transportabel« belysning,
OZ5NU flytter rundt med belysningen.
396 Hist og pist.
QZ5RM på jagt med saksen i andre amatørblade,
397 Teknisk korrespondance,
Om måling på modtagere.
Rettelse.
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411 ED-kaldesignafer OZ 6/89.
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Contestmanager- og HF-aktivitetstest.
Diplommanager,
DX-nyt og frekvensforudsigeiser.
VHF/UHF/SHF-redaktionen.
RTTY-spalten.
Packet-spalten,
Rævejægeren.
SWL-spaiten.
SSTV-spaiten.
CW-hjørnet.
Det nostalgiske hjørne.
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Experimenterende Danske Radioamatører:
Foreningsinformation.
Ungdommen!
EDR-nyt.
HB-nyt
Valgresultat 1989,
Nyt fra afdelingerne.
Silent key.
Læsernes mening.
Amatørannoncer.
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OZ-spot:
Ny generation af mobiltelefoner.
Personsøgetjenesten.
EDR’s historie.
Oscar 13.
Foreningernes week-end.
QSL kort på Radioamatørernes Museum.
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Forsidebillede!: Sommerpige ved stationen.

(Foto: OZ1EZO)

Redaktionelt
Indholdet i OZ

Når man kommer ud til amatørstævner og lignende, sker det ofte, at en
eller flere kommer med ideer til, hvorledes indholdet i OZ bør være.
Det samme sker af og til i bladets spalter.
Der er mange meninger om, hvad bladet bør indeholde, og det er
umuligt at efterkomme alle de ønsker, der fra tid til anden fremkommer,
bl.a, fordi en nok så god ide er ubrugelig, hvis man ikke finder nogen,
der kan, vil og har tid til at realisere den.
Det faktum skal nu ikke holde nogen tilbage.
Jeg synes, det er fint, at medlemmerne interesserer sig for bladet, og
redaktionen er altid interesseret i at høre læ sernes ris og ros.
Hver måned forsøger m edarbejderne at sammensætte et blad, der så
alsidigt som muligt dækker radioamatørhobbyen. Det er ikke ret tit, vi
på redaktionen hører om arbejdet er lykkedes, men i forbindelse med
den nye rubrik under SWL-spalten - walkie-talkie - har der været nogle
reaktioner både positive og negative.
Je g må give kritikerne helt ret i at privatradio og amatørradio er to for
skellige hobbies, og der er på ingen måde tale om, at redaktionen øn
sker at udvide EDR’s aktiviteter.
På den anden side er der efter min mening ingen grund til at se rødt,
hver gang man hører ordet walkie. Det er mit indtryk, at interessen for
amatørradio ofte stammer fra en interesse for privatradio, og ideen med
en walkie rubrik er at fange den teknik- og eksperimentorienterede
privatradiobrugers interesse for amatørradio. Det skulle kunne give
flere medlemmer, og hvis vi samtidig kunne tiltrække nogle annonce
kroner, var det heller ingen skade til.
Om rubrikken er en god eller dårlig ide, er det for tidligt at afgøre,
men foreløbig kører den som forsøg med omkring en halv side i hvert
nummer. Resten af bladet skal fortsat fyldes med amatørradiostof. Der
er ingen planer om ændringer på det felt.
Her var en ide der kunne realiseres. En anden ide, som blandt andet
blev nævnt i et læ serbrev for et par måneder siden, var at bringe noget
computerstof. Redaktionen - i dette tilfælde hovedredaktøren - er helt
med på denne tanke, og det undrer mig egentligt, at vi ikke forlængst
har set mange flere tips, konstruktioner og beskrivelser af computerens
udbygning.
Er forklaringen den, at et modem til packet er noget man køber fær
digt, eller er det forbudt at bringe en dansk byggebeskrivelse i OZ?
Det må være muligt at udbygge en computer hvad enten den hedder
C64 eller PC, således at den kan mere, end da den forlod fabrikken.
Ideen er der, men vi mangler nogen der kan, vil og har tid til at reali
sere den.
Fortsat god sommer.
HR.
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID
Hvidovrevej 468,1. tv., 2650 Hvidovre
tlf. 31 78 44 87
Kreds 2:
Ragna Weidinger, OZ1BBN
Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund
tlf. 42 31 49 00
Kreds 3:
Axel A Jacobsen, OZ1DGP
Brovangen 46, 3700 Rønne
tlf. 53 95 05 07
Kreds 4:
Ivan Stauning, OZ7IS
Bartholinsstræde 20, 2630 Tåstrup
tlf. 42 52 33 14
Kreds 5:
Edmund Winther Petersen, OZ3ZB
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M
tlf. 66 13 47 52
Kreds 6 :
Mads Peter Physant, OZ1HMY
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted
tlf. 74 55 21 30
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Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR,
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 395,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C
telefon 66 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Kreds 7:
Svend Larsen, OZ1DYI
Skrænten 31, st. tv., 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 80 48

Landsformand:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 75 94 10 66

Kreds 8:
Kjeld Majland, OZ5KM
Lindbjergvej 8, 8660 Skanderborg
tlf. 86 57 92 42

Næstformand: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

Kreds 9:
Frank Mølgaard Jensen, OZ1FDU
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals
tlf. 98 97 74 75
Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ7IS, OZ1HMY og forretningsføreren
P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS og OZ1CID
Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO
HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5GF, OZ5KM og OZ1LO
VHF-udvalg:
OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG, OZ1DOQ og
OZ1CFO
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og
OZ1JKP
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV
PR-udvalg:
OZ1HMY, OZ5RB, OZ1DGP og OZ1HJV
Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB
Digitaludvalg:
OZ3RC, OZ4YC, OZ5SB, OZ1BHQ og OZ1FDU
Handicapudvalg:
OZ1CID, OZ1LTY, OZ1KJV og OZ9FZ
Hjælpefondskonto: Giro nr. 5 42 21 16.
EDR, Postbox 172, 5100 Odense C,
mrk. Hjælpefondskonto.
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 31 78 44 87.
Repeaterudvalgets formand:
Michael Erichsen, OZ1HBC
Silkeborgvej 182 2. tv, 8000 Århus C.
Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret).
Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 42 81 75 93
Presse- og informationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød
EDR-Bulietin:
Første søndag i måneden
Frekvens: 3700 kHz (+ / h-) kl. 12.10 DNT
Frekvens: 145.600 MHz (Vejrhøj) kl. 13.00 DNT
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød
EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM, Valstedvej 6, 9240 Nibe
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg,
tlf. 86 92 77 47
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Ungdommen!
Hvad gør EDR for ungdommen?
Hvad gør EDR for dig?
EDR varetager Radioamatørernes interesser.
EDR forhandler med myndighederne om vore rettigheder,
om udvidelse af frekvensområder og mange andre ting. EDR
arbejder for dig!
EDR vil også gerne gøre mere specielt for ungdommen,
men vi vil gerne vide, hvor vi skal sætte ind.
EDR har nedsat et ungdomsudvalg, for at vi kan hjælpe
med at udbrede kendskabet til EDR blandt de helt unge, der
er interesserede i vor hobby.
Derfor afholder vi nu et træf på Djursland for unge radio
amatørinteresserede personer. Træffet afholdes i week
enden 23.-24. september 1989. Weekenden vil blive afholdt
som et kursus, hvor vi gerne vil have en dialog i gang med de
unge mennesker, så vi kan komme på »bølgelængde« med
dem også.
Jeg vil herefter anmode de medlemmer i lokalafdelin
gerne, der kende unge mennesker, der kunne være interes
serede i at deltage i et sådant træf, om at fortælle, at der afhol
des en sådan weekend. Der vil blive annonceret i OZ om
træffet. Skulle der være nogle, der ligger inde med ideer som
kunne være af interesse for ungdomsudvalget, tager vi med
glæde imod disse.
OZ1BBN Ragna
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COMET. . .
Med indbygget PEP monitor ved måling af SSB

Model
Frekvensområde
Måleområder . ..
Gennemgangs
dæmpning

Mål
P r is ......................

CD 120

CD 160 H

CD 270 D

1.8 - 200 Mhz
15 W
60 W
200 W

1.6-60 Mhz
20 W
200 W
2000 W

140 - 525 Mhz
15 W
60 W
200 W

0.1 dB

0.1 dB

0.1 dB 140-250 Mhz
0.25 dB 400-470 Mhz
0.3 dB 525 Mhz

206x72x92 mm

206x72x92

206x72x92

Kr. 1.095,-

Kr. 1.295,-

Kr. 1.095,-

Vi har også
Bånd Pass filter
til 144 Mhz ^
150 Watt
Kr. 495,Hn

coax omskifter
500 Watt - 2 Polet

BEiAFON

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

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V TLE 31 31 02 73
Telefax 01 24 19 50
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Rævepejlemodtager
Af OZ1ADW, Arne Thorsgaard, Freundsgade 4, 1775 København V.
Den her beskrevne rævemodtager er egentlig ikke
noget nyt, men er en traditionelt opbygget konstruk
tion, som skulle være rimelig let at forstå, og som
flere har gjort opmærksom på, et meget avanceret
begynderprojekt. Det er egentlig OZ5ZH som har
æren for konstruktionen, og efter at den har været
kørt som byggeprojekt i Hvidovre afd. med stor suc
ces, er der flere som har ytret ønske om at få projektet
sluppet løs, så her er den altså, god byggelyst.
Modtageren er en syncrodyn-modtager, en lidt
mere avanceret ret-modtager, som altså arbejder di
rekte på modtagerfrekvensen, 1825 kHz. Den meka
niske opbygning kan gøres meget kompakt, alt efter
den enkeltes temperament og mekaniske snilde,
men de fleste af dem vi byggede var af størrelsen »en
halv OZ«. En ren lomme-modtager. Men trods de
små dimensioner, og direct-converter princippet, har
de praktiske erfaringer vist at den er fuldt på højde
med de store dobbelsuper-modtagere, men? og der
er et men, beat’en udstråler direkte på frekvensen,
så hold et par meters afstand fra de andre jægere så
de ikke tror, at du er ræven!
Den elektroniske opbygning
Ved monteringen af printet vil det være en fordel at
starte bagfra, med ilodning af komponenterne. Først
monteres beat-oscillatoren, der sættes spænding på
og det kontrolleres, om den kører. Dernæst LF-delen,
spænding på og kontrol, og således frem til HF-del
og antenne.
Der skal trilles 4 spoler, som er i spoledåser, (se
spoletegning) og her gælder det: omhyggelighed og
kontrol, inden de loddes i printet.
Dual-gate transistoren 40673 er jo en lidt ældre
sag, men der er kommet flere andre typer til erstat
ning og skulle det vise sig ved brug af en sådan, at
forstærkningen er for stor i HF-delen, således at apparatet går i selvsving, så gør modstand R31 mindre
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f.eks. 6.8 k. Det er den modstand, som loddes på bag
siden af printet.
Det vil selvfølgelig være en fordel at have adgang
til noget måleudstyr under opbygningen. Frekvens
tæller til beat-oscillatoren som næsten skal ligge på
modtager frekvensen, 1825 kHz, men det kan lade
sig gøre at lytte på en anden rævemodtager, som hol
des hen i nærheden.
Tonegenerator til LF og videre frem, for at se om
der er hul igennem, men ved omhyggelig montering
kan denne undlades, og så håbe på at slutoptrimningen går glat.
Målesender til optrimning af HF og filter kredse,
her kan til nød bruges en rævesender med en
dummy, og en lille link på printets linktilslutning.
Det er en klar fordel at få printet monteret og optrimmet medens det ligger på arbejdsbordet så
eventuelle fejl kan blive rettet allerede ved den trin
vise opbygning og afprøvning, og inden det færdig
monteres i kabinettet.
Lige så omhyggelig man skal være med optrimningen, skal man være med antennetilpasningen. De
25 vindinger som er opgivet for L1-feritantennen er

381

ca., da meget afhænger af Q’et i den feritstav man får
fat på (en fra en gammel transistorradio med lang
bølge er fortrinlig). De 25 vindinger af litze-tråd læg
ges midt på staven, og hæftes med lidt voks, kontor
lim eller lignende, lad bare enderne være 15-20 cm.
lange, og forbind den til antennetilslutningerne på
printet, hvor tilpasningskondensatorerne befinder
sig.
Linken på de 12 vindinger lægges uden på, midt
på antenneviklingerne, også disse forbindes til link
forbindelserne på printet, da linken kan blande sig i
antennens resonans.
Nu skal dykmeteret i brug, men uden spænding på
opstillingen. Dykmeterets snuser føres ti! den ene
ende af feritstaven, først hårdt koblet og så løst, for at
komme den rigtige aflæsning så nær som mulig.
Prøv at komme så tæt på 1825 kHz som mulig, der er
justeringsmulighed på TC1 trimkondensator, og det
er muligt, at der skal lægges en vinding på eller ta
ges en af, på antennespolen, alt afhængig af ferit
tens Q. Men det er vigtigt, at du allerede nu får anten
nen i resonans, for er den først monteret i sit kabinet,
så er der kun trimkondensatoren TC1 til finjustering.

En af fiduserne er, at man ved at fjerne de to side
plader på modtagerkabinettet har man adgang til
både komponentside og loddeside på printet samti
dig, hvilket er en klar fordel både ved montering og
eventuelt senere fejlfinding.
Grundenheden i kabinettets konstruktion er et fir
kantet aluminiums-rør af den slags der bruges til at
bygge reoler og borde, også kaldet PORSA-rør eller
STANDEX-rør, og sikkert også andre navne.
Dette rør er 25 x 25 mm2, og ved flittig brug af ned
stryger og fil tildanner man alle de nødvendige en
keltdele, vinklertil fastgørelser, kabinetramme og an
tennehus.
Vi starter med et stykke rør til feritantennen og det
skal have samme længde som denne. I dette rør skal
der saves en spalte i den ene flade på langs, dette er
for at røret ikke skal virke som en kortslutning på an
tennen. Antennen ophænges i to endestykker af isolermateriale, som passer ind i røret. Der må så bores

Den mekaniske opbygning
Så er der »kun« tilbage at få det hele monteret i et ka
binet, og erfaringerne viser at det mekaniske er et
lige så stort arbejde som det elektroniske.
Der er ikke udarbejdet færdige tegninger over ka
binettet, da det viste sig, at der var stor spredning om
hvordan det blev monteret, nogle ville have knap
perne foran og andre bagpå, men hovedideen er sta
dig den samme, og ved at se på billederne vil man
hurtig opdage fidusen og ideen bag opbygningen.
382
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et hul i røret for at få forbindelserne fra antennespo
len ført ud kabinettet, som bygges oven på antenne
røret.
Denne måde, fordi antenne og printet må ikke
kunne »se« hinanden.
Rammen til det øvrige kabinet fremstilles ved at
man flækker et stykke rør på langs og man får herved
et U-profil.
Og nu skal man til at regne, for i dette U-profil skal
der skæres et par hakker i profilets sider så der kan
bukkes om til en forside og en bagside, og inden for
denne ramme skal der være plads til print, batteri,
kontakter, pot-meter og hvad der ellers skal stoppes
ind kassen. Denne ramme fastgøres på røret til an
tennen, modsat side af den langsgående spalte, og
hertil bruges et par små vinkler, som er tilvirket af det
samme rør.
Nu skal man så til at gøre sig sine overvejelser om,
hvor betjeningsknapper skal anbringes, men de fle
ste foretrak at have senseknappen foran og de
øvrige knapper bagpå.
En lille fidus! Hovedtelefonbøsningen blev ikke
monteret i kabinettet, men »hang« uden for i et stykke
ledning på ca. 3-4 cm. Det viste sig nemlig i praksis,
under rævejagt, at hvis hovedtelefonledningen hang
fast i noget, så var man ved at få ørene revet af, men
ved denne lille fleksible sammenkobling, blev stik
kene bare revet fra hinanden.
Senseantennen blev i de fleste tilfælde monteret
igennem rammen, men skal isoleres fra denne, med
en gummibøsning og et isolerstykke til fastgørelse i
bunden.
Så er der kun at eftertrimme modtageren, sætte de
to sidestykker på og så god jagt.
Alle spoler set ovenfra.
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Derudover vil det være nødvendigt at shunte BB103
med ca. 33pF, for at få BFO til at støde på rette fre
kvens, (kan ikke tælles på uden frekvenstrækn.)
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Stykliste til Rævepejlemodtager af OZ5ZH
(Syncrodynmodtager ** Direkte converter)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32

18K
18K
100K
47K
27*
180*
82*
68K
10K
1K
39K
2K7
100*
10K
47*
120K

D1
D2
D3
D4
D5

BB103
6,2 V. Zener

R1
P2

100K lin.
10K V

TC1

68pF Trimmer

11

40673 eller lignende
BF167 V
V
40673 V
V
BC182 V
V
BC182 V
V
TIS88
V
V

12
T3
T4
T5
T6
11

15K
6K8
10*
1K
100K
10K
4K7
10*
220*
1K
2K2
47K
39K
33K
10K
10K

1N4148 eller lignende
V
V

V
V
V

V
V
V

Opbygges på feritstav 10 mm x 200 mm
Spole midt på stav
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Antenne 25 vin.
Link 12 vin.
Tråd Litze 20 x 0,05
L2

Neosid 12A1
Primær 35 vin. i varm ende,
14 vin. i kold ende.
Sekundær 6 vin.
Tråd Litze 20 x 0,05

L3,
L4,
L5.

Neosid 12A1
50 vin.
Tråd Litze 20 x 0,05
Teleskopantenne
Omskifter on-o-on
Diverse monteringsdele mm.

C1
C2
C3
C4
C5
C6

330pF
330pF

Styrofleks

10n
10n
10n

Keramisk

V
V
V
V

10n

BEåBMSMFttrl

C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

330pF
33pF
10n
10n
330pF
1QpF
470pF
1n
1Qn
10n
10n
1u
22u
4,7u
4,7u
47u
10u
10n
10u
100u
1u
10n
220pF
330pF
1n
1n

Styrofleks
V
V
V
V
V
V

Keramisk
V
V
V

Tantal
V
V
V
V
V

Keramisk
Elektrolyt *
V

Tantal
Keramisk
Styrofleks
V

Keramisk
V

* * * C25 monteres ikke i første

Ang. digitaludlæsning fra OZ 6/89 side 318. Der
var desværre en fejl i tabel 2, data DO - D3 og D4 - D7
var ombyttet. Her er en revideret tabel,
m.v.h.
Hans J. Christensen, OZ1HQV
V. Møllen 6, 0. Hurup
9560 Hadsund
Tallene, der er understreget i de to øverste linier, er
gengangere, som fortsætter ned gennem kolon
nerne for hvert display. Inputtet fra kanalvælgeren
går igen på tværs i linierne som vist med eksemplet:
2A Hex. Tallet, som skal udlæses, indsættes i de fire
databytefs som vist med eksemplet: (14)5.650.
Input fra ka
nalvælger:
A7 - AØ

Udlæst t a l :

Display nr. 4 (MSD)
Adresse:
Data:
A11 - AØ D7 - DØ

Resultatet af foreningens byggeprojekt er fra Mariannelund jagten, hvor de var i brug første gang.

Display nr. 3
Adresse:
Data:
A 11 - AØ D7 -

Display nr. 2
Adresse: Data:
A11 - AØ D7 - C

Display nr. 1 (LSD)
Adresse:
Data:
Al 1 - AØ D7 - DØ

(14)4.000
(14)4.025

300 Hex.

74 Hex.

200 Hex.

BØ Hex.

_1_00 Hex.

D_0 Hex.

00 Hex.

_EØ Hex.

301 Hex.

74 Hex.

201 Hex.

BØ Hex.

100 Hex.

D2 Hex.

01 Hex.

E5 Hex.

2A Hex.

(14)5.050

32A Hex.

75 Hex.

22A Hex.

BØ Hex.

12A Hex.

D5 Hex.

02A Hex.

EØ Hex.

42 Hex.

(14)5.650

342 Hex.

75 Hex.

242 Hex.

B6 Hex.

142 Hex.

D5 Hex.

042 Hex.

EØ Hex.

250 Hex.

BØ Hex.

150 Hex.

DØ Hex.

050 Hex.

EØ Hex.

Hex.
Hex.

osv.

ITJT

______ J

osv.
50 Hex.
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(14)6.000

350 Hex.

76 Hex.
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Test af Yaesu FT-757 GX II
A f IR og OZ5R1

Yaesus 757’er er kommet i en »mark II« version i for
holdtilden oprindelige udgave, som vi anmeldte i OZ
2/86. Beta fon har stillet et eksemplar til rådighed for

test
Generelt, kredsløbsbeskrivelse
Ifølge den medfølgende manual er der ikke ændret
på den grundlæggende opbygning for så vidt angår
de basale radiotekniske funktioner som frekvens
konverteringer, filtre, PA-trin osv.; forandringerne lig
ger på den digitale side med bedre og enklere computerinterface, flere features ved hukommelserne og
en mere avanceret noise-blanker.
Målinger på senderen
Målingerne svarer ganske til dem, der er nævnt i an
meldelsen af mark l-versionen. På anmelderek
semplaret var det muligt at dæmpe udgangseffekten
helt ned til langt under 0,1 mW, så »drive« potmeteret
har et stort reguleringsområde. I praksis virker det
som om, at hele reguleringen op til fuld effekt på 100
watt ligger på de sidste få grader af drejningen, men
ved en »dB-mæssig« betragtning er forholdet meget
fornuftigt, og det er heller ikke vanskeligt at indstille
til den ønskede effekt.
Anvendelse af fuld break-in fjerner de første ca. 15
millisekunder af morsetegnet. Ved semi break-in hol
der tegnene deres længde.
Målinger på modtageren
Også modtagermæssigt ligner denne nye model
ganske den gamle: Med forforstærkeren indkoblet er
følsomheden ganske høj, 0,15 uV EMK for 10 dB
(S +N)/N ved både SSB og CW, uden forforstærker er

følsomheden ca. 0,6 uV EMK, og der er som før en 20
dBattenuatortil rådighed, når signalniveauet er højt,
især på de lave bånd. Det er det tit om aftenen, men
det er jo ikke denne modtagers skyld!
Målingerne af det intermodulationsfrie område
med en frekvensafstand på 20 kHz mellem signa
lerne drukner næsten helt i sidebåndsstøj fra lokal
oscillatoren, så et tal på 94 dB som intermodulationsfrit område må tages med nogen forbehold.
Netop sidebåndsstøjen giver anledning til et out
put af samme størrelse som et 3 dB (S+N)/N i en fre
kvensafstand på 40 kHz fra et signal 100 dB over
grænsefølsomheden, målt på 20 meter; det er ret tæt
på den »gamle« værdi fra OZ 2/86, hvor vi målte 43
kHz. Ærgeligt, at Yaesu ikke har lavet lidt forbedrin
ger her, når man alligevel var i gang.
S-meteret viser SØ ved et signalniveau på 300 uV
EMK, og ned til S3 er der ca. 4 dB mellem Sgraderne. Over S9 er der mellem 6 og 13 dB mellem
10 dB stregerne. S9+60 dB vises ved et inputsignal
på 25 mV EMK.
»On the Air« og i brug
Der er ikke mange ydre forskelle på denne nye ver
sion af FT-757, hidrørende fra 1987, og som i øvrigt
Betafon har lånt os, og så den tidligere model (an
meldt i OZ 2/86). Den solide mørkegrå kasse, der
bagtil går over i store kølefinner, ser ud som på for
gængeren, men forpladen har nogle få ændringer i
funktionsknapperne, som gør den mere overskuelig
og lidt nemmere at betjene.
Nu er der to noise-blankere: en for korte og en for
lange impulser. Den første var til nytte, da fruen star-

tede sin 25 år gamle håndmixer i den anden ende af
huset. Derimod var vor uven woodpeckeren på 14 og
21 MHz kun i gang i så korte perioder, at det var svært
at bedømme noise-blanker 2’s virkning på den. Man
ska! justere tidskonstanten for optima! effekt. Notchfilteret er nydesignet og meget dybt (40-45 dB), og
der er kommet 2 ekstra hukommelser (i alt 10, som nu
også husker modus). Det kunne førhen tage en evig
hed, når man skulle flytte modtageren fra den ene
ende af båndet ti! den anden; der er nu op til 6 for
skellige hastigheder at vælge imellem. Den lang
somste giver dog ikke så stor båndspredning (8 kHz
pr. omdrejning af VFOknappen) som på f.eks.
IC-735 (2,5 kHz). Til gengæld fandt vi stor nytte af
scanning mellem 2 frekvenser på et bånd; det sker i
10 Hz trin og så langsomt, at man virkelig kan høre,
hvad der ligger af stationer. Meget lettere end at
sidde og dreje på skalaknappen. Det har ingen af de
andre stationer, vi har prøvet, bortset fra FT-747, haft.
Når man skifter bånd fra f.eks. 14225 kHz til 21 MHz,
Sander man straks på 21225 kHz, hvilket er nyttigt
f.eks. ved modtagning af WIAW’s bulletiner, så man
hurtigt kan afgøre, hvilket signal der går bedst ind.
Der lyder et bip ved aktivering af de fleste funk
tionstaster, hvorved man sikrer sig, at tasten virkelig
er kommet i bund. Vi fandt til vor glæde, at modtageren nu går ned til 150 kHz (før 500 kHz), ja den går
faktisk ned til 0 kHz. Følsomheden på de nederste
100 kHz er dog stærkt nedsat, men lytning på lang
bølge BC-stationer var i øvrigt en fornøjelse. Preamplifieren fungerer på alle bånd. Turde være unød
vendigt på de laveste bånd. Der opstod ikke nær så
mange småklik ved passage af 100 og 50 kHz punk
ter som før. Ved lytning på kortbølge BC-stationer
fandt vi stationen rimelig god, men kunne ønske
endnu bedre selektivitet, Man kan dog med fordel
skifte til SSB og forskyde indstillingen ca. 2 kHz og
drage fordel af det skarpere SSB-filter.
På f.eks. 7.15 MHz lå nogle stationer en aften med
formidable feltstyrker - S9+60 dB - uden at det umu
liggjorde modtagning på amatørfrekvenserne lidt
længere nede. Lidt intermodulation var der, men ikke
i samme grad som på den tidligere model. Fre
kvensdriften er ubetydelig. Når man modtager
RTTY-signaler med LSB-filteret, er det en stor fordel
at bruge MF-shift til at fjerne de lave toner.
SSB-rapporter var alle gode. Når speechprocessoren blev sat ind, skulle man holde nøje øje
med ALC-meterets udslag og indstille mike-gain der
efter, ellers Sød rapporterne omgående på forvræng
ning, men tog man hensyn dertil, var der tydeligt
større gennemslagskraft.
Ved sending på CW lyder FT-75/’s signaler glim
rende og helt stabile (som på den gamle model).
Skifter man til fuld break-in, forkortes tegnene meget
væsentligt og bliver alt for spidse. Det kan man evt. i
nogen grad kompensere for, hvis ens egen elektroni
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ske nøgle har »weighting«-mulighed. Den indbyg
gede CW-nøgle var meget let at vænne sig til. I ma
nualen anbefales det at justere drive, så der næsten
intet udslag er på ALC-meteret. Det kan godt betale
sig, for man opnår pænere tegn - og forstyrrer ikke
andre amatører med klik. Det er uendelig lidt, man
vinder i output ved at udstyre for kraftigt. Søvrigt er et
ekstra, smalt CW-filter standard-udstyr.
Takket være de store kølefinner går blæseren først
i gang efter længere tids sending og støjer ikke sær
lig meget.
RIT’en kan stadig forskyde modtageren over hele
frekvensspektret, en efter vor mening unødvendig
mulighed. Man kommer let til at glemme, at man har
den i brug, og opdager det først, når man vil sende og stadig med senderen er på den gamle frekvens.
Men hvorfor ikke i stedet gøre brug af de to VFO’er?
Der er ikke direkte mulighed for at gøre VF01 =
VF02; man må udføre et par ekstra tastetryk.
Konklusion
Der er vitterligt sket forbedringer på denne udgave af
FT-757. Om de er så store, at ejere af den gamle
757’er vil være fristet til at bytte, er så en anden sag.
Pris: 11.200 kr.

»Toppen afFreerslev« 1985, med antennerne for VHF-UHF ..
MHz VHF-net.
(OZ1BGZ)
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Locator program i Turbo Pascal
A f OZ1KTO Jesper Kristiansen, Rosensgade 87 2th, 8300 Odder
Indledning
Da jeg nu har haft computer i ca. et halvt år, og synes
at det er spændende at lave nogle små programmer
selv, fik jeg lyst til at lave et locatorprogram. Efter at
have bladret i tidligere årgange af OZ, fik jeg ideen
fra OZ marts 1986, hvor der er beskrevet et HP-Basic
program. Det gik ganske smertefrit at få det oversat
til Turbo Pascal, som er programmeringssproget.
Det blev straks lidt værre, da det kom til afstandsbe
regningen, da jeg ikke kunne finde ud af at oversætte
formelen. Så gik der et par dage, hvor jeg søgte i di
verse bøger, dog uden at finde noget brugbart. Red
ningen blev OZ fra oktober 1984, hvor der var et Pa
scal program om udregning af pejlevinkler og
afstande.
Forklaring til programmet
Programmet er opbygget med procedure, da det
bliver lettere at overskue.
Procedure udregning: Her ændres først karakte
ren til ASCII decimalværdi, derefter udregnes
længde og bredde graderne.
Procedure distance: Her er formelen taget direkte
fra OZ 1984.
Procedure egenQTH: Her udskrives længde og
breddegraderne på eget QTH, hvis breddegraden er
mindre end nul, skrives der »Sydlig Bredde«, og hvis
længdegraden er mindre end nul, skrives der »Vest
lig Længde«.
Procedure andenQTH: er som egenQTH.
Procedure indtast: Hver enkelt karakter indlæses
med read key og ændres til store bogstaver med upcase. Hvis der ikke bruges upcase, opstår der fejl,
hvis man glemmer at indtaste med store bogstaver.
Fordelen ved at bruge read key er den, at karakteren
indlæses straks, så man er fri for at skulle trykke på
ENTER knappen efter hver locator indtastning.
Ulempen er, at hvis man har tastet forkert, er der ikke
noget at gøre, andet end at taste færdig og så indta
ste locatoren igen.
Hovedprogram: Programmet starter med at
spørge om egen locator, hvorefter at anden locator
kører i løkke, indtil der trykkes på Esc. Når man har
trykket på Esc, spørger det, om man vil ændre sin
egen locator, og her slutter Esc igen.

Afslutning
Der har været et par locator programmer i OZ, men
ingen i Pascal siden 1984, hvorfor jeg synes, det er
på tide, at der igen kommer et program. Programmet
kan sikkert laves betydeligt smartere, end jeg har la
vet det, men det kører. Det eneste, jeg synes, skal ret
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tes, er indtastningsproceduren, men det er jeg ikke
skrap nok til endnu.
Programmet er skrevet påen almindelig IBM kom
patibel PC i Turbo Pascal ver. 4.
Hvis der er eventuelle interesserede, kan de få ud
skrift eller program af mig. Hvis de sender en di
skette, vil jeg lægge programmet på både som Pa
scal og som EXE fil, hvorved de kan bruge
programmet også uden at have Turbo Pascal.

OZ-spot
En ny generation af mobiltelefoner
Motorola Storno har netop haft verdensperimiere på det første pro
dukt i en ny generation af håndbårne mobiltelefoner i lommefor
mat, en meget kompakt og superlet telefon, der kun vejer 300
gram.
Den 25. april præsenterede Motorola Storno i USA, England og
Japan for første gang resultatet af flere års intensiv udvikling af
markedets letteste og mindste mobiltelefon. Minitelefonen, som
Motorola Storno introducerer på det danske marked efter sommer
ferien, er så let og lille, at den uden besvær kan være i en almindelig
skjortelomme.

Motorola Stornos nye minitelefon er med en vægt på 300 g og en
størrelse på 220 cm3 incl. batteri verdens mindste mobiltelefon.
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Med en vægt på 300 g og en størrelse på kun 220 cm3er den såle
des kun ca. halvt så stor som de hidtil mindste og letteste mobiltele
foner på markedet samtidig med, at den er udstyret med lige så
mange avancerede features, som de »store« biltelefoner Motorola
Storno forhandler.
Mikrofon og højtaler kan foldes ned over telefondelen, når minite
lefonen ikke benyttes, hvilket fungerer på samme måde, som når
man tager telefonrøret af den almindelige telefon. På trods af de mi
nimale mål er den nye mobiltelefon meget let at betjene.
Med til at understrege mobiltelefonens kompakte størrelse er
den fleksible interne antenne, der kan fungere under normale mod
tageforhold uden at skulle trækkes ud. Ved vanskelige modtagefor
hold kan telefonen benyttes alligevel ved blot at trække antennen
ud.
Som nævnt betyder den minimale størrelse ikke, at mobiltelefo
nen »kan« mindre end de øvrige produkter i Motorola Stornos pro
duktsortiment inden for biltelefoner.
Med features som alfanummerisk farvedisplay med store karak
terer menustyret brugervejledning, datalager med mulighed for
forindkodning af 120 navne med telefonnumre og superhurtig op
kaldefunktion ved aktivering af kun 2 knapper, er den nye mobiltele
fon også funktionsmæssigt yderst avanceret.
Minitelefonen kan benyttes, som den er i bilen, men den kan
også installeres i bilen og benytte bilbatteriet samtidig med, at man
derved kan opnå større trafiksikkerhed med håndfri betjening.
Minitelefonen leveres med to opladelige nikelcadmium batterity
per. En slimline, der giver godt en halv times uafbrudt taletid og et
standardbatteri med godt en times taletid, med i standardtilbehøret
er endvidere en batterioplader, der kan oplade to batterier ad gan
gen.
Nye avancerede muligheder i den offentlige
personsøgetjeneste
Som forberedelse til et fælleseuropæisk personsøgesystem gen
nemfører Statens Teletjeneste og telefonselskaberne for øjeblikket
i samarbejde med Storno A/S et spændende feltforsøg med en ny
type personsøgere, der kan modtage besked i både tekst og tal.
Serviceydelserne i Den Offentlige Personsøgetjeneste, der på få
år har fået ca. 35.000 brugere her i Danmark, bliver efter alt at
dømme yderligere udvidet ved årsskiftet, når et perspektivivrigt for
søg, som Statens Teletjeneste og telefonselskaberne for øjeblikket
gennemfører i samarbejde med Storno A/S, er afsluttet.
- Hidtil har personsøgerne udelukkende kunnet modtage beske
der i tal - eksempelvis et telefonnummer brugeren skal ringe op til
- men i forsøget tester vi nu i et lukket system 300 alpa nummeriske
personsøgere, som Storno har leveret, der kan modtage beskeder
i både tal og bogstaver, fortæller civilingeniør Jesper M. Lund fra
Statens Teletjeneste.
- Storno er det eneste firma, der har leveret personsøgere til for
søget, der kører i 9 måneder, hvorefter Statens Teletjeneste sam
men med telefonselskaberne tager stilling til, om systemet skal ind
føres i Danmark.
- 1forsøgsperioden benyttes telex’en som kommunikation til de
alpa nummeriske personsøgere, men bliver systemet godkendt,
kan man sende beskeder til personsøgerne via PC’ere, teledata
o.lign.
- Stornos alpa nummeriske personsøgere kan modtage 80 karak
terer pr. gang med en hukommelse, der kan lagre 16 beskeder, men

B o m t o snr«srascai'grB
m o d e m #t iilf l PP PC .
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i forsøget kan man »kun« udnytte 64 karakterer på grund af telex’ens begrænsninger.
- Forsøget indgår som forberedelse til det fælleseuropæiske per
sonsøgesystem, ERMES - European Radio MEssage System, der
vil blive åbnet i 1992. Forventningerne til dette system er meget
store med et potentiale på mellem 14og 16 mio. brugere i Europa in
den år 2000, slutter Jesper M . Lund.

Stornos nye alpa nummeriske personsøger, der indgår i Statens Te
letjeneste og telefonselskabernes spændende feltforsøg.

SE HER
alle unge amatører/SWL’s
Ungdomsudvalget afholder et træf ved Kolind
på Djursland i weekenden 24.9.-25.9. 1989.
Vort program består af:
Foredrag
Ræveløb
Demonstration af amatør-grej
samt kammeratligt samvær.
Snak med vennerne, også de venner, som
ikke læser OZ, og se om det ikke ville være en
god idé at tage på træf på Djursland og møde
radiointeresserede kammarater og få nye ven
ner indenfor vor hobby.
Kontakt Ungdomsudvalget, OZ1BBN, Ragna,
tlf. 42 31 49 00. OZ1SZB, Bjørn, tlf. 66 12 57 65
for yderligere information eller for tilmelding.
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OZ JULI 1989

IGX>(O ) CCSr U P H a J i ( ö U
OZ1CJY John ■Violvej 11 • 3330 Gørløse

42 27 88 80
389

Test af K.mw@od TH=215E
Af TR og OZ5RM

TH-215E er en 2 meter FM håndsta
tion i mellemstørrelse. Stationen var
udlånt af Werner Radio,

Otterup.

Generelt, kredsløbsbeskrivelse
Stationen dækker 2 meter båndet i step på 5,10, 15,
20 eller 25 kHz. Modtagerens mellemfrekvenser er
16,3 MHz og 455 kHz, og senderens udgangseffekt
er specificeret til at kunne omstilles mellem ca. 2,5
watt og 0,5 watt med det medleverede batteri. Ved en
forsyningsspænding på 13,8 volt er der mere end 5
watt til rådighed.
Som de fleste andre kompakte håndstationer med
mange funktioner er der fyldt godt op i kabinettet
med SMD teknik og flexprint sammen med mere
konventionelle komponenter og printplader.
Målinger på senderen
Udgangseffekten var med det medleverede batteri
3,5 watt i »high« stilling og 0,5 watt i »low« stilling.
»High« giver altså 3,5 watt, selv om der kun er specifi
ceret 2,5 watt. LF frekvensgangen er fra ca. 200 Hz til
ca. 3,0 kHz mellem -3 dB punkterne, hvilket er til
strækkeligt til at opfylde de professionelle krav. Modulationsbegrænseren var justeret til at begrænse
ved et frekvenssving på 4,6 kHz. LF forvrængningen
var ca. 2,5%. Her er igen tale om helt professionelle
værdier.
M ålinger på m odtageren
Følsomheden for 12 dB SINAD var 0,25 uV EMK, og
LF frekvensgangen var fra ca. 400 Hz til ca. 2,5 kHz
mellem -3 dB punkterne.
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Forkredsene er ret smalle, så de er udført med ka
pacitetsdiodeafstemning, der styres af kan al infor
mationen fra mikroprocessoren, der således »peaker preselectoren«, som det foregår på HF-modtagere af lidt ældre årgang. Dette er med til at give en
spejifrekvensundertrykkelse på 70 dB, hvilket er ret
godt for håndstationer med filtre af beskedne meka
niske dimensioner.
Nabokanaldæmpningen er ca. 70 dB og 3. ordens
intermodulationsdæmpningen er ca. 67 dB - begge
målinger er dog generet af lokaloscillatorens side
båndsstøj, men værdierne er nydelige. LF udgangs
effekten er ved 10% forvrængning 350 mW, netop
som specificeret.
S-meteret er af »bar-graph« typen i LCD displayet,
bestående af i alt 6 streger elfer »bars«. Den første
streg tænder ved en antennespænding på 0,5 uV
EMK, den sidste streg ved 12 uV EMK. Det giver i
gennemsnit ca. 4,6 dB/streg, og springene er i prak
sis fra ca. 4dB/streg til ca. 9dB/streg, hvilket er meget
rimeligt. Det er faktisk et af de bedre S-metre, som vi
har set på en FM station.

»On the Air« og i brug
TH-215 er et af Kenwoods nyeste håndapparater. Og
hvordan kan man så se det? Vel, vi kan måske sam
menligne det med den Sidt ældre model TR-2500. S
forhold fil denne er de ydre mål næsten de samme,
og dog er TH-215 Vi cm kortere, en anelse smallere,
men til gengæld lidt tykkere. Displayet sidder om
trent på samme plads, men tasterne (nu af gummi
typen) er mindre, mere aflange og sidder på en farvet
baggrund. TH-215 er nu fremstillet med plastik
kasse, men i et materiale, som er metalhårdt og
stærkt og utroligt præcist i støbningen, hvilket giver
et tiltalende og robust udseende. Man kunne såmænd godt stikke den i en spand vand kortvarigt.
Der er ikke tegn på indstrålings-følsomhed, når en
100 W HF-station ved siden af var i gang.
Ved den version, som Werner Radio har lånt os,
medfølger »gummi«-antenne, lav og tyk, Nicad batte
ri box og opladertil samme. Faktisk hedder modellen
TH-215E; E står for, at apparatet leveres med euro
pæisk frekvensområde: 144-146 MHz.
Displayet giver oplysning om frekvens (alle cifre!),
om priority kanal er aktiveret (der lyttes kortvarigt på
en ønsket frekvens for at kontrollere, om der er signa
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ler, og der skiftes i så tilfælde dertil). Så er der angi
velse af, om SAVE-funktionen er i gang. Det er en
metode, hvor der lyttes i en kort periode, hvorefter
stationen »sover« i et tidsrum, og så gentager det
hele sig. Det er naturligvis strømbesparende. Inter
vallet kan varieres mellem 1 og 9 sekunder. Endvi
dere kan man lade TH-215 gå over i spare-funktion
enten 2 sekunder efter squelchen slår fra, eller 1 mi
nut efter sidste gang man har brugt stationen.
Frekvens-trinene kan varieres mellem 5,10,15,20 og
25 kHz (ikke 12,5). Der er 10 memoryer, scanning og
andre narrestreger som bip, når en tast aktiveres.
Der meldes også, når batteriet er ved at være afla
det. Frekvenserne kan også indtastes med et ciffer
ad gangen.
TH-215 var tilsyneladende en anelse mindre føl
som end min TR-7600 mobilstation; det gør knap så
meget, for med den forhåndenværende udgangsef
fekt (2 W ved batteri, 5 W ved 12 V fra ekstern strøm
kilde) kan man jo alligevel ikke worke DX.
Der blev ført en del kontakter både med gummian
tennen og med en beamantenne. Sidstnævnte var
naturligvis nødvendig, når vi skulle have fat i statio
ner, der var mere end 5-6 km borte. Bor man højt
oppe, er rækkevidden betydelig længere, selv med
den lille antenne. De fleste rapporter var udmær
kede; enkelte meldte om lidt svag modulation. Nu er
der jo stor forskel på, hvor kraftigt folk »modulerer«
med deres stemme.

Ved scanning med sqelchen sat lige på grænsen
standsede TH-215 5 kHz før den egentlige frekvens.
Så blev squelchen stillet lidt »hårdere« - og scanning
fungerede efter hensigten.
Stationen kom med en tur i bilen, hvor den virkede
rimeligt godt forbundet til en magnetantenne på ta
get. Der var ikke problemer med støj fra motorens
elektriske system, men den er jo heller ikke beregnet
på mobilbrug og er upraktisk at have liggende løs på
sædet ved siden af. Da den ikke er særlig tung, kan
den nemt medtages i frakkelommen under spadse
reture. Her er en øreprop meget gavnlig, men stikket
hertil skal være mindre end normalt. Ligeledes er
stikket ti 112 volt udefra heller ikke et standardstik. Im
portøren kan skaffe de nødvendige stik.
Konklusion
En gedigen og god håndstation med mange fines
ser. Prisen er omkring 2.850 kr.

Tekniske artikler
modtages gerne.
Redaktionen

Forforstærkere i antennemasten
A f OZ8T Børge Otzen, Hjortsøgårdvej 1, 4771 Kalvehave
I december 1981 efterlystes i VHF-UHF-SHFrubrikken erfaringer med anvendelse af forforstær
kere lige ved antenner, f.eks. krav til støjegenskaber,
sikringssystem for forstærkeren ved sending o.s.v.
Ingen har imidlertid ladet høre fra sig; men tilfældig
vis fandt jeg en artikel i »Amatør Radio«, marts 1982
på siderne 72 og 73: »Montering av pre-amplifier i an
tennemast« af J.M. Nøding, LA8AK.
Artiklen omtaler, hvornår det lønner sig at anvende
forforstærker i antennemasten samt forholdsregler
omkring sikring af forstærkeren.
LA8AK mente, såvidt jeg husker, at der ikke skulle
være væsentligt at opnå ved at anvende en særlig
støjsvag forforstærker på 2 m (til »almindeligt« brug)
på grund af det alligevel ret høje støjniveau på dette
bånd.
Selv har jeg i nogle år med godt resultat benyttet
en forforstærker lige ved antennen, selvom jeg kun
har godt og vel 22 m RG213/U mellem TX og an
tenne, altså en dæmpning i kablet på ca. 1,9 dB. An
tennen har af reparations- og vedligeholdelsesmæs
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sige grunde måttet ændres fra en 14 el. Parabeam til
en 2 x 6 el. 5HF-antenne. Dæmpningen på små 2 dB
skulle forekomme acceptabel; men man må ikke se
bort fra, at der som regel - og altså også mit vedkom
mende - er ganske mange konnektorer undervejs, og
der er en vis, omend lille, dæmpning i hver eneste af
dem, så alt i alt er det min erfaring, at det lønner sig
at bruge en forforstærker i masten selv på 2 m.
Forstærkningen lader sig desværre ikke regulere
nedefra, så det må anbefales at anbringe den, så det
ikke er alt for vanskeligt at indstille den efter forhol
dene til en passende forstærkning, og da afstanden:
antenne - forforstærker ikke er kritisk på 2 m, kan
man godt tillade sig at sætte forstærkeren i pas
sende »betjeningsafstand« under antenne.
Min TX er en 10-Watter, og med forforstærkeren er
forholdet det, at jeg »lytter bedre end jeg sender«;
men jeg oplever ofte, at modparten siger, at han/hun
egentlig også kunne have god brug for en forstær
ker!
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Lidt om Svennerup repeaferen OZ6REE
A f OZ1AHV Finn Madsen, Lindevej 5, 4140 Borup
Der er ikke skrevet så meget om repeatere i OZ så
jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om Sven
nerup repeateren OZ6REE på RU 12, og hvordan repeaterens duplexfilter er opbygget.
Filtre
Duplexfilteret er opbygget af 6 s t k. 3/4 bølgelængde
Sange og 16 cm i diameter filter, 3 stk. til sender oq 3
stk. til modtagen Hvert filter er bygget efter det kon
cept, at der sættes en loop i serie med en trimmekon
densator ned i filteret (»potten«).
Målene på loopen er i mit tilfælde som følger:

TX
RX

A
44
41

B
23
23

C
50 mm
47 mm

Kondensatoren kan varieres mellem ca. 2 pF og ca
30 pF. Ved at dreje loopen i forhold til midten af pot
ten kan man ændre på indsætningstab og notch. En
!!0™ atlon er der’ hvor indsætningstabet er 0.1
til 0.2 dB og notch er mellem 33 og 37 dB. Grovaf
stemning af potten gøres med den »normale« juste
ring i midten af potten, og trimmekondensatoren be
stemmer afstanden fra pass til notch for potten.

De 3 potter i hver sektion forbindes sammen med
50 ohm kabel, se fig. 1, der er 1/4 eller 3/4 bølgelænqder lange pa henholdsvis sender eller modtager fre
l s e n . Kablet bør være RG 213, eller endnu bedre
RG 214, som er RG 213 med en ekstra skærm.
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kabel og helst med dobbel skærm for ikke på dette
sted at sælge ud af de mange dB dæmpning, som fil
teret giver.

De to sektioner kobles sammen med et ulige antal
1/4 kabelstykker på den pågældende frekvens.
Det samlede indsætningstab for mit filter er på
senderen 0.8 dB og 0.5 dB på modtageren samt et
notch på 108 dB på modtagerens frekvens målt på
sendersektion og 110 dB på senderens frekvens
målt på modtagersektion.
Kabellængden fra RX/TX sektion og til modta
ger/sender er ikke kritisk; men husk at bruge et godt

Data om repeateren
Til sidst lidt data om repeateren: den åbnes med
1750 Hz tone, hvorefter der er bærebølge i ca. 3 se
kunder. Herefter forsvinder bærebølgen, men repea
teren kan tastes op ca. 30 sekunder efter sidste bæ
rebølge.
Repeateren sender med 10 watt tilført en 5 dB
rundstråler antenne, der sidder ca. 120 meter over
normalt 0, modtageren har en følsomhed på 0.5 uV
for 12 dB sinad og bruger samme antenne som sen
deren.
Til slut en tak til alle, der har været med ved opstarten
af OZ6REE Svennerup repeateren.

Vi experimenterer
Komponenttest
Når en opstilling, der ellers er sat rigtigt sammen,
ikke fungerer, er den almindeligste årsag nok, at en
eller flere af de aktive komponenter, dvs. transistorer,
dioder eller IC’s, er defekte. Især hvis man »genbru
ger« komponenter fra tidligere eksperimenter, kan
det være en fordel at undersøge, om halvlederne er
i orden, inden de stoppes i printet til en ny konstruk
tion.
Test af dioder
En diode har den egenskab, at den leder, når strøm
men sendes den ene vej gennem den, og spærrer,
når man forsøger at sende strøm den modsatte vej.
En diode kan nemt testes med et almindeligt ohm
meter, som selv det simpleste universalinstrument er
udstyret med. Med testledningerne forbundet til dio
den, skal der være en stor modstand i spærreretnin
gen og en lille modstand i lederretningen. De fleste
universalinstrumenter har i ohmområderne det ind
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af OZ8XW, Flemming Hessel
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

byggede batteris pluspol forbundet til minus (common/fælles), og tilslutningen i spærreretningen
bliver derfor almindeligvis som vist på fig. 1.

PLUSKLEMME '

MINUSKLEMME

F IG .2

En siliciumdiode, der er i orden, skal i spærreret
ningen have en modstand på nær uendelig, og i le
derretningen skal ohmmeteret vise max. 10-20
kohm, medens en ok germaniumdiode i spærreret
ningen skal måle 1-2 Mohm eller mere, og i lederret
ningen nogle få hundrede ohm.
Den modstand, man måler i lederretningen, af
hænger af ohmmeterets konstruktion og skyldes, at
der, når der sendes strøm i lederretningen gennem
en diode, opstår et spændingsfald, der stort set er
uafhængigt af strømmen gennem dioden.
For germaniumdioder er spændingsfaldet ca. 0.1
V og for silicium ca. 0.7 V.
De fleste universalinstrumenter er forsynet med et
ohmmeter efter princippet vist på fig. 2. Med kortslut
tede måleklemmer indstilles Rv, således at instru
mentet viser fuldt udslag. Størrelsen af Rv og R og
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dermed den målestrøm, der sendes gennem den
ukendte modstand, der tilsluttes måleklemmerne,
afhænger af følsomheden på det anvendte instru
ment.
En siliciumdiode tilsluttet instrumentklemmerne i
lederretningen bevirker således et spændingsfald
på ca. 0.7 V mellem måleklemmerne. Antager vi, at
målestrømmen er 1 mA, kan vi anvende ohms lov og
finde diodens modstand til:
R =-

0,7 V
1 mA

= 0,7 kohm

Er målestrømmen i stedet 0,1 mA får vi:

R

0,7 V
— 7 = 7 kohm
0,1 mA

Spændingen skal naturligvis være større end zenerspændingen på den zenerdiode, der skal testes.
Modstanden skal være så stor, at strømmen gennem
zenerdioden ikke bliver så stor, at zenerdioden øde
lægges. Tilsluttes en zenerdiode på f.eks. 6.2 V og er
spændingsforsyningen 24 V vil spændingen over
modstanden blive:
Er = Ebatt - Ezener = 24 V - 6.2 V = 17.8 V.

Kapacitetsdioder, zenerdioder og andre specielle ty
per dioder, vil kunne testes på samme måde, og hvis
dioden er i orden, dvs. spærrer i spærreretningen og
leder i lederetningen, må man have lov til at gå ud fra,
at dioden også fungerer som zener- eller kapacitets
diode.
Ved test af zenerdioder på denne måde skal man
naturligvis være opmærksom på, at zenerspændingen ikke overskrides, når dioden tilsluttes ohmmeteret i spærreretningen, idet dioden så vil lede strøm
men, og man fejlagtigt vil kunne tro, at dioden er
defekt. Da de fleste universalinstrumenter kun an
vender max. ca. 3 V, vil det sjældent være noget
problem.
Zenerdiodetest
En zenerdiode er en diode, der i spærreretningen
spærrer, indtil spændingen når en vis størrelse, hvor
efter den leder. Den spænding, der får zenerdioden
til at lede i spærreretningen, kaldes for zenerspæn-

Strømmen gennem modstanden (og dermed zener
dioden) bliver ifølge ohms lov:
E
17,8 V
I = — =
= 0,038 A
R
470 O
Effekten, der afsættes i zenerdioden, bliver da:
P = E ■I = 6.2 V ■0.038 A = 0.236 W eller 236 mW
Hvis man tænker sig lidt om, vil man kunne indse, at
spændingen over modstanden og dermed strøm
men gennem såvel modstand som zenerdiode bliver
større, des mindre zenerspænding, zenerdioden
har. Med en zenerspænding på nul, dvs. kortsluttet
zenerdiode og en batterispænding på 24 V bliver
strømmen:
_E_

24 V

R

470 Q

= 0,05 A

og effekten afsat i modstanden:
P = E - l = 24 V • 0.05A = 1.2 W
USTABIL
SPÆND I NG'

STABIL
SPÆNDING

1

dingen. Zenerdioder bruges hovedsageligt til spæn
dingsstabilisering, efter princippet vist i fig. 3. Ken
der man ikke zenerspændingen, eller vil man teste
zenerdioden, kan opstillingen fig. 3 benyttes, idet
man med et voltmeter måler spændingen over dio
den. En praktisk opstilling er vist fig. 4.
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Modstanden vil altså maksimalt skulle tåle 1.2 W. I
praksis vil en 1 W modstand kunne gå an.
Effekten, der afsættes i zenerdioden afhænger af
såvel strøm som zenerspænding, og da strømmen
bliver mindre, når zenerspændingen bliver større
(strømmen er omvendt proportional med zener
spændingen) viser det sig, at den største effekt, der
afsættes i zenerdioden netop fremkommer, når ze
nerspændingen er det halve af batterispændingen.
Prøv selv at regne efter.
Bruger vi fortsat 24 V batterispænding, vil en ze
nerspænding på 12 V give en spænding over mod
standen på:
OZ JULI 1989

E

“” batt

- Ezener = 24 V
v - 12
l£- V
¥ = 12
l£L V
y'

Strømmen bliver:

og effekten:
Pzener = Ezener-I = 12 V ■0.026 A= 0.312 W= 312 mW
Da den mest almindelige min. værdi for zenerdioder
er 400 mW, vil opstillingen kunne bruges til test af
stort set alle zenerdioder mellem 0 og ca. 24 V.
Voltmeteret danner sammen med modstanden
(470 ohm) en spændingsdeler, og for at undgå at
denne reducerer den maximale spænding over zenerdioden, bør voltmeterets R; være mindst 10
gange så stor som den anvendte modstand. Det vil
være naturligt at anvende dit universalinstrument
som voltmeter, og selv det billigste universalinstru

ment vil have en Rj på 1 kohm/volt eller mere. Stilles
instrumentet påf.eks. 10Vområdet betyder deten Ri
på 10 gange 1 kohm altså langt over de krævede ca.
5 kohm.
Spændingsforsyningen kan være fra en hvilken
som helst strømforsyning, og ønsker man ikke at te
ste zenerdioder over 12 V, er en 12 V forsyning til
strækkelig. Har du mulighed for at variere forsy
ningsspændingen, vil du opdage, at zenerspændingen ændrer sig en smule med strømmen gennem
zenerdioden. Det er helt normalt, og blot et udtryk for
zenerdiodens normale funktion.
Serien fortsættes med test af transistorer såvel bipolore som FET’s.

»Transportabel« belysning
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj.
Da jeg byggede mit over 2 m lange skrivebord (se OZ
3/84, side 173-174) troede jeg at det med sine 2 m
skulle blive det længste amatørmæssigt set. Rekor
den er dog foreløbigt slået af medamatør med et 4,5
m langt bord. - Du ved, når den hjemmebyggede in
strumentpark vokser, kræves der mere plads.
Men så spekulerer man jo på belysningen, for så
dan et langt bord giver plads til eksperimenter, men
kræver også en del belysning. - 1mit tilfælde er det
dog klaret med kun én loftlampe.
Klaret på den måde, at jeg i loftet over skrivebordet
i dettes længderetning har skruet en gardinstang af
de firkantede op, en af dem med en løberille hvori jeg
har 2 nylonglidere, hvori lampen ophænges og 2 ny
longlidere skrues som stop i enderne af gardinstan
gen.
Disse gardinstænger fåes både i aluminium og i
hvid, så de f.eks. passer til loftfarven og derfor ikke
bemærkes.
Tegningen fortæller mere end mange ord og lam
pen kan monteres enten til loftroset eller til stikdåse
på væg eller andetsteds.
Ideen er så blot at med denne stang der er skruet
op over skrivebordet i dets længde, behøver man
blot at trække i lampen eller lampeledningen, så kan
man føre denne lampe hen over det sted på skrive
bordet som man har brug for, og dermed kan et me
get langt skrivebord nøjes med kun en lampe.
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Byg dig en multi-funktions LF-oscillator
Hvis man ikke absolut har brug for et meget præcist
- og dyrt laboratorie-instrument med en tilhørende
høj pris, kan man som WA7IRY selv bygge et appa
rat, som er til megen nytte ved eksperimenter. Hjertet
er den gode gamle XR-2206 funktionsgenerator.
Desuden får du brug for nogle omskiftere og et par
billige transistorer samt en +/- strømforsyning. Der
er 3 udgange med sinus-, savtak- og firkant
impulser. De kan anvendes til at drive en frekven
stæller eller til at trigge et oscilloskop. LF-området
går fra 1 Hz til 100 kHz. AC- og DC-outputtet kan skil
les fra hinanden. Signalernes amplitude kan regule
res fra 100 mV spids-til-spids og op til 15 V. Der er
grov- og finindstilling. Signalerne er stabile og ret
rene. Man kan kontinuerligt variere faconen på sig
nalerne mellem sinus- og savtaksignaler. Outputim
pedansen er lav (op til 5 W i en 8 ohms belastning).
Skal man bruge en højimpedanset udgang, kan man
indsætte en modstand mellem generatoren og det
tilsluttede apparat i en størrelse svarende til apparatets indgangs-impedans.
Udgangen er i praksis umulig at belaste forkert, så
den ødelægges. Artiklen viser ikke noget print
udlæg, men det skulle nok let kunne lade sig gøre at
bygge det hele op på en hulplade.
Multi-featured function generator, Ham radio april

'88 s. 9-18.
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rhe final design. Values for the frequency range capacitors, (V C *. are given in the text. Also, note the diodes inserted in the voltage regulator ground return leads to tailor the output voltages.

/ artiklen »Test a f /COM /C-781« a f TR og OZ5RM
bragt i »OZ« maj måned 1989 er der i forbindelse med
målingerne på modtageren anført nogle målevær
dier - i den forbindelse vii det være a f betydning for
en bedre forståelse a f disse at det oplyses, under
hvilke betingelser, der er målt - nemlig:
1. Hvorfor dog ikke opgive indgangssignalerne i
samme enhed og ikke som i artiklen både i
uV/EMKog dBm?
2. Intermodu/ationsmå/ingerne er uforståelige, da
der mangler de mest basale oplysninger om,
hvordan disse målinger er udført:
a. Hvorfor dog ikke basere disse IMD målinger
på et 10 dB (S+N)/N og ikke 3 dB (S+N)/N?
b. Hvorfor oplyses der intet om frekvensafstan
den fra modtagefrekvensen a f de i målingen an
vendte to »uønskede« signaler samt deres ind
byrdes frekvensafstand?
c. Hvordan kan prisen forlC-781 have indflydelse
på dens intermodu/ationsegenskaber, da dens
indgangskoncept næsten er identisk med det,
der ses anvendt i andre /COM HF-transceivere?
OZ9AC
Tak for dine kommentarer - det er altid rart at se, at ar
tiklerne bliver læst, og der er interesse for sagen.
Men til dine spørgsmål/kommentarer:
Ad. 1 Blandingen af enhederne uV EMKog dBm er
mest historisk bestemt og valgt bl.a. for at give letlæ
ste tal, der »siger« de fleste læsere noget: Indgangs
niveauet ved følsomhedsmålingen er traditionelt op
givet i uV EMK, og intermodulationsniveauerne i
dBm, da disse to sidste så er nemmest at regne på,
når der skal regnes videre id B ’er for at beregne f.eks.
3. ordens interceptpunkt.
Strengt taget er, som du sikkert ved, uV EMK det
mest korrekte, da denne enhed er uafhængig af
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modtagerens indgangsimpedans, og man derfor
slipper for diskussioner om effekttilpasning eller
mangel på samme mellem målesender og modta
ger. Er målesenderen indstillet på f.eks. -120 dBm be
tyder det, at modtageren harmulighed for at »aftage«
denne effekt, men ikke nødvendigvis, at den gør det.
Ad. 2 Siden OZ7AQ og jeg i 1981 begyndte at måle
på transceivere, har der været benyttet den samme
målemetode og praktisk talt det samme måleudstyr.
Den første af vores rapporter var »tre små japanere«,
testen af IC-730, FT-707 og TS-130 i OZ, februar
1982, hvor frekvenser osv. er angivet og med mel
lemrum gengivet i senere tester.
Ad. 2.a. Målemetoderne, jeg anvender i dag, stam
mer også fra 1981 og er inspireret af W7ZOI’s artikel
i QST, July 1976, som OZ6BL har oversat og bragt i
OZ, november 1976. Der er selvfølgelig intet i vejen
for at skiftes til at anvende 10 dB (S+N)/N som refe
rence i IM målingerne, men jeg opretholder 3 dB
(S+ N)/N som reference for bedre at kunne sammen
ligne med ældre tests, selv om forskellen sikkert ikke
er særlig stor. Måleteknisk er 10 dB referencen selv
følgelig mere behagelig end 3 dB på grund af støj, så
jeg vil overveje at skifte ved lejlighed.
Ad 2.b. De to frekvenser, der anvendes ved IM må
lingerne, er 14.030 MHz og 14.050 MHz, se endvi
dere OZ, februar 1982 side 74.
Ad. 2.c. Jeg nævner i anmeldelsen, at et IM frit om
råde på 102 dB er »meget fint«, og min prissammen
ligning går på, at det bør også være »meget fint«, når
vi bevæger os rundt i den prisklasse, som IC-781 lig
ger i. Når det er sagt, er det rigtigt, som du skriver, at
781 ’erens indgangskoncept meget ligner det, der an
vendes i andre ICOM HF-transceivere, så man kan
købe fine IM tal for noget mindre, end en 78Ter ko
ster.
TR
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/Redaktion: OZ7HT, Heinrich Thomsen,
Adelvadvej 2, Sølsted 6270 Tønder

European DX Contest 1989
Contestperiode:
CW: 12. august UTC til 13. august 24 UTC.
Phone: 9. september 12 UTC til 10. september 24 UTC.
RTTY: 11. november 12 UTC til 12. november 24 UTC.
Bånd: 3,5-7-14-21-28 MHz. Minimum tid af operation på et bånd ef
ter båndskift er 15 minutter - undtagen for multi-opr./multi-tx sta
tion. Med henv. til lARU-region 1 regulativ er contest operation ikke
tilladt i fig. båndområde:
CW: 3550-3800. 14075-14350. 21100-21450. 28100-29700 KHz.
SSB: 3650-3750. 14300-14350. 21400-21450. 28700-29700 KHz.
Klasser:
Single opr. alle bånd (ingen assistance i logføring eller hjælp til søg
ning, efter multiplier er tilladt).
b) Single opr. høj bånd (som ovenstående, men kun operation på
14-21-28 MHz).
c) Multi-opr.-single tx. (må kun udsende et signal, minimum opera
tion på båndet er 15 min.).
d) Multi opr. multi tx. (alle stationer skal befinde sig indenfor en dia
meter af 500 meter og være på licensindehaverens ejendom).
Pauser: Single opr.-stationer må kun deltage 30 af de 36 timer. De
6 timers pause må tages i en, men højst 3 perioder og skal marke
res i loggen.
Kodegruppe: Sædvanlige RS/T + nr. fra 001 anvendes. Der må
kun kontaktes stationer udenfor Europa (dvs. OX-stationer må kun
kontakte Europa).
QSO-points:
Hver QSO tæller 1 point. Hver station må kun kontaktes en gang på
hvert bånd. Hver bekræftet QTC tæller 1 point (se under QTC-trafik).
Multiplier:
Hvert nyt DXCC-land kontaktet giver en multiplier på hvert bånd.
Antallet af multipliers på 80 m ganges med 4, på 40 m med 3 og på
20, 15, 10 m med 2.
Samlet score:
Summen af QSO-points + QTC points på alle bånd ganges med
summen af multipliers på alle bånd.
QTC-trafik:
Tillægspoint kan fås ved at gøre brug af QTC-trafik. En QTC er en
rapport på en QSO, der har fundet sted tidligere i testen og senere
sendes tilbage til en europæisk station. En QTC kan kun sendes fra
en ikke europæer til en europæer. Ideen med QTC er, efter at et an
tal europæiske stationer er blevet kørt, kan en liste med disse stati
oner sendes tilbage til en europæer under QSO med denne. Der
gives 1 tillægspoint for hver QTC rapporteret.
A) En QTC består aftid, call og QSO-nr. fra stationen, der rappor
teres, f.eks. 1307/DA1AA/431. Dette betyder, at 1307 UTC kørte en
ikke-europæer DA1AA og modtog QSO-nr. 431 fra ham.
b) En QSO kan kun en gang anvendes som QTC, og den må ikke
sendes tilbage til den station, hvormed den rapporterede QSO blev
kørt.
c) Man kan kun modtage maksimalt 10 QTC fra hver station, uan
set bånd. Man kan kontakte en station flere gange for at komplet
tere kvotaen på 10 QTC, men kun første gang må man udveksle
QSO-nr.
d) Man kan føre de modtagne QTC’s efter QSO’en i loggen eller
på separate logblade, blot man indikerer fra hvilken station, de er
modtaget. Stationen udenfor Europa begynder afsendelsen af sine
QTC’s med at give QTC-gruppenummer, f.eks. 3/7 hvilket betyder, at
det er 3. gang, han sender QTC, og at den indeholder 7 QTC’s.
SWL: Kun single opr. alle bånd, alle kaldesignaler europæiske eller
ikke-europæiske må kun logges en gang pr. bånd. Loggen skal in
deholde begge kaldesignaler og 1 af kontrolnumrene. Hver QSO
giver 1 point, QTC giver 1 point. Multipliers som for senderamatø-
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RTTY: I RTTY testen er QSO med europæiske stationer også tilladt.
Som multiplier benyttes både WAE- og DXCC-landslisten. QSO og
QTC-trafik med eget land er ikke tilladt.
Der er diplomer til vinderne i hver klasse i hvert land og til statio
ner med mindst halvt så mange points som vinderen i Europa.
Log info: Log og sammentællingsblad sendes til: WAEDC Contest
Commitee, P.O. Box 1328, D-8950 Kaufbeuren, Vesttyskland. Sene
ste poststemplingsdato for log er:
CW: 15. september
SSB: 15. oktober
RTTY: 15. december
for hvert bånd med over 100 QSO’er skal der medsendes en chec
kliste. Contest Comiteen anbefaler brug af deres egen log. Evt. in
teresserede amatører kan få en logkopi herfra.
KCJ Single Operator CW Contest
Keymen’s Club of Japan indbyder til denne test.
Testperiode: 19. august 1200 UTC til 20. august 1200 UTC.
Mode: Single operator CW.
Bånd: Alle bånd.
Kodegrupper: RST plus EU, som angiver Continent.
Multiplier: 60 japanske distrikter.
QSO-points: 1 points for hver komplet QSO på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO points gange med summen af mul
tipliers.
Logs: Logblade og sammentællingsblad skal poststemples senest
20. september og sendes til: Keymen’s Club of Japan, c/o Yasua Taneda, JA1DD 3-9-2-102 Gyoda-cho, Funabashi, Chiba 273 Japan.
Keymen’s Club of Japan er en privat club, hvis medlemmer er
meget interesseret i morsekommunikation, og testen er en god
chance til at få de sidste distrikter hjem til WAJA (worked All Japanese prefectures), samt til KCJA (KCJ Award).

Resultater af contester:
Midwinter contest 1989
OZ1DYI
720 pts.
WAV 2-contest
1. OZ1ASP
2. OZ DR 204463

QSO
121

Pts
345
176

M
28
29

Total
9660
5104

World Wide South America 1988
Score
1856
215688

Point
116
1672

Multipi.
16
129

Point Multpi.
OZ1IZB 14
102
51
OZ1DYI 14
42
27
OZ1LDX 21
62
38
OZ5EV MB
179
107
OZ1ACB MB
29
24
CW
OZ8SW 14
65
33
OZ1KVB 21
79
47
OZ8E 21
30
15
OZ4UN MB
215
110
OZ8AE MB
102
81
Check logs OZ2JI, OZ5PA, OZ1AXG, OZ1DPW

Total
5202
1134
2256
19153
696

OZ8ZB MB (1Qw)
OZ1DPW MB
All Asia DX Contest 1988
Phone

2145
3713
450
236650
8262

OZ JULI 1989

Contestkalender
Dato
* 15.-16. juli CW-SSB
* 15.-16. juli CW
* 29.-30. juli CW
Se OZ juni
12.-13. aug. CW
19.-20. aug. CW
26.-27. aug. CW

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Columbian DX
AGCW QRP
RCV Venezuela
European DX
Keymen’s Club
All Asia (se maj OZ)

OZ1JVN
OZ3MC
OZ7XE
OZ4QX
OZ1HAE
OZ7BH
OZ1DXX
OZ1IVA
OZ1HNY
OZ1FMO
OZ4NA

49
50
47
42
40
41
33
32
28
25
13

22
19
19
17
17
16
14
14
9
10
5

2156
1900
1786
1428
1360
1312
924
896
504
500
130

24
41

6
8

288
656

NRAU testen 1989
Der er desværre begået en fejl i logretning vedr. LA1T. Dette indvir
ker på top ti listen CW.

SWL-fone
1 OZ-DR 2174
2 OZ-DR 2253

Top Ti Norden CW
1. OZ7YY
2. OZ7GI
3. OZ1FGS
4. SM5IMO
5. OZ4FA
6. LA2EG
7. SM3CER
7. SKOLM
9. SM7DUZ
10. SN3CVM
I skrivende stund masser af solskin, bestemt ikke contest vejr. Tak
for en hyggelig week-end i Ebeltoft, fortsat god sommer.
God test 73 de OZ7HT

SWL-CW
3
36
216
1 OZ-DR 2040
Det var resultatet for denne måned. Forholdene var ikke særlig
gode i starten. Der var etjerntæppe mellem øst og vest. Det lettede
dog lidt omkring 11:30, men helt godt blev det jo ikke, det kan vi se
af resultaterne.
Husk at sende loggene til mig i meget god tid. Denne gang fik jeg
logs den 16., som var stemplet den 8.8 dages post, det må være et
nyt begreb, man har indført hos postvæsenet uden al for megen
snak om serviceforbedring.
Husk at fortælle andre om vores hyggelige test den første søn
dag i måneden. På genhør i testen i august måned.
Vy 73 de OZ 1BJT, Poul

HF-aktivitetstesten
V/OZ1BJT, Poul H. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle
Resultat juni 1989
Call
1 OZ1KVB
2 OZ3MC
3 OZ7XE
4 OZ4QX
5 OZ1 IVA

QSO
24
21
21
19
16

Multi
8
8
7
6
6

Total
384
336
294
228
192

CW-klub
1 OZ1ALS
2 OZ1SDB

28
17

8
7

448
238

Fone-klub
1 OZ6ARC
2 OZ1ALS
3 OZ4VBG
4 OZ1SDB
5 OZ6EDR
6 OZ8EDR

87
74
69
70
44
37

24
27
25
24
23
18

4176
3996
3450
3360
2024
1332

Fone
1 OZ8DK
2 OZ1BIG
3 OZ4AAH
4 OZ1BJT
5 OZ6WX

70
67
57
48
47

23
22
23
25
23

3220
2948
2622
2400
2162

E.D.R.’s sommerlejr nr. 5
Foreningens sommerlejr i 1937 fandt sted ved Genner Strand - ikke
langt fra Knivsbjerg - mellem Åbenrå og Haderslev.
Her er OZ-DR 212, Bram Hansen i fuld gang med at lytte til lejr
senderens modtager. Samme lejrdeltager blev iøvrigt udnævnt til
E.D.R.’s landsformand ved efterårets generalforsamling, og året ef
ter fik han licens som OZ7Dr.
OZ1HJV

t\ Generalagent for

YAESU MUSEN
OZ JULI 1989

BEIAFON
ISTEDGADE 79 ■1650 KØBENHAVN V. ■TELEFON 31 31 02 73
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Redaktion: OZ1DXX, Grethe Heiberg,
Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V. Tlf. 05 15 08 98

ESBJERG

IIPLOl

Ittdelmwren af dette bevis har opfyldt
feetinpelseme for erhvervelse af

Man skal have mindst 350 point. Nedenstående skema viser,
hvor mange point hver station giver, samt multiplier for DXstationer, EU-stationer og multiplier for VHF.
Sta
tion/point
DX-MPL
FrekvensMPL
OG3AA 100
OH 1
HF 1
OH3AA 50
EU 2
VHF 2 (OH 1)
OH
3
25
DX 3
OG3AA er et specielt kaldesignal, der kan køres i tiden
20.3.-2.4.89 og 11.9.-24.9.89.
Alle kontakter skal finde sted i tiden 1.1.89 til 31.12.1989. Man må
kun have kontakt med hver station en gang pr. bånd. Kontakter via
repeater tæller ikke, undtagen kontakt via satellit. Diplomet koster
10 IRC eller 5 US$, og kan søges af alle licenserede amatører og
SWL’s.
Søges med logafskrift, der skal indeholde nøjagtig information
om hver enkelt QSO, kaldesignal, dato, tid (UTC) modtaget og givet
rapport.
Ansøgningen skal være poststemplet senest 31.12.1989 og sen
des til Hämeenlinnan radioamatöörit ry.
PI 7
SF-13101 Hämeenlinna,
Finland

ESBJERG DIPLOMET

Om XYE
PETER P, PETERSEN

Esbjerg diplom
Diplomet udstedes for kontakter efter den 28.03.1987 med radioa
matører med bopæl i Esbjerg kommune, medlemmer af E.D.R. Es
bjerg afdeling og klubstation OZ5ESB.
Der kræves:
OZ-stationer.......................................................................60 point
EU-stationer.......................................................................50 point
DX-stationer.......................................................................40 point
Der gives:
QSO med en Esbjerg station
...............................10 point
QSO med et medlem af E.D.R. Esbjerg afdeling ............ 10 point
QSO med klubstation OZ5ESB........................................ 20 point
På E.D.R.-Esbjerg afdeling’s fødselsdag den 29. marts hvert år:
QSO med et medlem af E.D.R. Esbjerg afdeling ............ 15 point
QSO med klubstation OZ5ESB.........................................30 point
Hvert call tæller kun een gang.
Der er ingen bånd eller mode begrænsninger.
Diplomet kan også søges af SWL’er.
Diplomet koster 5 IRC’S eller dkr 20,00.
Ansøgning med GCR liste og gebyr sendes til:
OZ5ESB, Postboks 94, 6701 Esbjerg C.
Sherlock Holmes Award and Trophy R ules- Ny Manager
Diplomet, der blev omtalt i OZ januar 1989 har fået ny manager:
Hans J. Scharfen, DL3MBE, Oytalstrasse 22 F, D-8900 Augsburg,
Vesttyskland.
Hämeenlinna 350 års diplom
Hämeenlinnan Radioamtöörit ry udgiver dette diplom i anledning
af Hämeenlinna bys 350 års jubilæum.
Man skal have kontakt med stationer fra Hämeenlinna, hver sta
tion giver et nummer OH 309 (områdenummer), på CW OHC 309.
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Qenøvedlplomøt
Diplomet udstedes til licenserede amatører og SWL’s for kontakt
med 6 forskellige amatører med bopæl i kantonen Geneve.
Kontakter efter 1. januar 1970 tæller.
Amatører i Geneve: HB9G, S, AP, DD, FF, HU, KY, NO, PG, RM,
RX, VV, ADK, AEN, AFP, AFV, AHK, AJU, AMF, AMI, AMO, ANT,
ANW, AOF, APB, ARF, ARH, ASA, ASD, AXG, BFQ, BJF, BVM,
BWZ, BZA, CAZ, CED, CEN, CGO, DBA, DCM, DIV og 4U1ITU.
Diplomet koster 7 US$ eller 7 IRC’s og søges med GCR-iiste hos:
Claude Duret, HB9RX, Gros-Chene 46, CH-1213, Onex/Geneva,
Schweiz.

Åndorra 5 Bands Åward
Dette diplom udgives af The Andorran Amateur Radio Society, og
er det første permanente diplom, der udgives af foreningen.
Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører. Modulati
onsarter: SSB, CW eller mixed. Bånd: 10, 15, 20, 40 og 80 meter.
Alle kontakter efter 1.januar 1989 tæller til dette diplom. Kun kon
takter med »C31« stationer tæller.
Hver station tæller kun een gang.
QSL-kort repræsenterende fem forskellige stationer -1 på hvert
bånd - indeholdende prefixed »C31« sendes til:
U.R.A. - P.O. Box 150, Andorra la Vella, Andorra.
OZ JULI 1989

OAA1000 Odense Änniversary Award
Indsendelsesfristen for ansøgninger til dette diplom er ændret til
31.12.1989.
Reglerne for diplomet blev bragt i OZ februar 1988.

ISauneljøf Hornl)olm
tös

isäand: af Umrwrv.

»5B TPEÅ« Plakette
Samme betingelser som ovenstående, men man skal have haft
kontakt med alle 52 provinser på 5 bånd (10, 15, 20, 40 og 80 m).
Dette diplom (plakette) koster 25 IRC’s.
»2M TPEA9« Plakette og Medalje
Denne medalje gives til de amatører, der har modtaget plaketten,
og desuden har kørt mindst 35 provinser på 2 m.
Forbindelser via repeater eller satellit tæller ikke.
De spanske provinser er:
EA1: Asturias (O), Avila (AV), Burgos (BU), Cantabria (S), La Corunå (C), Leén (LE), Lugo (LU), Orense (OR), Palencia (P), Pontevedra (PO), La Rioja (LO), Salamanca (SA), Segovia (SG), Soria
(SO), Valladolid (VA), Zamora (ZA). EA2: Alava (VI), Guipuzcoa
(SS), Huesca (HU), Navarra (NA), Reruel (TE), Vizcaya (Bl), Saragoza (Z). EA3: Barcelona (B), Gerona (GE), Lérida (L), Tarragona
(T). EA4: Badajoz (BA), Cåceres (CC), Ciudada Real (CR), Cuenca
(CU), Guadalajara (GU), Madrid (M), Toledo (TO). EA5: Albacete
(AB), Allicante(A), Casteelön (CS), Murcia(MU), Valencia (V). EA6:
Baleares (PM). EA7: Alemeria (AL), Cådiz (CA), Cördoba (CO), Gra
nada (GR), Huelva (H), Jaén (J), Målaga (MA), Sevilla (SE). EA8:
Las Palmas (GC), Tenerife (TF). EA9: Ceuta (CE), Melilla (ML).

Ham-Camp Award
Class 1 tildeles amatører, der under kaldesignalet OZ5HAM har
samlet slutsuffix af kaldesignaler til ordet Ham-Camp (f.eks.
OZ1AAM, her er slutsuffix M).
Class 2 tildeles amatører udenfor Bornholm, der under HamCamp, har ført 2-vejs QSO’er med mindst 10 bornholmske amatø
rer samt med kaldesignalet OZ5HAM.
Diplomet tildeles også SWL amatør.
Diplomet koster 20 dkk, som sendes sammen med udskrift af
logbog til:
OZ1ECS
Bjarne Hansen
Lindeskovvej 16, Rø
3760 Gudhjem
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»TPEA« AWARD
Kontakter efter 1. marts 1979 gælder til dette diplom. Man skal være .
i besiddelse af QSL-kortene fra kontakter med alle spanske provin
ser (52 i alt).
Kontakter på alle HF-bånd tæller. Kontakt med mobilstationer
tæller ikke.
Diplomet koster 5 IRC’s, ansøgningen sendes til:
URE, P.O.Box 220, 28080, Madrid, Spanien.
Diplomet kan søges via OZ1DXX, der kan godkende kortene.
Disse kommer således ikke ud af landet.
OZ JULI 1989

Gebruder Grimm Diplom
DARC-Ortsverband Kasse I (DOK F 12) Udgiver dette diplom til alle
licenserede amatører og SWL’s.
Europæiske amatører skal have 3 forbindelser med amatører i
OV Kassel F 12. Klubstationen DLØJK og Specielstationene
DLØHJ tæller 2 point. Der er ingen bånd-, tids- eller modulations
begrænsninger.
Diplomet koster 5 DM + 1 DM eller 1 IRC til porto, og søges med
GCR liste hos:
Christa Mack, DL1FBR,
3501 Ahnatal-Heckershausen, West Germany.
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Redaktion: OZ1FTE, Morten Skjold Frederiksen,
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 42 40 42 70

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

Efter at solaktiviteten har ligget stabilt hele foråret efter det vold
somme udbrud midt i marts, ser der ud til at ske noget igen. Der var
midt i juni en voldsom øgning af solaktiviteten, men desværre også
kraftig forstyrrelse af det geomagnetiske felt, så sammen med at
MUF er lavere om sommeren, kom der ikke så gode forhold, som
man kunne have håbet. Sommeren er jo ikke den bedste årstid for
HF DX, så der skulle også blive tid til at nyde solen på stranden.
Der er flere, som har spurgt, hvor jeg får mine DX nyheder fra. De
fleste er hentet fra ugentlige bulletiner, hvoraf jeg holder to, nemlig
The DX Bulletin (TDXB USA) og The DX news Sheet (DXNS UK).
Men der findes andre, og man kan få tilsendt prøver, sample, ved at
sende SASE til redaktøren.
Priserne ligger på 200-300 kr. årligt og består i 1-2 A4 sider, og
modtages normalt samme uge, de er skrevet.
DXNS Engelsk af G4DYO
DX-NLTyskaf DL3RK
les Nouvelles DX Fransk af F6AJA
Inside DX USA af N2AU
DXpress Hollansk af PA3CXC
Norfolk lsl. DX report af VK9NS
The DX Bulletin USA af VP2ML
Long Island DX Bulletin USA af W2IYX
QRZDX USA af W5KNE
QSL manager list USA af W6GO/K6HHD
QSL manager List Svensk af SM5CAK

STØ South Sudan
PA3CXC/STØ har været i gang den 30. og 31. maj. Første dag på
21335kHz 1900-1930z og 14005kHz og anden dag 14005
2200-2220z. Anden aktivitet har også været pirat.
TZ6MG er også i landet og skal være her et år. Han har ikke taget
udstyr med, men håber at blive aktiv senere.
T5 Somalia
I dette for få år siden sjældne land, er der nu flere meget aktive stati
oner. Ny station er T5CT med N4CT, der skal være her i to år.
TT Tchad
TT8CW er nu igang både SSB og CW.
XF4 Revilla Gigedo
XF4L er commandanten på øen, der nu har fået licens. Han kan fin
des på 14300kHz fra 15z i weekend’s.
ZS8 Marion Isl.
Peter ZS8MI er fortsat meget aktiv på SSB, men der har desværre
været en meget aktiv pirat på CW. Piraten har ofte kaldt CQ EU og
kørt 2-3 QSO’er i minuttet, mens Peter selv ikke er så skrap til at
svinge nøglen og ofte sender forkert.

Steve K9B besøgte for nylig Gius Browning, som nok af de fleste
Old-timere kan huskes for sine DXpeditioner i det fjerne østen fra
lande, hvoraf mange er deleted i dag.
Gus fortalte, at han stadig havde Ä5 Bhutan licens.
A6 U.A.E.
A61AC Hamdan er ny operatør her. Han har været i gang på 14190
kHz omkring 18-19z.
A61AB er også rapporteret på 20m SSB.

3D2 Rotuma Isl.
3D2XV Bing vil være aktiv indtil den 8. august.
QSL til homecall VK2BCH, Box 344, Foster, NSW 2428.
3V Tunesien
F2SA og F1HJW, der i maj var aktive som 3V8AZ, blev begge dræbt
ved en flyulykke, da deres privatfly forulykkede i Pyrenæerne på

CYØ Sable lsl.
CYØSPI operation med VE1XT, VE1AL, VE1BHR og W5KNE, er
planlagt til 5.-12. august.
FO Polynesia
F05BI skulle i forbindelse med sit arbejde blive aktiv fra Marquesas isl. Datoer kendes ikke, men det skulle være i juli eller august.
Det er endnu ikke afgjort, om Marquesas vil blive selvstændigt
DXCC land.
FR/G Gloriose Isl.
FR5AI/G kom i gang som planlagt med SSB og især CW på 15 og
20 meter. Hans signal er let genkendeligt T5 signal, men de fleste
gav ham alligevel T9 rapport.
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T33JS Banaba Isl. kørte 27.231 QSO’er.
VU7APR/NRO Laccadives Isl. nåede over 30.000 QSO’er.
3WØA Vietnam kørte over 30.000 QSO’er.
Til sidst, tak for en hyggelig dag i Ebeltoft, håber i næste OZ at
kunne bringe et par billeder og kommentar fra DX mødet.
God DX, god sommer, 73 de Morten

hjemrejsen. Familien frabeder sig at få tilsendt QSL kort, send der
for ikke QSL. Hvis loggen findes, og familien er indforstået, vil den
franske DX klub sende QSL ud for alle kontakter.
7P8 Lesotho
7P8EL Peter har begyndt to års operation herfra, han kan bl.a. fin
des på 28488kHz fra 16z.

M l Low

9M8 West Malaysia
9M8PV Andy er rapporteret på 3795/7040 kHz fra 2200z, 14165kHz
1100z, 21205kHz, 28550kHz 1400z i weekender.

band

DX

9N Nepal
9N1MD er en belgisk bjergbestiger i Himalaya. WB4NFO Rana, der
for nogle år siden var med på 9N38 DXpeditionen og selv også
kørte som 9N1NFO, håber at blive aktiv senere på året.
Kort nyt
T27RA var KN6J fraTuvalu.
T28RW var ZL1AMO fra Tuvalu.
ZYØTA var kort operation fra Trinidade Isl.
OH2AP/OHØM var stor operation fra market Reef.
TU2UI ny station på Ivory Coast.
V31EY var KA1ILI fra Belize.
JW7FD var LA7FD fra Bjørneøen.
D68TW var 5H3TW, K3TW fra Comores.
J79T var W5EW og WC5N fra Dominica Isl.
KC6TY var JG1RVN fra Belau, WC1.
JA1SGU/JD1 var på Ogasavara Isl.
4J1FS Malyj Vysotskij kørte 41.000 QSO’er.

P.g.a. forsinkelse hos P&T nåede frekvensforudsigeiserne ikke
med i sidste nr. Her bringer vi både juii og august.
HR

ON4UN foreviget ved DX-mødet i Ebeltoft.

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

Måned: Juli 1989
Solplettal: 176
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

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

km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

1
20,1
21,9
22,0
10,8
18,0
25,1
19,9
19,1
20,3

3
20,3
22,5
21,6
8,4
16,3
22,4
17,3
17,4
19,0

5
22,5
26,0
24,6
14,5
18,0
21,3
16,1
16,2
18,3

7
24,1
27,2
25,9
27,8
20,2
18,0
16,3
17,4
18,9

tid/frekvens:
11
9
13
24,8 24,4 23,9
27,6 21,1
16,8
26,0 26,3 25,1
28,4
29,1
28,6
20,7
20,8 21,1
28,2 27,4 26,5
16,7 20,1
20,4
19,5 20,5 20,2
15,5
17,3
17,0

15
23,7
14,7
25,0
28,8
20,7
25,5
19,9
20,4
21,7

17
24,5
16,6
26,5
26,3
22,4
26,2
20,6
21,3
22,4

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet

19
24,0
16,5
27,0
15,8
22,7
26,8
21,9
22,5
22,9

21
22,9
12,9
25,3
12,5
20,5
25,1
21,7
21,8
22,0

23
21,5
23,4
23,0
9,6
19,3
24,6
21,0
20,5
21,2

Måned: August 1989
Solplettal: 179
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

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

OZ JULI 1989

km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

1
18,5
19,2
19,4
11,1
16,1
22,0
17,1
17,4
18,7

3
19,5
21,0
20,3
8,7
15,0
20,2
14,5
15,4
17,0

5
22,9
26,0
24,7
18,5
18,2
21,8
1 4,4
15,2
17,3

7
25,9
28,9
27,7
31,6
23,3
16,2
15,0
17,8
18,5

tid/frekvens:
11
9
13
26,8 25,6 24,9
29,6 24,3
19,2
28,2 27,4 26,8
30,7 30,8 31,1
22,9 22,6 22,5
29,9 27,9
27,5
16,4 20,4 22,0
21,8 22,9
22,5
15,0
13,8
15,5

15
24,8
17,0
26,5
30,9
22,4
27,0
21,5
22,4
22,0

17
25,0
17,3
27,6
32,1
23,9
27,9
22,6
23,5
24,4

19
21,8
14,6
27,0
20,8
23,5
28,1
23,7
24,2
24,6

21
22,3
14,7
24,1
15,0
20,0
24,6
22,5
22,9
23,3

23
20,1
20,7
21,2
11,6
18,4
23,1
19,8
19,8
20,7
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?COM

2 M + 70 cm
5 Watt

IC-32E

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

-N O R A D

■det professionelle
kvalitetsmærke

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

kr. 4985,00
Vy 73 de OZ4SX, Svend

98 96 01 88 -

9800 Hjørring

LU

RA D IOA MA T0 R
FO RLA G
A PS

RN ES

Vi har endnu et lille lager af:
ARRL Handbook 1989
til gammel p ris ...................................... KUN
og
QTH-listen 1988
er nedsat til
KUN

Kr. 240,00

Kr. 75,00

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 0913 77 00.
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 35,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Der tages forbehold for fejl og prisændringer.
Ved forudbetaling skal tillægges kr. 25,00 pr. ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr. 7,00 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: OZ8SL, Svend Erik Lindberg,
El levej 6, 4623 Lille Skensved,
tlf. 53 66 90 75.

’VHF UHF - SHF,

144 MHz DX
Den første halvdel afjuni måned bød på flere gode åbninger på 144
MHz såvel via aurora som via auroral Es og »normal« Es.
Den mest usædvanlige dag var lørdag den 10. juni, hvor en sær
deles god auroraåbning startede om eftermiddagen, og hvor bl.a.
OE, UC2, UB5, YU og El blev kørt, såvidt spalteredaktionen har er
faret.
Efter auroraåbningen var der tidligt på aftenen en kortvarig auro
ral Es-åbning, hvor bl.a. OZ6OL kørte OH9 og SM2. Og som en helt
usædvanlig afslutning på denne sommerlørdag, åbnede båndet
via »normal« Es til I og ISø. Sidstnævnte åbning varede tilsynela
dende fra kl. ca. 2050 til 2200 UTC, d.v.s. til lokal midnat dansk som
mertid, hvilket må betegnes som meget specielt for en Es-åbning
på 144 MHz. Jeg kan iøvrigt ikke mindes tidligere at have oplevet
både en særdeles kraftig aurora og en langvarig Es-åbning på 144
MHz på samme dag.
Men det var ikke slut med dette. Den 12. juni var der igen en god
Es-åbning, denne gang til YO, LZ og YU.
Lørdag formiddag den 17. juni blev spalteredaktøren alarmeret af
OZ8T, der havde opsnappet en melding via DR’s timenyheder. Mel
dingen gik ud på, at et meget stort soludbrud var igang, og at der
kunne forventes forstyrrelser af radiokommunikation m.v. Medens
vi alle derfor sad og ventede på en stor aurora på 144 MHz, indtraf
der denne dag i stedet hele 3 Es-åbninger på dette bånd. Først en
åbning om formiddagen til bl.a. UA3. Lidt over middag lokal tid
åbnede båndet til UB5, og såvidt jeg kunne høre også til LZ, YO og
HG. Dagen sluttede med en åbning til Midt- og Syditalien, Sicilien
og Malta.
Spalteredaktionen har ikke modtaget nogen oplysninger om den
forventede auroraåbning, og jeg har ikke selv obsereveret nogen
auroraaktivitet den 17. eller de nærmest følgende dage.
Endnu er der ikke kommet så mange rapporter om ovennævnte
gode forhold, men jeg håber at kunne bringe mere i næste nummer
af »OZ«.
Nye førstegangsforbindelser og distancerekorder på 3 og 6 cm
OZ1HDA, Eriki J047VK, har oplyst, at han har kørt følgende formo
dede førstegangsforbindelser:
5760 MHz (6 cm):
17.5.89, kl. 2100 UTC: G4BYV (JO01LQ), QRB: 772 km.
25.5.89, kl. 2001 UTC: PAØEZ (J022), QRB: ca. 650 km.
10368 MHz (3 cm):
25.5.89, kl. 2007 UTC: PAØEZ (J022), QRB: ca. 650 km.
Da jeg ikke kender PAØEZ’s eksakte lokator, er afstanden kun
omtrentlig, men der er uden tvivl tale om nye dx-rekorder.
OZ1HDA anvendte følgende udstyr til rekord-QSO’erne:
6cm:TXmedTWT, 12 watt output til en 1 m parabol fødet via bølge
leder.
3 cm: TX med TWT, 4 watt output til en 90 cm parabol fødet via bøl
geleder.
Alle QSO’er blev gennemført på SSB.
Spalteredaktionen ønsker Erik til lykke med resultaterne.
50 MHz nyt
Via OZ9QV har spalteredaktionen modtaget oplysninger om, at føl
gende græske radioamatører nu har fået de nationale telemyndigheders tilladelse til at operere i frekvensområdet 50-52 MHz:
SV1AB, SV1DC, SV1DH, SV1EN, SV1IW, SV10E og SVØCY.
Alle modulationsarter undtagen FM er tilladt. De nævnte amatø
rer har forpligtet sig til at fremsende en aktivitetsrapport til de græ
ske telemyndigheder hver anden måned. Tilladelserne trådte i
kraft den 27.4.89 og gælder indtil videre for et år.
Pr. udgangen af november 1988 havde ialt 78 franske radioama
tører fået tilladelse til at sende på 6 meter. Tilladelsen gælder for
frekvensområdet 50,2-51-2 MHz.
OZ JUL11989

-

50 MHz:
OZ1IZB har kørt følgende på krydsbånd 50/28 MHz:
11.6.: FC og FD.
16.6.: 19 G, GU1IIW, GD4ICD, GU1DWO.
Rig består af TS680S, TS120V + PW MEON. Antennerne dipol og
vertikal.
OZ DR2159 (alias OZ1IZB) har hørt følgende på 6 meter:
15.5.: FC1JJ og FY1THF.
10.6.: G og PA.
11.6.: FD, OH3/5, GI.
12.6.: 5B4TMG, 5B4CY og GB, GM.
16.6.: G, GB, GU1IIW, EI5FK, F, FD, FC og T77C.
OZ9QV har 5.6. kl. 1707-1738 hørt G4VXE/CT3 (Madeira).
Sporadisk E, 144 MHz:
Som du kan læse andetsteds i spalten, har der været flere gode Es
åbninger i første halvdel afjuni.
Her er, hvad der er indkommet af rapporter:
10.6 .:

OZ1BUR (J046HI) har i tidsrummet 2051-2159 UTC kørt følgende:
IKØFEC (JN63), I0UZF/0, IK4GNG (JN64), IT9TDH (JM68), IØJU
(JN61), I0IWY/0 (JN62), IØAMU (JN61), IWØBKJ (JN61), IKØDEQ
(JN62), IØNNZ (JN52), IW5ARK (JN52), I8SGS (JN70), IK5FTQ
(JN53), I3FGX (JN55), IKØLNN (JN55), I5XDL (JN52), IT9VJO/9
(JM78), IØXKD (JN52), ISØRHF (JM49), IWØAKA (JN61), ISØYFG
(JM49), ISØDKU (JM49) og IK1LGV (JN44).
Kl. 1153 UTC kørte OZ1BUR SM2EKM (KP05) formentlig via au
roral Es.
OZ9QV (J065) kørte i perioden 2103-2123 UTC:
IK5EHR (JN53), IØJU (JN61), IWØUIM (JN??), IKØIXO/Ø (JN52),
IT9TDH (JM68), IK1LGV (JN44), I0UZF/0 (JN?), IK1LWL/1 (JN33).
Hørt: IKØIXO/Ø, IØNNZ, IK4GMF/4 og I1ANP (JN44).
ISØ var Jans 42. DXCC-land på 144 MHz.
OZ4YC (J046SE) kørte i tidsrummet 2107-2117 UTC:
IØAMU (JN61), IW5ARK, IKØLWU (JN61), IØAKP, IK5CQP,
IK5EOR (JN53), IK5FTQ (JN53), IW1PDP (JN44), I5YDI, IØXKD
(JN52), IØMYE (JN52), ISØDKU (JM49), IK1LGV (JN44) og ISØ
YFG (JM49).
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OZ1JVX (J046DS) kørte i tidsrummet 2106 - 2204 UTC: løAMU
(JN61), IW5ARX, IKøLWU (JN61), løAKP, IK5CQP, IK5EOR (JN53),
IK5FTQ (JN53), IWIPDP (JN44), I5YDI, løXKD (JN52), løMYE
(JN52), ISøDKU (JM49), IK1LGV (JN44) og ISøYFG (JM49).
OZ9NS (J044WX) kørte i tidsrummet 2058-2102 UTC:
IT9TDH (JM68) og I0UZF/0 (JN62). Hørte desuden 5 andre italie
nere fra IK4, Ik5 og 10.
OZ8SL (J065BM) kørte eller hørte i tidsrummet 2111-2126 UTC:
IØNNZ (JN52). Hørte IWØAKA, I1ANP (JN44) og IK1LGV.

25.5.89:
1296 MHz: PAØWWM, PAØPLY, PA3BBA, PAØLPN, PAØJUS, PAØFRE.
2320 MHz: PAØWWM, PAØPLY, PAØRDY, PA3BBA, LA6VBA
5760 MHz: PAØEZ, LA6VBA
10368 MHz: PAØEZ
26.5.89:
LA3VW (J048) på både 2320 og 5760 MHz.
OZ1HDA har nu ialt kørt 13 felter på 5760 MHz og 9 felter på
10368 MHz.

12.6.:

OZ3ZW (J054RS) kørte i tidsrummet 1907-1911 UTC: YU8DM
(KN02) og LZ1RK (KN22).
OZ1JVX kørte i tidsrummet 1847-1913 UTC:
Y05BLA (KN16), LZ1BV (KN22), LZ1NG (KN22), LZ1RK (KN22),
LZ1KSP, LZ1KZ (KN22), LZ2KBI og YU5EF (KN01).
OZ4YC kørte i tidsrummet 1842-1912 UTC:
Y09IE (KN34), LZ2EZ (KN33) og LZ1KWF (KN12). De to først
nævnte med CW.
OZ8SL kørte i tidsrummet 1840-1907 UTC:
LZ2PP, LZ1ZX, LZ1YJ (KN32) delvis QSO, YZ1PZL (KN04) og
YU5EF (KN01).
17.6.:
OZ4YC kørte kl. 1106 UTC: RB5QCG (KN86) med CW.
I tidsrumet 1849-1856 UTC kørte Søren desuden IK8MKK (JN71)
og 9H1CG (JM75) - sidstnævnte med CW. Hørte desuden 9H1BT.
Søren kører med 25 WICOM IC-275E og 2 x 6 elem. vandret yagi.
OZ8SL kørte i perioden 1102-1111 UTC:
RB5EEZ (KN88) og UB5QDM (KN77), - sidstnævnte med CW. I pe
rioden 1843-1905 kørtes: IK8JPI (JN70) delvis QSO, IK8DYD
(JN71), IT9VDQ (JM68), IWØBZJ (JN61) og I80MA (JN70).
Aurora, 144 MHz:
OZ3ZW har sendt en rapport vedrørende hans aurora-aktivitet i før
ste halvår af 1989:
11.1.: UR og OZ
13.1.: SM5 og LA
15.1.: SM3/5, LA og OZ
19.3.: SMØ/7, OZ, LA, DF og GM4IPK/p (IP90)
23.3.: LA, OH1, UR, SM1/7.
27.3.: LA, SM3/6, OH2
29.3.: PAØ, Y2
7.4.: LA og SMØ/4/5
7.5.: LA og SM4/5
10.6.: LB, LA, UR, PA, Y21, DJ/DL/DF, SP3 og G4SWX (JO02).
OZ1BUR kørte i perioden 1404-1822 UTC den 10.6.:
30 OK, 19 DL, 7 Y, 6 SP, 5 PA, 3 OE, 2 ON, 2 G, 1 F, 1 U B o g l HB9.
OZ1JVX kørte fra 1240 til 1809 UTC den 10.6. følgende:
SM, El, GM, Y2, G, GI, GW, DC/DK/DJ/DG/DB/DA/DL, OE, PE, SP
og ON.
OZ1HDF kørte 10.6. bl.a. OE3JPC (JN88).
Tropo, 144 MHz
Fra OZ3ZW er der kommet en enkelt tropo-rapport:
3.1.: SP1 og SP2
20.1.: SP3, SP4 og SP5
21.1.: UB5RCP (K051)
2.5.: OK1AXH (JO70)
1296, 2320, 5760 og 10368 MHz:
OZ1HDA har telefonisk oplyst, at han har kørt følgende QSO’er på
ovennævnte bånd:
17.5.89:
1296 MHz: G4BYV, G4FUF, G3XDY
2320 M H z: G4BYV, G3LQR, G4FUF, G3XDY
5760 MHz: G4BYV
21.5.89:
G8PNN på både 1296 og 2320 MHz.
23.5.89:
OZ7IS på 5760 MHz.
24.5.89:
2130 UTC LA4WN på ATV på 1296 MHz!
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Satellitter
MicroSats
Den nyeste satellitkonstruktion fra AM SAT har fået navnet »MicroSat«. Som navnet antyder, er en MicroSat en lille satellit. Den er ud
formet som en terning med en sidelængde på 23 cm og en vægt på
ca. 8,5 kg. Hertil kommer så dimensionerne af forskellige antenner.
På grund af satellittens ringe fysiske størrelse forventes den at
kunne placeres i forskellige Iøfte raketters »lastrum« og udnytte den
overskudsplads, der ellers ikke kan anvendes til de noget større
professionelle satellitter. Også »håndbåret« anbringelse i kredsløb
fra en bemandet rumfærge vil være en mulighed. Begge metoder
forventes at kunne udføres for et minimum af omkostninger.
En MikroSat er endvidere konstrueret til anbringelse i lave kreds
løb, f.eks. i solsynkrone omløb ligesom AMSAT’s tidligere fase II sa
tellitter OSCAR-6, -7 og -8.
Følgende organisationer er i øjeblikket involveret i MicroSat-projektet: AMSAT-afdelingerne i USA, Argentina og Brasilien (AMSATNA, AMSAT-LU og BRAMSAT), Tucson Amateur Packet Radio As
sociation (TAPR), Weber STate College og den amerikanske ama
tørorganisation ARRL.
De første 4 MicroSats indeholdende forskelligt teknisk udstyr for
ventes opsendt sammen med de to nye UoSATs sidst i 1989. Opsen
delsen påregnes at skulle ske med en ESA Ariane-4 raket, der som
primær last har en satellit med navnet SPOT-2. Omløbene vil blive
solsynkrone med en inklination på 98,7° og en højde på ca. 820 km.
De 4 MicroSats vil efter vellykket opsendelse blive benævnt som
følger:
PACSAT-OSCAR-14, DOVE-OSCAR-15, NUSAT-OSCAR-16 ogf
LUSAT-OSCAR-17.
De fire satellitters hovedformål vil være følgende:
PACSAT og LUSAT udviklet afAMSAT-NA og AMSAT-LU:
- at give radioamatører lejlighed til yderligere at udvide deres digi
tale kommunikationsmuligheder ved hjælp af amatørsatellitter.
- at forsyne radioamatører med en let tilgængelig satellitbaseret fa
cilitet for data-lagring og -udsendelse ved hjælp af amatør packet
radio teknik.
- at demonstrere anvendeligheden af digital store- and-forward tek
nik indenfor amatør radioområdet til uddannelsesmæssige og vi
denskabelige formål.
PACSAT har tillige det formål at udforske og eksperimentere med
specialiserede protokoller for effektiv adgang til og udnyttelse af di
gitale data satellitter.
DOVE (Digital Orbiting Voice Encoder) udviklet af BRAMSAT
- at give mulighed for ukompliceret modtagelse af en talemoduleret
beacon til brug for uddannelsesmæssige og videnskabelige for
mål. Den planlagte anvendelse inkluderer transmission af tele
metri og amatør radio bulletiner og andre budskaber på adskillige
sprog.
NUSAT eller WEBERSAT udviklet af Center forAerospace Techno
logy, Weber State College i Ogden, Utah:
- at forsyne radioamatører med let anvendelig satellitbaseret facili
tet for video data modtagelse og lagring samt transmission til ama
tør radio jordstationer ved anvendelse af amatør packet radio tek
nik.
OZ JULI 1989

Ovenstående er et kortfattet sammendrag af en længere artikel:
»The First Flock Of MicroSats« i AMSATs nye blad »The AM SAT Jour
nal« vol. 12, No. 1, May 1989.
Artiklen indeholder desuden en fyldig teknisk beskrivelse af sa
tellitten og dens forskellige nyttelaster.

Frequencies:
Mission
Downlink
Uplinks
AMSAT-NA primary 437.050 MHz 145.900, 145.920, 145.940,
145.960 MHz
secondary 437.025 MHz
AMSAT-LU primary 437.150 MHz 145.900, 145.880, 145.860,
145.840 MHz
secondary 437.125 MHz
WEBERSAT primary 437.100 MHz 145.900 MHz
secondary 437.075 MHz
DOVE
primary
145.970 MHz
secondary 145.970 MHz

LOW COST
super performance
GaAs-fet preamp.

Frekvensplan for de første 4 MicroSats. Frekvenserne er
omhyggeligt udvalgt for at undgå gensidige forstyrrelser.

features

+
+
+
+
+

lavt støjtal
indbygget båndpasfilter
HF-vox og PTT
ringe tab ved sending
HF-tæt metalhus
MX2
MX70
144-146 430-440

Frekvens
AMSATS MicroSat konstruktion fotograferet af WD4FAB. Satellit
ten har form som en terning med sidelængden 23 cm. Terningens
sider er beklædt med soipaneler. Indeni satellitten vil kunne monte
res forskellige »nyttelaster« såsom packet radio transpondere,
CCD-kameraer m. m.
Fra The AM SAT Journal

Støjtal

1.0

1.3

dB

Forstærkning

20

20

dB

Intercept pkt.

+15

+15

dBm

Max HF

vox

200

100

W

PTT

500

250

W

Driftspænding

13.8

13.8

V

UHF

N

Stik

Husk stof
til OZ
i god tid
inden d. 20.

Dimensioner

74x111x35

mm

Pris (incl. moms) kr. 900,- kr. 925,-

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

OZ9FW

407

Kredsløbsdata for OSCAR-13:
AOS
az
UTC
Orbit
Dato
337
840
19.7
05:00
841
19.7
11:38
95
02:42
20.7
316
842
20.7
11:10
84
843
21:30
844
20.7
356
21.7
10:45
74
845
19:35
232
846
21.7
10:22
22.7
64
847
214
22.7
18:08
848
23.7
09:59
849
55
23.7
16:51
198
850
09:34
24.7
45
851
15:41
182
24.7
852
09:07
35
25.7
853
167
854
25.7
14:36
26.7
08:34
855
25
13:37
26.7
152
856
27.7
07:51
13
857
12:44
27.7
136
858
28.7
06:55
2
859
28.7
11:59
121
860
29.7
05:43
351
861
29.7
11:21
108
862
04:12
30.7
338
863
864
30.7
10:50
95
01:52
31.7
316
865
10:21
84
31.7
866
867
31.7
20:45
257
09:57
74
868
1.8
18:49
232
869
1.8
64
2.8
09:33
870
17:22
215
871
2.8
872
3.8
09:10
55
873
3.8
16:05
199
874
4.8
08:46
45
14:55
183
875
4.8
08:18
35
876
5.8
877
5.8
13:50
168
07:45
6.8
25
878
152
879
6.8
12:51
07:02
14
880
7.8
11:57
137
881
7.8
882
8.8
06:06
2
11:12
122
883
8.8
884
9.8
04:55
351
10:33
108
885
9.8
03:23
886
10.8
338
887
10:01
96
10.8
01:02
888
11.8
316
84
889
11.8
09:33
20:00
257
890
11.8
891
12.8
09:08
74
18:04
892
12.8
233
08:44
64
893
13.8
16:37
894
13.8
215
08:21
895
14.8
55
896
14.8
15:20
199
897
07:57
15.8
45
184
898
15.8
14:10
899
16.8
07:28
35
13:04
900
169
16.8
17.8
06:55
901
25
902
12:04
17.8
153
14
903
18.8
06:13
904
18.8
11:11
137
Beacon: 145.812 MHz/435.65"I MHz.
* : Den følgende dag
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MaxElev
MA
183
75
156
90
65
105
47
121
39
138
35
153
34
168
34
180
37
189
42
193
50
191
61
182
74
154
88
65
104
46
120
39
136
35
152
34
166
34
179
37
188
42
191
49
190
60
180
73
152
87
65
102
46
118
38
134
35
150
33
164
34
177
36
186
41

UTC
07:25
17:16
06:17
16:30
05:22*
15:29
04:21*
14:10
03:12*
13:01
02:04*
12:15
00:51*
11:10
23:35
10:08
22:12
09:03
20:42
08:34
19:03
07:33
17:42
06:40
16:49
05:34
15:25
04:35*
14:14
03:32*
13:10
02:27*
12:26
01:18*
11:37
00:05*
10:34
22:49
09:13
21:28
08:39
19:57
07:35
18:32
06:47
17:16
05:40
15:50
04:55
14:54
03:52*
13:52
02:50*
12:51
01:41*
11:50
00:33*
10:24
23:20
09:32
22:06
08:45
20:42
07:55
19:13

LOS

UTC
az
el
07:55
15
315
19:09
95
61
06:54
309
23
17:58
76
50
05:49*
33
286
16:50
40
65
04:45*
263
45
15:39
32
60
03:39*
250
59
14:30
24
51
02:31 *
72
228
13:20
17
38
01:23*
218
83
12:12
12
28
00:15*
144
89
11:04
9
18
23:06
347
88
10:02
7
8
21:54
175
89
09:04
7
346
20:45
82
139
08:08
334
10
19:35
111
72
07:09
15
316
18:26
87
61
06:09
307
23
17:15
82
51
05:04*
33
289
16:04
41
72
03:59*
271
45
14:55
62
32
02:53*
254
58
13:44
24
49
01:45*
72
235
12:34
17
36
00:37*
82
226
11:25
12
26
23:30
89
243
10:20
9
20
22:19
7
88
09:17
2
7
21:10
160
90
08:20
352
8
20:00
115
82
07:22
334
10
18:50
72
98
06:26
15
326
17:40
62
93
05:22
22
300
16:28
77
51
04:19*
32
286
15:18
41
67
03:14*
44
266
14:09
32
57
02:08*
256
58
13:00
47
24
01:02*
71
238
11:50
42
18
23:54
82
235
10:41
13
30
22:44
89
156
09:36
16
9
21:36
337
88
7
08:33
2
20:26
90
110
**
: Apogæum før AOS eller efter LOS
Beregnet af OZ8SL; - Element set 31 benyttet.

az
267
52
235
43
214
34
188
26
167
18
150
11
132
2
116
353
101
340
86
322
74
296
62
269
52
237
43
214
34
191
26
169
19
152
12
134
3
117
353
101
341
87
321
74
298
63
266
53
243
44
216
35
193
27
172
19
151
11
134
3
118
353
103
340
88

MA
248
243
250
242
251
241
252
239
252
239
251
237
251
237
250
236
249
238
247
241
246
245
245
248
244
250
242
251
241
251
240
252
238
251
237
250
236
250
237
249
238
248
241
246
245
245
248
243
249
242
251
240
251
239
251
238
252
237
251
236
250
237
249
238
248
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Referenceomløb, RS-10/11 og JO-12
RS-10/11
Dato
Omlnr
UTC
grd
19.7.89
10376
1:19
102
10389
0:05
085
20.7.89
0:35
094
21.7.89
10403
10417
22.7.89
1:05
103
23.7.89
10413
1:36
113
24.7.89
10444
0:21
096
25.7.89
10458
0:51
105
10472
1:21
114
26.7.89
0:07
097
27.7.89
10485
0:37
107
28.7.89
10499
10513
1:07
116
29.7.89
10527
1:38
125
30.7.89
31.7.89
10540
0:23
108
1.8.89
10554
0:53
118
1:24
127
2.8.89
10568
0:09
3.8.89
10581
110
0:39
119
4.8.89
10595
5.8.89
10609
1:10
129
6.8.89
10623
1:40
138
7.8.89
10636
0:25
121
8.8.89
10650
0:55
130
10664
1:26
140
9.8.89
10677
0:11
123
10.8.89
0:41
132
11.8.89
10691
12.8.89
10705
141
1:12
1:42
10719
13.7.89
151
10732
0:27
134
14.8.89
15.8.89
10746
0:58
143
16.8.89
10760
1:28
152
17.7.89
10773
0:13
135
0:44
145
10787
18.7.89

JO-12
Omlnr
UTC
13337
1:43
13349
0:51
13362
1:54
13374
1:02
13386
0:10
1:14
13399
13411
0:21
13424
1:25
13436
0:33
13449
1:36
13461
0:44
13474
1:48
13486
0:55
13498
0:03
13511
1:07
13523
0:15
13536
1:18
13548
0:26
13561
1:29
13573
0:37
13586
1:41
13598
0:49
13611
1:52
13623
1:00
13635
0:08
13648
1:11
13660
0:19
13673
1:23
13685
0:30
13698
1:34
13710
0:42

grd
122
113
133
124
115
135
126
146
137
157
148
168
159
149
170
160
180
171
191
182
202
193
213
204
195
215
206
226
217
237
228

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

Contestrapporter

Klasse 2 -1 4 4 MHz multi
Nr. Call
1 OZ1DOQ/P
2 OZ1ALS
3 OZ9EDR/P
4 OZ1KLB
5 OZ7HVI
6 OZ5DD
7 OZ7FYN
8 OZ9HEL

Locator
J064
J044
J055
J055
J065
J045
J055
J066

QSO
184
111
72
45
61
33
26
34

Loc
41
32
22
19
20
11
13
12

Point
83858
50637
21935
21298
19479
11202
10707
9415

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call
1 OZ1FYW
2 OZ7LX
3 OZ1KLU
4 OZ8QD
5 OZ1LYZ
6 OZ9ZZ
7 OZ8RY
8 OZ5TG
9 OZ6HY

Locator
J075
J055
J046
J066
J056
J046
J065
J045
J045

QSO
22
30
10
12
10
8
14
7
6

Loc
16
17
9
6
5
5
5
5
6

Point
15914
14036
6821
4245
3870
3390
3330
3024
1958

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call
1 OZ1KLB
2 OZ9EDR
3 OZ7HVI

Locator
J055
J065
J065

QSO
10
16
13

Loc
7
6
6

Point
4784
4259
3867

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call
1 OZ1HDA
2 OZ7LX
3 OZ1GMP
4 OZ1JXY
5 OZ1GEH
6 OZ8TU
7 OZ1KLU
8 OZ9ZZ
9 OZ3ZW
10 OZ1HWJ
11 OZ1 GDI/P
12 OZ6HY
13 OZ1DAY

Locator
J047
J055
J056
J046
J065
J065
J046
J046
J054
J065
J065
J045
J055

QSO
12-3-3-0
21-0-0-0
18-0-0-0
11-3-1-0
20-0-0-0
17-0-0-0
7-0-0-0
8-0-0-0
6-0-0-0
8-0-0-0
7-0-0-0
5-0-0-0
2-0-0-0

Loc
7
10
8
6
8
8
5
5
3
2
1
2
2

Point
4493
3906
2972
2857
2728
2297
1552
1527
872
424
343
341
318

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call
Locator
Ingen indsendte log denne gang.

QSO

Loc

Point

v/OZIFM B, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
Juni-testen gav følgende resultat:
Klasse 1 -1 4 4 MHz single
Nr. Call
1 OZ1ANA
2 OZ1FYW
3 OZ1IWE
4 OZHNE
5 OZ1BUR
6 OZ1KVM
7 OZ1IYH
8 OZ1GEH
9 OZ1LTW
10 OZ1JXH
11 OZ8RY
12 OZ1KLU
13 OZ8TU
14 OZ1HUW
15 OZ9ZZ
16 OZ5TG
17 OZ9DV
18 OZ3ADL
19 OZ1JVX
20 OZ2TG
21 OZ1JSZ
OZ JULI 1989

Locator
J055
J075
J046
J057
J046
J044
J055
J065
J065
J047
J065
J046
J065
J065
J046
J045
J065
J055
J046
J065
J065

QSO
87
81
67
59
43
45
42
40
59
35
40
23
31
34
24
24
18
18
10
19
11

Loc
29
27
29
25
24
16
17
16
16
12
14
12
13
11
10
9
9
8
6
6
4

Point
39749
35788
30504
28643
23103
16152
15935
15641
14993
12763
12734
11164
9881
9795
8242
7939
7185
6349
4675
3784
2673

Afdelingsresultat 1. halvår 1989
Nr. Call
Point
1 OZ8ERA
807695
2 OZ7AMG
743927
3 OZ9EDR
483638
4 OZ1ALS
433526
5 OZ6HR
384791
6 OZ7HVI
258708
7 OZ1KLB
239400
8 OZ8SMA
204171
9 OZ8H
177084

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17

Call
OZ4VGB
OZ7FYN
OZ2EDR
OZ9HEL
OZ1EDR
OZ7RD
OZ6EDR
OZ2AGR

Point
152563
130293
111506
92721
65346
43120
34523
17596

Der er yderligere 1958485 point, der kunne være fordelt.

Open Class 1989
Det er jo ikke den helt store deltagelse, der har været fra vore nabo
lande her det første halvår, men i betragtning af, at det er det første
år, vi prøver med denne klasse, og at reglerne ikke har været sær
lig meget omtalt i nabnolandenes tidsskrifter, så synes jeg, at vi må
glæde os over den deltagelse, der er, og så håbe at der kommer
endnu flere resen af året - og selvfølgelig i de kommende år.

409

144 MHz
Nr. Call
1 DK90Y
2 BRS31976

Locator
J052
JO01

Point
38822
4056

Tester
2
1

432 MHz - ingen log i denne klasse.
Microbølge
Nr. Call
1 DK1KR

Locator
J053

Point
5681

Tester
3

Aktivitetstestens top-10
Efter det første halve år af 1989 er stillingen i »toppen« således:
Klasse 1 -1 4 4 MHz single
Nr. Call
1 OZ1ANA
2 OZ1HNE
3 OZ1BUR
4 OZ1IWE
5 OZ3ADL
6 OZ1KVM
7 OZ1HUW
8 OZ1IYH
9 OZ8RY
10 OZ1GEH

Locator
J055
J057
J046
J046
J055
J044
J065
J055
J065
J065

Point
255742
219492
203034
169883
130240
125678
91524
84703
80192
78318

Tester
6
5
6
5
6
6
6
6
5
4

Klasse 2 -1 4 4 MHz mult!
Nr. Call
1 OZ1DOQ/A
2 OZ1ALS
3 OZ1KLB
4 OZ7HVI
5 OZ1GDI
6 OZ8ERA
7 OZ9HEL
8 OZ1EDR
9 OZ7FYN
10 OZ7RD

Locator
J064
J044
J055
J065
J065
J066
J066
J065
J055
J056

Point
637402
433526
229832
180734
108721
99210
92721
65346
45590
43120

Tester
5
6
6
6
5
1
5
5
4
2

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call
1 OZ1IS
2 OZ1KLU
3 OZ1JPT
4 OZ7LX
5 OZ1GEH
6 OZ8QD
7 OZ1CFO
8 OZ1LYZ
9 OZ9ZZ
10 OZ6HY

Locator
J065
J046
J064
J055
J065
J066
J056
J056
J046
J045

Point
81825
72187
69088
59284
50297
31395
30942
27095
24086
19238

Tester
5
6
4
5
5
6
5
5
6
5

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call
1 OZ7HVI
2 OZ9EDR
3 OZ1KTE
4 OZ1KLB
5 OZ7AMG

Locator
J065
J065
J065
J055
J065

Point
27497
23845
10148
4784
1159

Tester
6
6
3
1
1

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call
1 OZ1HDA
2 OZ1JXY
3 OZ8TU
4 OZ1GEH
5 OZ7LX
6 OZ1GMP
7 OZ3ZW

Locator
J047
J046
J065
J065
J054
J056
J054

Point
28290
21422
17723
16080
14988
14715
14484

Tester
5
6
6
5
5
6
6

410

8 OZ1DOQ
9 OZ1ABE
10 OZ1KLU

J065
J065
J046

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call
1 OZ1KTE

Locator
J065

13691
11523
7182

5
4
4

Point
5784

Tester
4

Region 1 VHP September Contest 1989
Testregler:
1. Deltagere: Alle licenserede radioamatører i Region 1 kan del
tage.
Multioperatørstationer kan deltage, når der kun anvendes eet
kaldesignal under testen. Deltagerne skal overholde respektive
landes licensbestemmelser.
2. Testsektioner: VHF-testen afvikles med 2 sektioner.
A - Singleoperatørstationer - kun kaldesignalets indehaver
B - Multioperatørstationer - alle andre, også klubstationer.
Den deltagende station skal operere fra samme locator gennem
hele testen.
Der må under testen kun anvendes een transmitter.
3. Dato Testen afvikles den 2. - 3. september 1988.
4. Tid: Testen starter om lørdagen kl 1400 GMT og slutter om søn
dagen kl 1400 GMT.
5. Kontakter: Hver station må kun kontaktes een gang, hvad enten
den er /p, /a, /m eller lignende. Evt. dublet-QSO skal logges, de er
ikke pointgivende, men skal tydeligt afmærkes som dublet. Kon
takt via aktive repeatere, translatorer, EME eller MS er ikke point
givende.
Phone-QSO med stationer i CW-båndet er ikke pointgivende.
6. Modulationstype: Kontakter må etableres med A1A, R3E, A3E
eller F3E (G3E). (Se endvidere licensbestemmelserne for OZ).
7. Rapport: Der udveksles sædvanlig rapport med RS(T) + QSOnummer (begyndende med nr. 001) + komplet Locator.
Ex.: 59003 JO20DB eller for CW, 579123 IN55CC.
8. Point: Der gives eet point pr. km. Samlet pointsum skal angives
på første side (Summary sheet).
9. Log: Deltagerne udregner selv deres point.
Log, der bruges i Region 1 testerne skal være format A4 (opret
stående), og skal indeholde følgende kolonner i nævnte række
følge: Dato, tid i GMT, modstationens kaldesignal, sendt rap
port/kode, modtaget rapport/kode, modstationens locator,
km/point samt en tom kolonne til brug for testmanageren.
Endvidere skal der være en korrekt udfyldt Summary sheet.
10. Bedømmelse Deltagere, der med overlæg tilsidesætter oven
stående regler eller skamløst overtræder IARU båndplanen, vil
blive udelukket fra testen. Mindre fejl/overtrædelser vil resultere i
reducering af point. Fejl i call, rapport/kode, og/eller Locator vil re
ducere point for begge stationer efter følgende skala: 1 fejl -25%,
2 fe jl-50%, 3 fe jl-100%.
Hele QSO’en bliver slettet, hvis der er noteret en umiddelbar for
kert Locator, eller hvis der er en tidsforskel på mere end 10 min.
11. Diplomer: De tre bedste stationer i hver sektion vil modtage di
plom.
Der dystes desuden om følgende trofæer:
The IARU Region 1 Trophy til vinderen af section A.
The PZK Trophy til vinderen af section B.
12. Indsendelse: Logs med korrekt udfyldt Summary Sheet sendes
til den nationale VHF/UHF/SHF Contest-manager: OZ1FMB, Ge
org Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund
og skal være poststemplet senest den 2. mandag efter testen.
Bemærkninger:
Vil du/l også deltage i NRRL’s Nordiske test, skal der indsendes
log og Summary Sheet til begge tester.
Husk at der i NRRL-testen gives 500 bonuspoint for hver ny Locatorsquare på 144 MHz.
Hvis ikke du allerede i din ansøgning har nogle af de Summary
Sheets, der bruges i internationale tester, så kan du få tilsendt et
par kopier fra mig.
For at rette lidt på de misforståelser, der har været de sidste par
OZ JULI 1989

år, når man udfylder Summary Sheet til de internationale tester, er
her afbildet et udfyldt eksemplar.
Forklaringen til hvordan man udfylder et sådant skema kan må
ske nok for de fleste synes overflødig, men det har vist sig ved flere
lejligheder, at det alligevel bliver gjort forkert, og det har så bety
det, at det vanskeliggør gennemgangen af de indsendte log og der
med forsinker result-listerne.
1. Hele denne del er forbeholdt contestmanageren, og det bety
der, at du ikke må skrive her.
1A Her er plads til, at den nationale contestmanager kan sætte sit
stempel som tegn på, at han/hun har checket loggen i henhold
til reglerne for den pågældende test.
2. her skrives navnet på den contest, hvori man har deltaget.
3. Contest-dato (og ikke den dato, du renskriver eller indsender
loggen).
4. Her skrives det call, der er benyttet under testen.
5. Her skrives den Locator, der er benyttet under testen.
6. Her skriver man den adresse, hvorfra testen er kørt.
7. Der sættes kryds ved enten single eller multi. (For at kunne
deltage som »single« er kravet i de fleste tester, at man er
alene om alle funktionerne før, under og efter testen. Samt at
det benyttede udstyr er ens eget).
8. Her sættes kryds ved det benyttede bånd. (Der sættes kun eet
kryds, da der skal bruges separat log og Summary Sheet for
hvert bånd).
9. Navn, Call og komplet adresse på den ansvarshavende for
det benyttede kaldesignal.
10. Hvis man deltager i »Multil-klassen skriver man her kaldesignalerne på medoperatører/hjælpere.
Eksempel

på

11 .
12 .

13.
15.
16.

17.
18.

Stationsbeskrivelse - TX er senderen, RX er modtageren og
ved »hight as I« skrive, hvor mange meter antennen er over
daglig vande, det vil sige kote + højden på antennemasten.
»Claimed score« betyder det antal point, man selv har regnet
ud og mener at have krav på i denne test, incl. eventuelle bo
nuspoint.
Her noteres den længste forbindelse man har haft i testen.
(Call, Locator og afstand).
Antallet af forskellige lande (incl. eget land).
Antallet af forskellige Locatorsquares, der er kørt i testen. Har
man haft kontakt til en station i egen Locatorsquare, tæller
den også med.
Har man bemærkninger til testen - det kan f.eks. være gode
aurora forhold - kan dette skrives her.
Underskrift - og det er meget vigtigt, at man husker dette.

Til slut skal kun bemærkes, at det er meget vigtigt, at man skriver
tydeligt - brug meget gerne skrivemaskine eller i det mindste blok
bogstaver.
Det er specielt vigtigt, at man skriver navn og adresse på så tyde
ligt (første-operatøren), at arrangørerne ved hvortil de skal sende
diplomet/pokalen.
Jeg synes faktisk ikke, at vi kan være bekendt at indsende log,
som næsten ikke kan tydes, og hvor den arrangerende forening er
nødt til enten at bruge ekstra tid på tydningen eller evt. helt ude
lukke loggen som værende sjusket ført.
Jeg håber, at dem, der bør føle sig »ramt« vil tage ved lære, og at
alle andre ikke tager anstød af ovenstående.
Hardu problemer med at udfylde/udregne loggen, må du hellere
bede mig eller en anden medamatør om hjælp end indsende en
kladde.
Jeg ønsker alle rigtig god test.
OZ1FMB

INTERNATIONAL Summary Sheet!

Forbeholdt contestaanageren:

©

Call

Locator

Sectic

Claimed scori

QSOs

Correcti on

SQRs

Final

score

Det var på 80 meter
I nr. 5/89 omtalte vi OZIADL’s mobil QSO med VK-land.
Desværre havde sætternissen været på spil og skrevet, at det var
en 10 meter forbindelse. Det var, som det også fremgik af QSL-kortet en forbindelse på 80 meter.

Udfyldes at testdslhgeren:

©

S i_nm m ä ir- v"

S h a e tt

single operator

____ B)

For Contest:

d> Contest

©

date

QTH station

(^Jsections

A)

J/Band

(§) f

______ 2 . 4 GHz

10 GHz

4 3 2 MHz

______ 3 . 4 GHz

2 4 GHz

1 .3

______ 5 . 7 GHz

rst operator:

Address
H Q ) Other

other

1 4 4 MHz

GHz

____

____
____
____
____

Name ___________________________________ Call
___________________________________________________

operators

©

Station:

©

Number

©

Re ma r k s: _

Claimed

TX

Output power

score _____
o-f contacts

I herby certify that this station Nas operated Nithin the rules
and spirit of the contest and Nithin the teros of the license.

(j§)
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esm u m h æ
I oversigten side 340 OZjuni 89 med ED-kaldesignaler har sætter
nissen været på spil.
Overskriften skal være QTH-liste fra 25. marts 1926 - 1. januar
1929.
ED7CD skal være ED7CF og efternavn Fode.
ED7DM efternavnet skal være Thorning-Jepsen.
ED7EP der skal stå se ED7MT.
ED7FM ikke henvisning til OZ7FR
ED7FP er faldet ud EDR. nr. 35 Tegner Find Philip, Kbh. 0, lic
16/10-26 senere calls OZ7FP & OZ2M.
AD7GB skal være ED7GB.
ED7LY senere calls skal være OZ7LY & OZ7Y.
ED7MT ikke senere call OZ7MM.
ED7POR skal være ED70R.
EWD7UO skal være ED7UO.
Følgende er tilføjelser til listen, som jeg har modtaget:
ED7AM Philip Find, Berggrensvej 12, Kbh. Str med senere calls
ED7FP & OZ2M.
ED7GH senere call OZ7G.
ED7HR EDR.nr. 2910 og senere call OZ7HR.
Vy 73 OZ1CFV Dines
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SARTG NYT
Så er kongressen i Örebro overstået, og der er sket nogle ændrin
ger i bestyrelsen, men det lykkedes ikke rigtigt at få besat for
mandsposten. Indtil videre har SM6BJK dog lovet at klare de opga
ver, der måtte komme her. Han er samtidig kasserer, og sekretæren
er SM7JRD. SM6AEN Lennart fortsætter som redaktør af SARTG
NEWS. SM7DLZ bliver ny bulletinoperatør, og den skal udsendes
engang om måneden. Der bliver bl.a. udsendelse på 80 m med 100
Baud ASCII og mulighed for indlæsning i mail-boxe. Det skulle
også blive muligt at få bulletinen på 80 m/45,45 baud, så det er et
stort medlemsønske, der skulle kunne opfyldes, når bullen starter
op igen.
Der bliver arrangeret et SARTG træf i Godelöv i sommer, og tids
punktet bliver week-enden 19.-20. august. Der kommer nærmere
info i bulletinen og i QTC, og som tidligere bliver det et træf, hvor der
vil være aktiviteter for hele familien.
SARTG NEWS no. 71 er udkommet, og af indholdet kan bl.a.
nævnes: Orientering fra programbanken, DX-tips, ombygning af
Philips Pact 200 til RTTY, Packet radio modem, TCP/IP, FAX-Hell
spalterne, mm. Abonnement koster stadig sv.kr. 70,00 for et helt år,
og indmeldelse foretages til kassereren SM6BJK, Rolf Berntsson,
Bufjållsleden 1 C, S-417 27 Göteborg, eller ved indsættelse af belø
bet på svensk girokonto 23 13 38 - 5.
SARTG har p.t. et godt tilbud til dig: Der er udsalg af alle tidligere
udgivne numre, og de koster pr. eksemplar kun sv.kr. 5,00 incl.
porto. Indholdsfortegnelsen i short form kan erhverves ved henven
delse til RTTY red. OZ1AKD. Se adresse øverst på siden.
Efterlysning
OZ4IP efterlyser et godt RTTY program for IBM-kompatible maski
ner. Han bruger selv en Tulip PC, og håber du kan hjælpe.

JA5UYI
28 MHz
DX-Tips (SM7AIA)
28 MHz
JQ1HDR
28 MHz
UM8MU
YWSLR
28 MHz
28 MHz
XE3ABC
HC2LZ
28 MHz
W7JUF
28 MHz
28 MHz
K6IFT
28 MHz
WB6HGT
28 MHz
CX5BX
28 MHz
AJ6A
28 MHz
TA3B
28 MHz
TY9JC
CP6KM/1
28 MHz
12.50z
FM5EQ
11.50z
TA5C
VU2SUN
15.00z
07.1Oz
XX9KA
VP5V
VU2DNP
NL7HP
ZD8MAC
7P8DR
Y10VP
UM8MU
YBOPHM
CT3FF

21
21
21
21
21
21
21

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

KP2N
TY9JC
YC01KI
9L1SL
VS6VU

21
21
21
21
21

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen,
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 86 81 30 96.

08.40z
10.00z
11.50z
14.10z
15.40z
16.10z
16.00z
16.13z
17.1Oz
10.45Z
15.20Z
16.15z
14.10z
12.10z

ARQ
ARQ
»Los Roques«
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
ARQ
QSLDJ6JC
QSL: P.O. BOX 4342 La PaZ

11.00z QSL: WD4JNS
16.1Oz QSL: Box 570 GPO 400001 Bom
bay
08.1 Oz
08.25Z ARQ
17.55Z
11.30z QSL: P.O. Box 310008Bagdad
14.35z
14.00z
13.20z QSL: Box 1 Ponts do Sol, 9360
Madeira
11.45Z QSL: K80HC
12.05z QSL: K80HC
13.40z
10.10z QSL: Box 10 Freetown
13.15Z

DU1ANG
FW0BX
ZL1BNN
FP5CJ
GU0JC1
ZL3FH
YW5LR
F05MA
XE1ILW
VU2NR
ZL3AAT
XE1RK
VK7CV
XE1M
YI0VP
V85RM
CE41XB
ODSYS
CP5GC
HV3SJ
WAOOII/KH2
VS6UN
HH2PJ
HH2SJ
HC8VB
XE1BNK
6Y5PG
TU2MA
TI2ZW
F08LQ
P43IDP
HI8EL
9Y4GC
AASY/KH6

21 MHz
21 MHz
21 MHz
21 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz
14 MHz

15.15Z
09.35z
10.00Z
10.55z
11.35z
12.40z
06.35Z
08.1 Oz
04.25Z
15.00z
07.25Z
06.35Z
07.00z
04.40z
09.40z
15.30z
21.50z
07.1 Oz
04.50z
08.00z
16.25Z
16.55Z
05.00Z
05.20z
04.40z
06.55Z
06.10z
05.40z
05.35z
06.55z
07.50z
22.25Z
04.20z
06.00z

QSL: ZL2AMO
QSL: F6FNU

QSL: YV5AJ
QSL: P.B. 1296

QSL: IODUD

QSL: WA3NCP

Nogle adresser: VU7JX=W2XP. TG9MBS=P.O. Box 89C Guate
mala City. TA3D=P.O. Box 384 Izmir. Y10ACC=P.O. Box 7075 Bag
dad. VPSV=WD4JNS. KH6JE8/KH7= KH6JEB. 5Z4BH = KE4DA.
7P8DR=Box
562
Maseru.
Lesotho.
S79D=WB4YZU.
DL7ANP/UG6=DL7AMP.
TSGG = l2MOP.
JY9IU = HB9AHA.
6W70G = F2YT. DL10AX/UG6=DL10AX. Baecherskaempen 17,
3078 Nienburg. HH2PJ=Box 13146 Delmas, Port au Prince.
VJ8JS=GoCGL. 388FP=KN2N. J73EH=WA4WIP. HI8EL=
G0CGL Box 973 Santo Domingo.

SARTG RTTY Contest 1989
Hermed indbydes til den årlige contest, arrangeret af Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group. Denne test er den 19. i ræk
ken, og der er i år sket en lille tilføjelse, idetder er oprettet en ny
klasse: Single Operator/Single Band, og du kanselv vælge hvilket
bånd.
Tider:
0000-0800 UTC, lørdag den 19. august
1600-2400 UTC, lørdag den 19. august
0800-1600 UTC, søndag den 20. august
Bånd:
3 ,5 -7 -1 4 -2 1 -28 MHz.
Klasser:
A) Single operator/all bands
B) Single operator/single band
C) Multi operator/single TX/all bands
D) SWL’s
OZ JULI 1989

Koder:
RST og QSO nummer med start fra 001.
QSO Point:
QSO med eget land: 5 points
QSO med andet land/samme kontinent: 10 points
QSO med andet land/andet kontinent: 15 point
Samme station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.

SENDE W
KONTAKT A

Fig. 1. Principdiagram for RTTY-transmission.
Multipliers:
Efter DXCC listen. Hvert land samt hvert distrikt i Australien, Ca
nada og USA giver 1 multiplier.
Samlet score:
Summen af QSO-points fra hvert bånd multipliceres med summen
af multipliers fra hvert bånd.
SWL’s:
For SWL’s gælder samme regler, men baseret på de aflyttede stati
oner og deres meddelelser.
Diplom:
Til de bedste i hver klasse, til vinderen i hvert land samt til hvert di
strikt som nævnt tidligere.
Logs:
Logs skal være modtaget senest den 10. oktober 1989 og skal inde
holde følgende: Bånd, dato, tid i UTC, modpartens kaldesignal,
sendt og modtaget kode, QSO points og multipliers. Anvend sepa
rat logblad til hvert bånd. Vedlæg sammentællingsblad forsynet
med call, navn og adresse. Logs fra multioperator skal indeholde
navne og kaldesignaler på samtlige deltagende operatører.
Kommentarer er meget velkomne.
Logs sendes til: SARTG Contest Manager, Bo Ohlsson,
SM4CMG, S-710 41 Fellingsbro, Sverige
Hvad er RTTY?
Spalten vil i den kommende tid bringe artikler om generelle emner
som QSO-teknik, justering osv. og forslag hertil er som sædvanligt
meget velkomne.
RTTY betyder Radio TeleType eller frit oversat til dansk: radiofjernskrivning. Det er i princippet en moderne form for telegrafi,
hvor afsending og modtagning af tegnene sker automatisk.
Sende- og modtageudstyret er normalt sammenbygget og ligner
til forvekslingen stor, elektrisk skrivemaskine. Når man på sendesi
den nedtrykker en tast svarende til et bogstav, vil modtagemaski
nen skrive det samme tegn på papiret.
Nutidens teknik tvinger de mekaniske maskiner ud, så der istedet bruges computer med tilhørende skærm, men de anvendte
principper er stadig de samme.
Princippet for en RTTY-transmission er vist på tegningen. I
stand-by stilling er sendekontakten lukket, kredsløbet er sluttet, og
dermed er modtagemagneten trukket. Når der afsendes et tegn,
(sendemagneten åbnes og lukkes i en bestemt kode) vil modtage
magneten falde eller trække synkront med denne kode. Magneten
påvirker en skriveenhed, der trykker tegnet.
Men hvorfor bruge fjernskrivere som kommunikationsmiddel
mellem radioamatører? Ja, man kunne lige så godt spørge: Hvorfor
bruge CW, SSTV, osv.? Hver enkelt modulationsart har sin udfor
dring og ganske bestemte charme. Ved RTTY kan du f.eks. eksperi
mentere med finmekanik og elektronik i en skøn forening. Er du
ikke minded for mekanik (og et vist støjniveau) er der til gengæld
rige udfoldelsesmuligheder med computer-RTTY. Med de rigtige
programmer kan systemet designes lige efter ens behov. Det kan
f.eks. være automatisk logbog, udskrift af QSL-kort, udregning af
locator afstande og meget andet. Kort sagt, den mekaniske ma
skine kommer meget hurtigt til kort, når det drejer sig om finesser
og udvidelser.
Du skal ikke være bange for at købe en af de ældre, mekaniske
maskiner, de er virkelig robuste og konstrueret til mange års pro
blemfri drift. For år tilbage kunne der købes maskiner gennem
OZ JULI 1989

EDR, nu er man efterhånden henvist til at finde dem selv, evt. gen
nem en amatørannonce i OZ. De ældre maskiner kan du som regel
få forærende, hvis du selv henter dem. Skal det derimod være en
nyere maskine, som f.eks. GNT 5/15, skal der nok sættes omkring
500 kr. på højkant.
Foruden maskinen skal der bruges et modem (også kaldet con
verter eller TU=Terminal Unit). Det har til formål at bearbejde de
signaler, der skal ind/ud af stationen, og der kan bygges en velfun
gerende enhed for 200 - 300 kr.
Selvsamme modem kan anvendestil computeren og herudover
kræves der naturligvis et program.
Den »moderne« radioamatør har oftest en computer i forvejen, og
det vil da være mest naturligt at satse på en udbygning af denne.
VIC 20 eller »64’eren« er meget populære, og computerteknikken
giver samtidig nem adgang til de mere avancerede modes, som
AMTOR og PackeLRadio. Disse former er i princippet en nyere (og
bedre) form for RTTY.
RTTY kan også være lærerigt. Er du interesseret i sprog og be
nytter Phone QSO’s sideløbende med RTTY’en, lærer du virkelig
at tale og skrive det pågældende sprog. Kniber det lidt med sprog
kundskaberne kan der stadigvæk gennemføres en rimelig QSO.
Den internationale Q-kode bruges flittigt, og desuden er der en del
forkortelser, som kun anvendes på RTTY.
Lider du af »mikrofon-skræk«, eller er du måske tale/hørehæm
met, kan RTTY også være den oplagte løsning for at komme i luf
ten. En del føler sig mere frie, når de har forbindelse med en fjern
skriver.
Morseprøven, som er adgangsbilletten til HF-båndene og C-licensen anses af de fleste radioamatører som noget, der er uvæ
sentligt og direkte unyttigt. Den skal bare overstås, og så venter
man 1 år på B-licensen og tilladelsen til Phone. Her har du et stærkt
kort på hånden med RTTY, - det må også køres på kategori C.

Jamen, Børge, jeg skal altså lige høre det nyeste sladder hjemme
fra!
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OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Der kommer stadig nye til
Det er dejligt at se, at der stadigt dukker nye kaldesignaler op på
brugerlisten på BBS’erne eller i keyboard til keyboard trafik på 2 m
eller over nettet til den næste node.
Den lokale udvikling synes meget afhængig af den aktivitet der
udvises fra grupper eller enkelt-personer i det lokale område og ge
nerelt bør der opfordres til, at allerede aktive amatører personligt
yder en indsats overfor andre amatører for at hjælpe dem til at
komme med i packet-arbejdet.
Men det er trist
Det er med beklagelse at nogle af de »garvede« falder fra.
Senest har vi set at OZ2BOX er blevet lukket og der går rygter om
at flere har lyst til at standse BBS/MBX-aktiviteterne.
Heldigvis er privat forfølgelse af enkelte amatører ikke årsagen
til, at der p.t. ses lukninger, men vi må erkende, at en gang imellem
er tonen som i så meget andet radioamatørarbejde nok en smule
for uovervejet, hvorfor nogen nødvendigvis en gang imellem må
blive »kede af det« og dermed naturligt miste lidt af den gnist der
skal til for at være med i det frivillige samarbejde.
En voksen og sober tone gør såmænd ikke nogen fortræd. Ven
lige spørgsmål i stedet for »meninger« er en god regel.
Nye noder
Teleinspektionen har netop udstedt licensen til OZ7BBS i Thisted.
Randers digipeateren har fået udnyttet sin tilladelse og fungerer
både på 2 m og 70 cm.
På Sydfyn har Svendborg afdelingen fået tilladelse til at sætte digipeater op med kontakt til 70 cm nettet for at opnå kontakt med det
tyske net.
Tyske amatører har måttet kæmpe med at få tilladelse til at sætte
en modsvarende digipeater op, idet man ikke i Tyskland giver tilla
delse til ubemandede stationer på 70 cm. Der skal man op på 23
cm.
løvrigt forsøger tyskerne også at få en netforbindelse op at stå på
70 cm mellem Husum og Sønderjylland.
Det koster tid og penge
En af årsagerne til, at der for øjeblikket er et generationsskifte igang
i den danske packet-verden kan skyldes, at det er en ganske vold
som belastning både tidsmæssigt og pengemæssigt at holde en
ten en digipeater eller en mailbox igang.
For digipeaterens vedkommende er de økonomiske konsekven
ser nok det mest fremherskende bortset fra vedligeholdelse af an
tenner og radiogrej.
Ved en mailbox kræves det nok gennemsnitligt et par timers ar
bejde hver dag for at holde styr på masineriet og boxens indhold, li
gesom det er en ganske voldsom økonomisk belastning sysop ud
sættes for.
En AT IBM compatibel computer med en passende stor disk, 2-3
TNC’er, 2-3 radioanlæg og 2-3 antenneanlæg koster mange penge,
og også der er reparationsproblemet af betydelig karakter.
Mailboxene og fremtiden
Jeres redaktør har tidligere gjort sig til talsmand for, at fremtiden
måske bliver den, at vi må se en lidt anden struktur end den vi tidli
gere opererede med på mailbox grundlag.
Den database struktur vi startede med for et par år siden har det
generelt vist sig at tage for meget tid og for meget hardware at holde
styr på.
Muligt må vi i fremtiden se en enkelt, to eller tre egentlige BBS’er
være det bærende i relation til database problemet og de øvrige
mailboxe optræde som egentlige MBX’er hvor den væsentligste
funktion er at opbevare indkommet materiale (mail og bulletiner) i
en uge eller 14 dage i message afdelingen hvor den ligger rimeligt
usorteret.
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MBX’en kan naturligvis opbevare visse særligt interessante bul
letiner i længere tid, hvis MBX-sysop har tid og kræfter til at fore
tage denne systematisering.
BBS’erne optræder naturligvis såvel som databaser med den sy
stematisering der er nødvendig og som MBX’er for indgående og
udgående mail og bulletiner.
For brugerne bliver der ikke så megen forskel i forhold til det vi ken
det i dag.
De brugere der har behov for materiale der er lidt ældre end 8 el
ler 14 dage eller skal have hentet materiale vedrørende en særlig
interesse, kan gøre dette ved request kommandoer til
BBS’en/BBS’erne. Request kommandoerne er beskrevet i OZ
p. 150/1988.
Hvis der kan blive en egentlig accept af, at der er brug for begge
typer boxe og en accept af, at en mailbox bestyrer ikke nødvendig
vis skal bruge 2 timer pr. dag på at holde styr på systemet, kunne vi
måske få flere til at acceptere at påtage sig at lukke en lokal-MBX op
for de lokale amatører.
Det er nok den måde vi lettest får flere amatører igang med pac
ket.
Det er oplagt, at packetaktiviteten er størst omkring de lokale
mailboxe, fordi afviklingen af trafikken går hurtigst, når man er tæt
på.
Nyt grej
PacComm fremviste på HamVention 1989 i Dayton, USA 2 nye
TNC’er. Den ene PC-320 var beregnet til indbygning i IBM PC’ere
og Tandy 1000 computere. Den anden TNC-320 er beregnet til til
slutning over sædvanlig seriel 232-port på en computer eller termi
nal.
Begge TNC’er understøtter HF og UHF packetradio og har et se
parat modem optimeret for hver signal type. På VHF-siden anven
des 3105 og på HF-siden 2206/2211.
PC-320 leveres med et program, som simulerer et HF-type dis
play og de sædvanlige LED’s der hvor man måtte ønske det direkte
på skærmen og kan afvises på skærmen samtidig med der dog sta
dig gives signal ved connect.
PacComm smalbånd og system
Der fremvistes et system bestående af TINY-2 TNC med et
9600-baud modem og en krystal styret radioafdeling. Alt bygget
sammen i en kasse med beskedne mål.
På samme måde har PacComm en digitalradio (MB96) på bed
ding der er beregnet til direkte tilslutning til standard TAPRTNC’ere. En anden model skulle være på vej med forbindelse di
rekte til AEA’s PK-232.
Desværre er disse ting formentlig håbløse at få fingre i her
hjemme, når der henses til de priser vi vil se dem til.
Til mobilt brug
PacComm har en TNC undervejs til brug i en laptop PC’er.
Selvom laptops normalt - og endnu - ligger udenfor den alminde
lige amatørs økonomiske rækkevidde, kunne man tænke sig, at en
meget rejsende amatør måske kunne have glæde af en sådan TNC
indbygget i den laptop, han er udstyret med af sin virksomhed. Le
veringstid, priser etc. er endnu ubestemt.
Rundt i hele verden?
Det er hyppigt, at vi ser, at noget der kunne have været ordnet »in
ternt i Danmark« sendes rundt mærket »EU« eller »WW«. Det bliver
altså udsendt i hele Europa eller worldwide. Hvis det f.eks. drejer
sig om forbindelserne på en standard transistor kan vi simpelthen
ikke være bekendt at belægge nettet med en sådan NEED-bulletin
udover mere end OZ.
Tænk venligst på om dine guldkorn skal længere end til OZ og
prøv i det mindste først, om du ikke får svar lokalt/med »OZ«.
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Hvis du har meddelelser af en type, hvor du føler at »verden vil
blive fattigere« hvis ikke alle får oplysningen, er det naturligvis
uden diskussion, at du skal bruge nettet til at udbrede denne oplys
ning, men en gang imellem er det måske ikke nødvendigt, at den lo
kale EDR-afdelings program eller referatet fra sidste møde i den lo
kale digipeatergruppe kommer længere end netop i den lokale
mailbox. Din lokale sysop vil kunne vejlede dig om, hvordan du und

går at sprede budskabet til det ganske land/den ganske verden.
Begynderstof
Der brygges for øjeblikket på en begynderartikel. Ideer modtages
gerne.
73 de OZ3RC/OZ5BBS/Bro

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

Danmarks Mesterskabet i Rævejagt
EDR Herning afdelingen indbyder hermed alle landets rævejæ
gere til en venskabelig dyst i Give.
Dato:
Weekenden d. 12. og 13. august 1989.
Kort:
1214III Brande 1:50000, med koordinatbegrænsnin
gerne 16 vest og 06 nord.
Natjagt:
12. august kl. 21.00-01.00 med 4 ræve.
Dagjagt:
13. august kl. 09.00-13.00 med 6 ræve.
Regler:
EDR’s rævejagtsreglement.
Resultaler fra jysk mesterskab i rævejagt den 10.-11. juni 1989
Hold
Jæger
Observatør
nr.
Støver
By
05
77
02
72
03
54
53
06
11
21

Steen
Egon
Thomas
John
Martin
Michael
Esben
Erik
Willy
Axel

Erik
Stig
Claus
Leif
Frank
Jan
Jette
Henning
Annette
Søgge

Lars
Peter
Hanne

Niels
René

Kolding
Tønder
Kolding
Tønder
Fredericia
Tønder
Tønder
Tønder
Grindsted
Tønder

Mødested:
Startgebyr:
Instruktion:

Give Campingplads (pladser er reserveret).
30 kr. pr. nøgle.
Tvungen fremmøde for instruktion lørdag kl. 20.15 og
søndag kl. 08.15.
Vel mødt ved ræven i Give og omegn.
OZ8VM Villy Jacobsen
Skivevej 32, 7451 Sunds, Tlf. 97 14 13 51

Natjagt

Dagjagt

samlet
tid

antal
ræve

placering

97.8
97.0
116.8
97.1
117.7
174.1
185.6
148.7
232.7
195.2

125.4
156.6
148.0
176.6
191.7
166.0
160.6
201.2
202.2
161.6

223.2
253.6
264.8
273.7
309.4
340.1
346.2
349.9
434.9
356.8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi siger Michael og Erik tak endnu engang for den gode jagt de havde lavet og på gensyn ved DM på Givekortet den 12.-13. august.
Erik

OZ-spot
E.D.R.’s historie
Børge Otzen, OZ8T, har altid interesseret sig for det historiske bag
vor landsforening E.D.R. I den forbindelse har han i tidens løb fået
samlet en del dokumenter, notater, korrespondance etc., som nu er
blevet overdraget Radioamatørernes Museum. Det interessante
stof er samlet i et stort ringbind og beretter levende om danske
amatørers arbejde for at blive accepteret af myndighederne i første
halvdel af tyverne.
Et stor forskningsarbejde ligger bag ved værket, og en stor kor
respondance er blevet ført mellem ind- og udland, og under re
searchén har flere amatører været ham behjælpelig, ikke mindst
ED7EW, Helge Rafn og ex-OZ2Q, James Steffensen. Nogle af do
kumenterne er omtalt i OZ december 1985, side 821.
Børge Otzen’s samling ligger ikke frit fremme på museet, men vil
stå til rådighed for interesserede medlemmer.
OZ1HJV, Erik

Blandt dokumenterne findes også korrespondance fra selveste Hi
ram Percy Maxim, president for I.A.R. U. (International Amateur Ra
dio Union) og A.R.R.L. (American Radio Relay Leaque). Ovenstå
ende foto er taget i 1925, hvor Percy Maxim sidder ved sin station
W1AW. i 1936 døde han.
OZ JULI 1989
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EDR’s SWL aktivitetsdiplom for iic. radioamatører
Dette diplom er udstedt til OZ1DYI, Svend for modtagelsen af føl
gende SWL rapporter og QSL kort:
DE8DYH REF 42905 RS87865 GI6FHD HE9SAA I23349MI LZ1-1
196 OE1-1005370 OH2-612 OK1-30295 ONL 6945 OZ-DR 2174 NL
7909 SP2 0270/BY UA1-136-809 UA2-125-1045 UB5-059-11
UP2-038-864 UR2-083-63 Y62-05-M
Til lykke Svend.

via Mngr_
TO RADIO

OE 1-1005370-SWL
AUSTRIAN - AMATEUR - RADIO - RX - STATION

OP:

A n d re as ’A N D Y ’ Vanorek,
P. O . B o x 5 9 6
A - 1101 W ie n / Aut.

4 \S3

OB2JQYf

DROM, I CFMYR&Q, QSO with PffétålAiA on (D, M, Y)fådøÆ tfA&AA. UTC
on 3 (o
MHz in Mode 2 k SSP» . Your R S
+ _ / dB7A
OPortable OMobil OMM OAM OForeign PFX____ OQRM OQRN OQSB
ADL: 101

ZONE: 15

MyEQM: SW(160-10 mB)
RX: Yaesu FRG7000
Ant: FD-4, Dipole
PSE QSL (ful! D eta ils )
vy73 es gd dx de

Loc: JN88EE
V/ U/ SHF (2 -0,23 mB)
Yaesu FRG9600+ Conv.
GP%,______ Yaqi's

RTTY(Baudot + ASCII)
Telereader CWR 670 E
Aint: Brother HR-5
Monitor: 16cmB/W

OeVSV - Bureau, or direct to my Home Adress!!
Rmk: ______________________

4U Hvad er det?
4U callet anvendes af Forenede Nationer og tæller til DXCC.
4U1UN er call for United Nations hovedkvarter i New York, QSL
sendes til: United Nations Amateur Radio Station, United Nations
headquarters, Box 20, New York, N.Y. 10017 U.S.A.
4U1ITU er call for The International Telecommunication Union i
Genve. QSL sendes til: International Amateur Radio Club, P.O. Box
6, CH-1211 Geneve 20, Switzerland.
4U1VIC er call for Vienna Amateur Radio Club (VIARC of the UN
Organizations in Vienna. QSL sendes til: VIARC, Vienna Internati
onal Centre, P.O. Box 200, A-1400 Vienna, Austria
QSL kan også sendes via bureau, hvordan SWL QSL besvares,
ved jeg ikke, da der nogle steder er gæsteoperatører, der kører
derfra. Men en del SWL har da QSL derfra.

Brev fra Palle OZ-DR 2044/OZ1JSZ
Palle gør opmærksom på, at ansøgning til DXCLA (omtalt i sidste
OZ) nu skal sendes til: RSGB HF Award Manager, Steve EmlynJones, GW4 BKG, Lan Farm, Blackmill, Bridgend, Mid-Glamorgan
CF 35 6 EP, Wales.
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Stickers kan ansøges for hvert 25 bekræftede lande. Prisen er
nu: Diplom 3/4 US $/12 IRC. Stickers 3 I RC/ 1 US$.
Palle har lige anskaffet Amateur Radio Awards 3. udgave, som
simpelthen er en »Bibel« for diplomsamlere. Kan købes hos EDR
for 175.00 kr. Bogen indeholder alle seriøse diplomer, samt
check/afkrydsningslister, og der er mange virkelig spændende di
plomer at hente, både lette og de meget svære.
OZ-DR 2044 Palle har nu DXCCA med 150 bekræftede lande og
er i fulde omdrejninger til de næste 25 lande.
Når man søger diplomer, så handles de næsten altid i US$ eller
IRC. Og da prisen på dollar og IRC næsten er den samme, kan man
vælge, hvad man syntes er bedst. Dollar koster for tiden 7,73 kr. og
IRC »forlanger« postvæsenet 9,00 kr. for, men husk ved veksling til
dollar, skal man i de forskellige banker betale et vekselgebyr, så
veksel nogle stykker af gangen, da gebyret jo er det samme, for
200,00 kr. får man ca. 21-23 dollar. Palle beretter også, at der til de
fleste østlande, er bedst at bruge IRC, da der kan være forskellige
valutarestriktioner.
EDR har en aftale med USSR, at man sender 20,00 kr. til Grethe
OZ1DXX, så klarer hun resten. Når så en russisk station søger dan
ske diplomer, betaler de ikke noget (»Glastnost!«). Har man spørgs
mål vedrørende diplomer, er Grethe OZ1 DXX altid yderst behjælpelig.
Palle beretter også:
Forleden sad jeg og ordnede QSL kort, og undrer mig over efter
at have været aktiv SWL’er i 10 år kun at have modtaget 6 SWL rap
porter, og jeg har dog haft licens i snart 6 år, specielt undrer det mig,
at jeg ikke har fået danske SWL QSL kort »endnu«, så hvis I en dag
hører mig, så send bare et kort, uanset bånd/mode.
Da jeg startede som SWL, stod der tit bemærkninger på QSL kor
tene, om hvorfor jeg sendte 2 QSL kort f.eks. 80 m SSB og 80 m CW
fra en A-test for eksempel, men hvis man vil erhverve OZ-CCA di
plomet HF/SWL, så skal man jo »skyde« sig ind på en hel del danske
stationer, jeg har da også fået OZ-CCA både Phone og SSB, og er
fortiden igang med at samle nok stationer på VHF. Nu er jeg lidt af
en stædig rad og har sat mig for at ville have alle 4 både VHF/HF for
Iic. amatører.
Tak for brev Palle og fortsat god jagt.

Regnvejr i ferien, hvad så?
Ja, så prøv at gå på biblioteket, der er masser af interessant læse
stof at hente, der er ihvertfald nok til adskillige feriedage.
Jeg besøgte biblioteket forleden dag for at se, hvad der var at
byde på, og jeg skal love for, at der er et stort alsidigt udvalg af bø
ger, for folk med interesser indenfor elektronik, amatørradio, m.m.
Prøv evt. at låne et par stykker med hjem, og hvis det viser sig at
være noget interessant, kan de fleste med tilknytning til vor hobby,
købes via EDR.
Blandt de bøger, jeg så, var The ARRL Handbook for the Radio
Amateur, et kæmpeværk på mange hundrede sider (ca. 6 cm tyk),
der omhandler næsten enhver del af en radioamatørs virke. En an
den spændende bog er The ARRL Operation Manual.
(The Most Complete Book About Amateur Radio on the Air Ope
ration Ever Published) her kan man se lidt om båndplaner, DX, dip
lomer, satelitter, packet og selvfølgelig SWL.
Foruden ARRL Antennebog, Rothammel’s Antennebog, fandt
jeg også The Complete Short Wave Listeners’ Handbook af Hank
Bennett, denne kan jeg varmt anbefale at se nærmere på. Bogen er
på ca. 300 sider og er delt op i 18 afsnit:
1 1ntroduction to Shortwave Listening
Origin of the Hobby-What SWL’s Hear-Why SWL’s Listen-SWL’s
and What They Do-Getting Started.
2. Terminoiogy
Frequency-Wavelength-DX-GMT-BCB, CW, ID, IS and IRC-Q. Signals-Abbreviations-Equipment Terms.
OZ JULI 1989

3. Radio Receivers
Old Radio Receivers-Buying a used Receiver-Portable ReceiversCommunications Receivers.
4. Antennas
Longwire Antennas-Dipole Antennas-Beam Antennas-lndoor An
tennas
5. Frequencies
Standard Broadcast Band (540to 1600 kHz-Longwire Band (below
500 kHz). Shortwave Bands (1.6-30 MHz).
6. Propagation
How Radio Waves Travel-Factors Affecting Propagation.
7. Reception by General Continental Areas and Frequency
Longwave Freq.-Broadcast Band DXing The Tropical Bands-DXing
North America, Latin America, Europé, Africa, Near East, Middle
East, Asia, Australia and Pacific is land Areas - DXing harmonics.
8. Amateur Radio
Functions of Ham Radio-Ham Radio and the SWL Callsigns-Q
kode-Signal raporting codes-Ham DX-Sending QSL Reports-Amateur licens Classes-Ham Operating Privileges-Exam preparationAmateur Equipment-Amateur Bands-Selected Equipment for the
new Amateur-Amateur Receivers.
9. Citizens Band Radio
10 FM DXing
FM Skip-FM DX equipment-Sources of Stations Information.
11. TV DXing
Sporadic E Skip-Tropo Reception-Meteor Scatter-F2 Skip-Auroal
Reception - Transequatorial Scatter-JV DX Equipment.
12. Utility Stations
Maritime Stations-Aeronautical Stations-Fixed Stations-Recepti
ons Reports and QSL’s-Utility Reference.
13. Logbooks
FCC Rules-Log Contest-Log Forms.
14. Reporting and Verifications
Report Preparation-Report Data-Codes-Postage-Time-Tape recorded reports.
15. Time and Standard Frequency Stations
Time and Frequency Stations Service-National Bureau of Stan
dard Frequency and Broadcast Service-Navy Time Stations-Inter
national Time Stations.
16. Card Swapping
Station Cards-Use of SWL cards-Card Design
17. Radio Clubs
SWL Clubs-Club Associations.
18. WDX Callsigns and Awards
Current SWL Indentifiers-Awards-handicapped Aid programWorldwide Sunrise Sunset Maps.
Selvom det er en amerikansk bog, kan du jo se, der er en utrolig
masse om SWL, og jeg vil anbefale at læse denne rigtige SWL bog.

Waikie - taikie
Tak for den positive modtagelse
af vor lille rubrik, der omhandler Walkie-Talkie, det er jo utroligt, at
mange lic. radioamatører syntes, vi er blevet så »moderne«, at vi tør
og vil skrive om dette »tabu« emne.
Ja, OZ er et moderne blad, der følger med tiden, lad os nu se, om
Svensk QTC og Norsk Amatør Radio følger efter.
NB! Vedr. hæftet »Bestemmelser om privatradio« (se OZ 6/89) jeg
har enkelte tilbage, send frankeret kuvert A5.

Lidt om Walkie-Talkie
Det hele startede jo i USA sidst i halvtredserne, hvor der blev åbnet
for et borgerbånd kaldet »Citizens band«, deraf navnet CB radio,
som også bruges om 27 MHz båndet. Det blev hurtigt en stor suc
ces, ikke mindst i små firmaer, på byggepladser, i skovene og ikke
mindst lastbilerne over hele USA tog ideen op og fik »Radio« i bilen,
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og i dag har langt over halvdelen af lastbilerne i USA Walkie-Talkie
i trucken.
Sidst i tresserne kom Walkien til Danmark, først med tilladelse til
brug af nogle få kanaler, senere i 1975 blev kanalantallet øget til 23.
Kanal 1-22, samt kanal 11 A, og effekten som dette tidspunkt var
100 MW (0,1 watt) blev hævet til at måtte være 500 MW (0,5 watt), og
både AM og FM modulation. Dette gav et kæmpe opsving på 27
MHz, båndet med ca. 250.000 brugere i Danmark, hvoraf en hel del
af de »seriøse« brugere fattede interesse for radiokommunikation
og erhvervede en licens, snart blev der lidt trangt på kanalerne, og
i april 1985 kom så den længe ventede tilladelse til at bruge 40 ka
naler, og tilladt effekt blev hævet til 4 watt og udelukkende FM mo
dulation. Samtidig blev kravene til udstyret skærpet en hel del, for
at undgå forstyrrelser. En nyhed i bestemmelserne fra april 1985, er,
at der ikke står noget om forbindelse udenfor landets grænser, som
hidtil ikke har været tilladt. Så mon ikke der bliver lidt DX at gøre der,
når der er solpletter og gode forhold på båndet, 4 watt skulle være
rigeligt til en kontakt til Sydeuropa.
De tilladte frekvenser:
27215 kHz
kanal 21
26965 kHz
kanal 1
27225 kHz
kanal 22
26975 kHz
kanal 2
26985 kHz
kanal 3
27235 kHz
kanal 24
27005 kHz
kanal 4 *)
27245 kHz
kanal 25
27255 kHz
kanal 23
27015 kHz
kanal 5
27265 kHz
kanal 26
27025 kHz
kanal 6
27275 kHz
kanal 27
27035 kHz
kanal 7
27055 kHz
kanal 8
27285 kHz
kanal 28
27295 kHz
kanal 29
27065 kHz
kanal 9
27305 kHz
kanal 30
27075 kHz
kanal 10
27315 kHz
kanal 31
27085 kHz
kanal 11 *)
27325 kHz
kanal 32
27105 kHz
kanal 12
27115 kHz
kanal 13
27335 kHz
kanal 33
27345 kHz
kanal 34
27125 kHz
kanal 14
27355 kHz
kanal 35
27135 kHz
kanal 15
27365 kHz
kanal 36
27155 kHz
kanal 16 *)
27165 kHz
kanal 17
27375 kHz
kanal 37
27175 kHz
kanal 18
27385 kHz
kanal 38
27395 kHz
kanal 39
27185 kHz
kanal 19
27405 kHz
kanal 40
27205 kHz
kanal 20
*)
Anvendes fortrinsvis som opkaldskanal.
* *) Må kun anvendes til maritime formål og fortrinsvis som op
kaldskanal.
***) Må kun anvendes til maritime formål.

Håndbøger om Walkie-Talkie
Prøv at kigge på biblioteket, der er også læsestof vedr. Waikie Tai
kie, jeg så Jørgen Weibergs Waikie Taikie Håndbog.
Niels Dreijer’s Privatradio.
Terje Bolstad Waikie Taikie Håndbok i privatradio (norsk).
Derudover findes en Walkie-Talkie ABC, som jeg dog ikke ved,
hvem der har skrevet.

På genhør
Dette var alt for denne gang (pyha det var også drøjt i skrivende
stund er der 29° varmt ved mit skrivebord i radiorummet) med øn
sket om en fortsat god og radioaktiv sommer, mødes vi her i spalten
i august.
*
Vy 73 de OZ1DDN/OZ2SWL, Bent

HandelsBanken
Tarup Afd. Rugårdsvej 196,5210 Odense N V
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Den danske World Wide SSTV contest
Som lovet i juni spalten er vi nu klar med resultaterne af vores dan
ske World Wide SSTV contest 1989.1skrivende stund har vi modta
get logs fra nær og fjern, således at vi kan offentliggøre resultatet.
Desværre har vi ikke modtaget logs fra alle de deltagende stationer,
men fristen for indsendelse af logs er langt overskredet, så nu ven
ter vi ikke flere. Efter gennemgang af de indkomne logs kan vi se, at
resultatet ikke vil kunne forrykkes, selvom der skulle komme en en
kelt forsinket log.
Som tidligere nævnt var både deltagelsen og aktiviteten særde
les fin, trods de dårlige forhold. Vi er blot lidt skuffede over, at ikke
alle deltagere indsender log, men hvad, det var jo første gang, vi fra
dansk side prøvede at arrangere en sådan SSTV contest.
Nr. 1 blev YU1NR, Ratco fra Jugoslavien
Nr. 2 blev DL1HBN, Uwe fra Hamburg
Nr. 3 blev OZ9AU, Allan fra Danmark
Nr. 4blevOK3LKW, og
Nr. 5 blev LX1WE, Emil fra Luxemburg.
Pointtallene fra nr. 1, 2 og 3 blev henholdsvis 89, 53 og 35 point.
Diplomerne vil snarest muligt blive fremsendt.
Desværre er der kun diplomer til de 5 bedste, selvom mange flere
fortjente diplom på grund af ihærdighed under de dårlige forhold.
Alt i alt var det en meget fin contest, og spalten takker alle deltagere
for den store interesse. Som nævnt var interessen så stor, at det har
animeret os til at gentage successen til næste år, så vel mødt til
Dansk SSTV Contest til maj 1990.
Vi vil fra spaltens side gøre vort til, at den bliver lige så vellykket
som i år, og så håber vi bare på lidt bedre udbredelsesforhold.
GAUKL, Roland, sendte dette billede under SSTV testen. Det er
et 36 sek. farvebillede, modtaget på SCÆ 86 converteren. Billedet
bliver derved lidt smallere, og man kan »se« lidt af farveinformatio
nen i højre side af billedet.
Der vil senere her i spalten komme lidt information om farvebilledformatet, som Robot 1200 sender med.
Sidst på testperioden så vi det viste SSTV-billede (vi har des
værre ikke stationens call, men mener, den er Spansk), der tydeligt
viser, at der blev arbejdet hårdt. Alle var involveret, hi, hi.

SS7V&7V i

SSTV har fra 8 til 96 seks delay før virkeligheden står skarpt - altså!
Den vi kender.
SSTV på Spectrum computer
På forespørgsler kan vi oplyse, at SSTV amatører, som modtager
billeder på deres Spectrum computer, og som kører med SSTV pro
grammer fra G1FTU, har bemærket en del problemer med liniesynkroniseringen.
Det viser sig, at synkpulsen ikke er korrekt, se figuren. Denne ek
stra puls, som ligger længere nede i frekvens end synkpulsen, la
ver en del ravage i billedet.
Problemet kan måske afhjælpes ved at ændre tidskonstanten i
RC-leddet på synkseparatoren?
r-

-

i s

Hvit> 2 5oo //c

SORT /S o o Hz.
SynK /2 o o M z

X ir r i synK

9oo//z f

Mere effekt på robotten OZ9STV
I løbet af sommeren vil effekten blive sat op på SSTV robotten
OZ9STV, til 50 Watt, og samtidig med, at robotten får en ny antenne,
skulle det give en ERP på 200 Watt.
Så skulle selv de »halvdøve« modtagere kunne høre robotten,hi,
hi.
Ny robot antenne
Robotten OZ9STV får nu, som foran nævnt, en ny antenne.
For at få større rækkevidde, er det besluttet at sætte en ny an
tenne op til robotten.
Efter en del »divideren og læggen sammen« er valget faldet på
fire stackede »Big Wheels«.
Antenne bliver fremover vandret polariseret og med ca. 6 dB’s
gain. Vi håber derved, at endnu flere kan få fornøjelse af denne ser
vice for SSTV amatører.
IARU region 1 VHF møde 1989
Alle, som har nærlæst OZ, har sikkert læst referatet af regionmødet
i OZ’s maj nr., men vi vil gerne her fremhæve, at det blev vedtaget
at tillade FM-AFSK på SSTV frekvensen 144.500 MHz. Det, som er
tilladt og almindeligt i de fleste lande, er nu også tilladt i Danmark
iflg. båndplanen.

Uidentificeret »træt SSTV amatør«. Taget på 20 m.
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Sporadisk E-åbning
Den 12. maj var der en del aktivitet under E.S.-åbningen, bl.a. på 2
m.
For SSTV interesserede kan vi oplyse, at YU1CS og YU5EF var
QRV på ESB, og de blev hørt her af danske stationer. De kørte dog
ikke SSTV, men da vi ved, at de er aktive med SSTV, er der altså en
chance for at køre den første SSTV QSO på 2 m med YU. Så næste
gang I hører YU på E.S., så på med vanten og få gang i SSTV’en.
Vy 73 de OZ9AU og OZ9KE
OZ JULI 1989

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

Øvelsesprogram
Siden sidst har jeg udsendt en del kopier af det omtalte øvelses
program, så det vil n o k være en god idé at fortælle lidt mere om,
hvad det kan. Disketten er selvstartende; når en IBM-kompatibel
pc’er startes med disketten i det aktive drev, indlæses automatisk
alt, hvad der er nødvendigt for at kunne køre programmet, og du får
straks en menu med følgende muligheder:
1. Val av hastighet (Default = 100 tecken per minut)
2. Val av ton (Default = 750 Hz)
3. Träning med tecken i fem-ställiga grupper
4. Hämta text från disk och sänd
5. Skriva text på disk för senare sändning
6. Sändning direkt fran tangentbordet
7. Val av relativa mellanrum (Default = 1)
8. Instruktioner
9. Uthopp ur programmet. Välj ?
Trykker du f.eks. 3, får du en ny menu:
Sändning av femställig kod.
1. Kun bogstäverne ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
2. Samtliga bokstäver
3. Samtliga siffror
4. Kun följande tecken: - > < = + . , § ? /
5. Samtliga skiljetecken
6. Blandat bokstäver och siffror
7. Blandet bokstäver och skiljetecken
8. Samtliga tecken blandade
9. Eget val. Välj?
Vælger du f.eks. 2, får du det ønskede antal grupper af 5 bogstaver,
hvor samtlige bogstaver i det internationale telegrafalfabet fore
kommer med lige stor sandsynlighed, men helt tilfældigt. Nogle af
disse bogstaver er for specialister, så de fleste vil nok være bedre
tjent med at vælge menuens nr. 1.
Vælger du 6, 7 eller 8, vil du få alle morsealfabetets tegn af den
ønskede art, altså også de mere specielle. Vil du vide mere herom,
så prøv at vælge hovedmenuens pkt. 8, der giver nærmere forkla
ring.
Vælger du 9, kan du selv bestemme, hvilke morsetegn der skal
vælges imellem. Det kan f.eks. være praktisk for rene begyndere,
der på denne måde får mulighed for at begynde med at øve f.eks.
5 bogstaver. Erfarne morselærere foreslår, at man vælger en pas
sende blanding af »lette« og »svære« bogstaver at starte med, og
først når disse 5 er indlært, så man er nogenlunde sikker, vælges 5
andre, som indøves grundigt, før man prøver med alle de ti indøv
ede bogstaver blandet. Hvis man på denne måde stadig forøger sit
repertoire med 5 bogstaver ad gangen, skulle det gå forholdsvis
hurtigt med at lære at modtage telegrafi. Hvis du i forvejen er ret for
trolig med de almindelige bogstaver, men gerne vil kunne klare
også de mere specielle, har du mulighed for at øve alene disse
tegn. Nogle af dem findes måske ikke på dit klaviatur; men det er
der råd for. Vil du f.eks. have et c cedille (p), skal du blot slå op, hvil
ket ASCII-nummer det har (i dette tilfælde 128) og trykke på Alt-ta
sten , medens du trykker disse cifre på det numeriske tastatur, så får
du tegnet, når du slipper Alt-tasten.
Hvis du vil øve modtagelse af klar tekst, er det letteste at finde en
diskette, hvor der står noget tekst på, f.eks. fra din tekstbehandling
eller noget, som du har modtaget på packet, og så bruge hovedme
nuens punkt4. Dereren lille finesse her: Hvis der i teksten forekom
mer et udråbstegn, som jo ikke mere findes i det internationale te
legrafalfabet, sender programmet dididahdahdit, der bruges som
udråbstegn i det svenske forsvar og derfor af mange svenske radio
amatører.
Brug ikke for lav hastighed til at begynde med. Hvis farten tilla
der, at du kan tælle prikker og streger i de enkelte bogstaver, får du
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indøvet en helt gal teknik og skal til at begynde forfra, når farten
kommer så højt op, at du kun kan kende de enkelte bogstaver påderes samlede lydbillede. Menuen giver dig mulighed for at vælge for
længede mellemrum, så bogstaverne ikke kommer for hurtigt efter
hinanden; men brug også denne mulighed med forsigtighed; du får
let lært at sende med forkert længde på ordmellemrummene, hvis
du for længe hører på disse lange mellemrum.
Hvis du har en PC’er og lyst til at prøve programmet, kan du i CW
hjørnet i forrige måned læse, hvordan du får det.
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. 7027 kHz QRP ragchew net
ved SM6BSM
Lørdag 1600 l.t. 3555 kHz ragchew net
ved OZ5RM
Lørdag 1730 l.t. 3560 kHz slow speed træf
ingen NCS
Søndag 1000 l.t. 3560 kHz slow speed træf
vedSM7SLC
Søndag 1030 l.t. 7027 kHz SCAG net
ved SM7KJH
Søndag 1800 l.t. 3555 kHz SCAG nord net
ved SM30SM
SCAG QRP ragchew net bruger frekvensen 3555 om vinteren (sep
tember til april).
løvrigt har SCAG daglig træffetid kl. 1730 og 2130 l.t. på 3555
kHz.
(l.t. betyder naturligvis lokal tid, altså den tid, vi har her i landet).
Oplysninger om SCAG fås ved henvendelse til sekretæren:
SM7KJH Christer karlsson, Briggatan 25, S-234 00 Lomma.
Indmeldelse i SCAG; Send blot årsafgiften, for tiden 45 svenske
kr. til postgirokonto Stockholm 83 61 33-9, SCAG c/o Børjesson,
S-791 53 Falun, Sverige.
SCAG-QRP-Cup
Efter de fem første måneder er stillingen følgende:
Nr. Call
QTH
DXCC
1. SM5CCT Nykvarn
86 lande
2. SM7KWE Helsingborg 82 lande
3. SN1CNS Visby
76 lande
4. OZ1JVN
Søborg
65 lande
5. SM6ZN
Kungsbacka 58 lande
6. SM6CIX
Strömstad
57 lande
7. SM6SLC Vänersborg 53 lande
8. SM3JBE Söderhamn 52 lande
8. SM7KJH
Lomma
52 lande
10. SM3BP
Sandarne
41 lande
Den 1. juli startede 2. omgang i denne konkurrence, se reglerne i
OZ for december 1988 side 728. Du kan således let nå at placere dig
pænt i denne anden omgang, hvis du starter nu. For at vi alle kan
følge udviklingen, bør rapporter omfattende DXCC-land, modtaget
RST, tid og dato samt bånd inden den 5. i den følgende måned sen
des til SCAG QRP manager SM6BSM, Rune Pålsson, Börsagårdsväg 55, S-440 45 Nödinge, Sverige. Konkurrencen er åben for alle
skandinaviske amatører.
OZ8O

EDR

alle radsoamaføres
forening
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Det nostalgiske hjørne
Old Timer Hams

OZ3XP, Svend Åge Nielsen, København
OZ3XP hører til blandt de såkaldte unge oldtimere, idet
han først kom på efter krigen.
Med hjælp fra OZ7KL byggede han i 1943 sin første kort
bølgemodtager, og ventetiden til licensen blev frigivet, blev
brugt til morsetræning og teknisk kursus, så Svend Åge var
godt rustet, da han fik sin licens i 1946.
Med tilpas teknisk assistance fra Kaj, 7KL, blev der byg
get et vidunder af en sender. Som vi ser på billedet, er den
opbygget i 3 sektioner. I stuen: strømforsyningen med di
verse spændinger til OCL, DBL, TRP og højspænding til
udgangsrørene. De 2 store ensretterrør (kviksølvrør) skulle
behandles med følelse, idet de krævede lang opvarm
ningstid. I kold tilstand ligger kviksølvet som perler nede i
bunden af røret, og alle disse perler skal omdannes til tåge,
før man må trække højspænding fra dem. Opvarmningsti
den for rørene var gerne 15-20 minutter. På førstesal findes
selve senderen, som senere i 1951 blev modificeret med
GELOSO VFO. På 2. sal befinder antenneafstemningen
sig. Den består af en spole med udtag samt 2 kraftige
drejekondensatorer med stor pladeafstand. Hele opbyg
ningen er udført som rent køkkenbordsarbejde. Stationen
har tjent OZ3XP tro i mange år og flere tusinde DX-QSO’er
er hevet i land. Da SSB i tredserne begyndte at gøre sig
gældende, blev der færre og færre stationer at vælge mel
lem, og OZ3XP besluttede at lukke »butikken«.
Så holdt Svend Åge en radiopause, men den berømte
kortbølgebacille blev i blodet, og for få år siden kom 3XP
igen i luften, og denne gang blev det med en fabriksbygget
YAESU FT-767 gx.

Den gamle AM sender blev heldigvis aldrig skrottet og
har nu endt sine dage på Radioamatørernes Museum ikke som støvet museumsgenstand, mensom museets ak
tive radiostation OZ5MUS. Den kører flittigt med CW og
mange QSO’er er blevet opnået.

OZSXP’s hjemmebyggede station fra 1946.1dag arbejder
den på Radioamatørernes Museum med call OZ5MUS.

Danmarks frihedssender og OZ4TX (E.D.R. medlem nr. 901)
Min samarbejdspartner udi det nostalgiske, Dines Bogø, OZ1CFV
har sendt mig en lille interessant beretning, som han har fundet i
»Det Ny Radioblad« fra 1945:

Vagterne var posteret rundt omkring på villavejene på Femvejen
havde man også en vagt ved en telefonboks, der skulle rapportere
om der kom tyske tropper fra den nærliggende Jægerborg Ka
serne. Ialt var 16 mand posteret ude og inde, så evt. pejlevogne ville

I maj-dagene omkring befrielsen 1945 havde en gruppe fra Stu
denternes Efterretningstjeneste oprettet en kortbølgesender i det
nordlige København.
Forhistorien var:
Senderen var bygget af daværende OZ4TX Janus Tab ur og
OZ9P Erik Petersen. De havde samlet senderen i Radiohuset, Ro
senørns Allé. På et tidspunkt var senderen blevet flyttet til Amager
i en villa, som også fungerede som kontaktpunkt for flygtningetran
sporter og våbentransporter til og fra Sverige.
I slutningen af april blev det besluttet at flytte senderen til en villa
på Søllingsvej i Charlottenlund. Dette var ikke helt ufarligt, da ty
skerne bevogtede både Langebro og Knippelsbro efter sabotage
på Langebro.
Hos familien von Btilow på Søllingsvej blev senderen installeret
i et værelse på 1. sal og antennen blev anbragt inde under loftet.
Speakere skulle være Poul Overgaard Nielsen, Karl Bjarnhof og
Helmer Sørensen. Ingeniør Janus Tab ur ordnede fortsat det tekni
ske.
Ved forsøgsudsendelser blev senderen testet. Man tog rundt i
omegnen med en transportabel modtager for at måle rækkevid
den, og fra flere der havde »almindelige« Broadcastmodtagere fik
man også rapporter.

De »uskyldige« udseende kokkepiger er i forgrunden fru Dorris von
Bulov og bagerst Inge Sørensen (nu Inge Tabur).
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have fået en varm velkomst. Man havde organiseret en vogn, såle
des at senderen kunne bringes i sikkerhed.
Selvom Karl Bjarnhofvar blind, gik han også med pistol. Når han
blev spurgt om, hvordan han ville sigte, svarede han bare, at han
ville skyde efter ubehagelige stemmer.
Udsendelserne startede den 1. maj kl. 22 og fortsatte i dagene
derefter med nyhedsudsendelser hver time fra kl. 15 på 41 meter.
Heldigvis kunne udsendelserne afvikles uden problemer, og den
4. maj kl. 21 blev senderen brugt sidste gang, hvor man gentog fri
hedsbudskabet fra BBC.
Janus (Jim) Tabor bor nu i USA (call WB20MO), og han har ofte
besøgt Danmark med xyl Inge (svømmepigen Inge Sørensen kendt
fra Gunnar »Nu« Hansens reportage fra Berling 1936).
Senderen fra Søllingsvej 14 befinder sig nu på Frihedsmuseet

Oscar 13
Fra Svenn OZ1KEK har vi modtaget dette QSL, der prydes af Oscar
13.
Svenn har fra WBORLY modtaget en to timers video, der fortæl
ler alt om opbygningen og opsendelsen af denne amatørsatellit.
Svenn er villig til at rundsende denne video. Det må være et op
lagt emne for en aften i den lokale afdeling.
Nærmere oplysning herom hos OZ1KEK Svenn Holme, Testrupvej 103, 8320 Mårslet.

The Phase IIIc Spacecraft
B u ilt Ju n e 1 9 8 5 - M a y 2 6 , 1 9 8 6 at th e C o lo r a d o A m s a t L ab in G o ld en ,
C o lo r a d o u n d er th e d ir e c tio n o f W 3 G E Y , Ja n K in g . T h e fin a l 4 w eek s o f
in te g ra tio n in clud ed an A m s a t D L tea m o f 11 h ead ed by D J 4 Z C , K arl
M e in z e r . T h e r m a l-V a c u u m te s tin g a t M a rtin M a r ie tta fo llo w e d , an d th e
s p a c e c r a ft w as shipped to M a rb u rg , W e s t G e r m a n y in Ju ly , 1 9 8 6 . A m s a t
D L is to c o m p le te c o n s tr u c tio n and d o v ib ra tio n te s tin g . In clu d e s m o d es B ,
JL , and S tr a n s p o n d e rs , R u d ak P a c k e t e x p e r im e n t, an d a la r g e r m ain
b a tte r y . T h e o rig in a l IH U is b e in g rep laced w ith a n ew o n e u s in g th e n ew
H a rr is r a d ia tio n h a rd e n e d m e m o r y c h ip s. T h e C o lo r a d o te a m th a n k s th e
m an y a m a te u r s , and o th e r s , w orld w id e in th e In te r n a tio n a l e f f o r t to build
th is m a g n ific e n t sp a c e c r a ft.
W B O R L Y c o n firm s c o n ta c t w ith

r

McTPfe

M O NTH

DAY

M kK

> f

YEAR

y

J

C

is T

J
U T C T IM E

c
hoo

M HZ

REPO RT

7 x

Redaktør Overgaard Nielsen fra radioavisen betjener mikrofonen,
medens ingeniør Janus Tabur (nu WB20MO) regulerer senderen.

Husk stof til
OZ senest d. 20.

Vi forhandler bl.a.
YASEU- ICOM og
KENWOOD.
Men også antenner
er vort speciale.
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Foreningernes weekend
I lighed med tidligere år har Københavns Kommune ind
budt til »Foreningernes Weekend«, den 9.-10. og 11. sep
tember. EDR-Københavns Afdeling deltager selvfølgelig
med en stand.
Hardu lyst til at give et nap så kom straks ind i afdelingen
og få fat på et bestyrelsesmedlem. Er du i byen en af de
nævnte dage så besøg os endelig. Der er fri entré, og det
vil helt sikkert gavne vor hobby og EDR.
OZ1HFW

T R A D IN G »s
86 17 90 44
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

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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Nyhedsbrev fra teknisk udvalg
E.D.R.’s første støjkursus er afviklet
Lørdag den 3. juni deltog 44 radioamatører i et EMC-kursus. Kur
sets formål var at uddanne 2 personer fra hver lokalafdeling til lo
kale »experter« man kan henvende sig til, hvis man har et støjproblem. Kurset varede en hel dag, og indeholdt bl.a. indlæg fra Teleinspektionen og forslag til indhold i »lokalafdelingernes støjkasse«.
Dette kursus var for det midt- og nordjyske område. Kurser for
Sønderjylland/Fyn og Sjælland med øer kommer til efteråret. Kur
set blev betalt af landsforeningen.
EF har endeligt vedtaget indstrålingsdirektiv
På EF rådsmødet den 3. maj vedtog man direktivet om elektromag
netisk kompabilitet, og mange års markedsføring af meget dårlige
radio-TV modtagere hører op til glæde for radioamatørernes og de
res naboer.
Man skal især lægge mærke til følgende punkter:
Artikel 2 pkt. 3
Radioudstyr, der anvendes af radioamatører ifølge definition nr. 53
i artikel i radioreglementet, der indgår i Den InternationaleTelekommunikationskonvention, er ikke omfattet af dette direktivs anven
delsesområde, med mindre udstyret findes i handelen.
Artikel 4
De i artikel 2 omhandlende apparater skal være konstrueret på en
sådan måde, at
pkt. b
Apparaterne har tilstrækkelig iboende immunitet over for elektro
magnetiske forstyrrelser, så de kan fungere i overensstemmelse
med deres formål.
Artikel 10 pkt. 5
Der omhandler typegodkendelse slutter med:
Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på ovennævnte appa
rater, når de udelukkende er bygget og bestemt til radioamatørbrug
som anført i artikel 2 stk. 3.
Artikel 12 pkt. 1
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. juli 1991 de
nødvendige love og administrative bestemmelser for at efter
komme dette direktiv.
Interesserede kan rekvirere en kopi af hele direktivet hos OZ’s re
daktion.

E.D.R. er Danmarks repræsentant i standardiseringsarbejde
I den danske arbejdsgruppe TU-EMC blev E.D.R. udpeget til at
fremkomme med de danske synspunkter i den arbejdsgruppe in
denfor den internationale arbejdsgruppe TC-110 WG01. Denne
gruppe skal producere en opdeling af brugsmiljøer i klart define
rede brugsområder. Indenfor hver brugsområde skal der fastsæt
tes typiske værdier på de støjfelter og spændinger, et udstyr, der
ksla bruges på det pågældende sted, vil blive udsat for. E.D.R. har
lavet et forslag, der med ganske få rettelser vil blive forelagt på mø
det i ZUG, Schweitz. E.D.R.’s deltagelse betales af Dansk Elektro
teknisk Komité.
OZ8CY
Stigning på forsendelsesgebyr
Radioamatørernes Forlag ApS meddeler, at man desværre har
væet nødt til at forhøje forsendelsesgebyret. Ved forudbetaling skal
fremover tillægges 25 kr. og ved efterkrav 35 kr. Forsendelser under
100 g dog kun 7 kr.
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EDR’s Hl-Field Day for lokalfadelinger 1989
Nu må det være på tide at invitere alle lokalafdelinger af
EDR til en dyst om årets field day pokal. Som sædvanlig
foregår denne begivenhed den første week-end i septem
ber, nærmere betegnet den 2. og 3. september.
Siden sidste år er der sket et par småjusteringer i reg
lerne, så for jeres egen skyld, bør I lige læse lidt i afdelings
mappen, hvor det fulde og opdaterede regelsæt bør fore
findes.
Jeg syntes, at det også sidste år var vældig spændende
at rette de indkomne logs, så jeg håber, at deltagelsen i år
vil blive mindst lige så stor. Jeg ser meget gerne, at alle lo
kalafdelingerne deltager, (også selv om det betyder meget
mere arbejde til mig, hi), så der også på denne måde kan
blive knyttet nogle gode og solide venskabsbånd under af
viklingen af dette års field day.
Jeg ser også frem til at modtage mange checklogs, både
fra sender- og lytteramatører, således at der kan blive
kamp om diplomet for bedste checklog af begge slags.
Checkloggen skal være poststemplet senest den 18. sep
tember 1989.
Vel mødt til testen, og har I spørgsmål angående field
day, er I meget velkomne til enten at skrive eller ringe til
mig.
For at komme et enkelt spørgsmål i forkøbet, vil jeg her
gøre opmærksom på, at hvis man benytter computer for
logføring e.l. under testen, er det selvfølgelig ikke tilladt, at
den kører på det offentlige lysnet.
Allis Andersen, OZ1ACB
Kagsåvej 34
2730 Herlev
Telf.: 42 64 33 30

Nyt fra RST-gruppen
En hilsen til alle OZ’s læsere efter en forhåbentlig veloverstået
sommerferie. RST-gruppen har ikke holdt sommerpause i år, men
har været QRV på netfrekvenserne for rapporter og radiogrammer.
Når dette nummer kommer på gaden, har vi netop afholdt bestyrel
sesmøde hos OZ80. Skulle du have ting/ideer, som du vil have be
handlet af bestyrelsen, bedes du henvende dig til formanden
OZ9DC, der så vil tage tingene op på næste møde.
Så har OZ1CHL leveret de første tochtone modtagere, og der
foregår i øjeblikket en intens afprøvning af udstyret. Er du interes
seret i en modtager, så kontakt OZ1CHL, Lars direkte eller via grup
pens net, der kører som følger:
VHF (i Kbh’s om rådet)....................... søn kl. 09.00 145.450 MHz
HF
sønkl.09.30
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 stationere
i nettet for udveksling af rapport eller radiogrammer. Han vil også
formidle eventuelle QNC’er (radiogrammer til alle) til nettet.
Skulle du være interesseret i flere oplysninger om RST-gruppen,
hvis formål er at stille radioamatørernes grej og kunnen til rådighed
for samfundet i en nødsituation så kontakt:
Iwan Wahlgren, OZ5IH
Septembervej 223
2730 Herlev

Så du indbydelsen
side 389
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HB inftmmåmn
Valgresultat for EDR’s formands-, hovedbestyrelsesog repræsentskabsvalg 1989
Formand
OZ1DHQ

Formandsvalg
OZ1DHQ Per Wellin - 480 stemmer valgt.
Kreds 1
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf blanke ..........................................................................

187
4

afgivne stem m er...................................................................
heraf ugyldige........................................................................

183
28

gyldige ..................................................................................

155

Formand
OZ1DHQ

Per W e llin .........................................................

Hovedbestyrelse
OZ1CID
Hanne Nielsen...........................
OZ9DC
Hans H o ltm an ...........................
Repræsentskab
OZ1DOQ Uffe L indhardt...........................
OZ1HFW Alex K. Nielsen .........................
OZ1BGP Volmer Hegvad .........................
OZ1FBV
Erik B. Pedersen .......................
OZ1CFV
Dines Bogø ...............................
OZ2AAJ
Bo Milvang-Jensen ...................
OZ6MK
Mogens Jørgensen ...................
OZ9JB
Jørgen Badstue.........................
OZ1ADX
Mogens G riis .............................
OZ50I
Esther G r iis ...............................
OZ6I
Knud Hansen.............................
OZ5IH
Iwan Wahlgren...........................

100
38

45
28
49
47
90
30
59
89
67
65
70
70

88

valgt

1. suppl.
3. suppl.
valgt
valgt
valgt
2. suppl.
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt

Kreds 2
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf b la n k e ..........................................................................
afgivne stemmer...................................................................
heraf ugyldige........................................................................

111
0
111
15

gyldige ..................................................................................

96

Formand
OZ1DHQ

39

Per W e llin .........................................................

Hovedbestyrelse
Intet valg
Repræsentskab
OZ7FI
Ole Koefoed Olsen.....................
OZ5RB
Hans Bonnesen.........................
OZ1GDI
Steen Rudberg Jørgensen . . . .
OZ6UP
Knud E. P in d .............................
OZ8NJ
Niels Rudberg Jørgensen
OZ1HJV
Erik G ørlyk
OZ1AKY
Jens Christensen.......................

49
47
23
47
38
41
33

valgt
valgt
2. suppl.
valgt
valgt
valgt
1. suppl.

Kreds 3
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf b la n k e ..........................................................................

21
0

afgivne stemmer....................................................................
heraf ugyldige........................................................................

21
1

gyldige ..................................................................................

20
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Per W e llin .........................................................

Hovedbestyrelsen
OZ1DGP Axel A. Jacobsen........................

15

Repræsentantskab
OZ1GQR Bjarne Rasmussen
OZ1CFT Michael Pedersen

11
7

3

valgt
1. suppl.

Kreds 4
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf b la n k e ..........................................................................
afgivne stemmer...................................................................
heraf ugyldige........................................................................

153
14
152
20

gyldige .................................................................................

132

Formand
OZ1DHQ

Per Wellin .........................................................

52

Hovedbestyrelse
Intet valg.

Repræsentantskab
OZ1GPN René Bo Petersen......................
OZ7LX
Egon Halskov
OZ1HLJ
Klaus Hartmann Paulsen
OZ7JQ
Jørgen Quistgaard......................
OZ1CLG Svend-Erik Jensen......................
OZ1CRJ Gunnar Holm Larsen
OZ3PO
Poul Schnack N ielsen................
OZ5GF
Leif Olsen....................................
OZ8NZ
Ole Bent N ielsen........................
OZ1HSW Jørgen Pedersen........................
OZ1AWJ Sven Lundbech..........................
1. og 2. suppleant bestemt efter lodtrækning.

32
81
27
35
27
41
74
56
43
25
45

valgt
valgt
2. suppl.
valgt
1. suppl.
valgt
valgt
valgt
valgt
3. suppl.
valgt

Kreds 5
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf b la n k e ..........................................................................
afgivne stemmer...................................................................
heraf ugyldige........................................................................

107
14
106
9

gyldige .................................................................................

97

Formand
OZ1DHQ

42

Per W e llin .........................................................

Hovedbestyrelse
OZ3ZB
Edmund Winther Petersen . . . .

74

Repræsentantskab
OZ1EZG Lars Frederiksen........................
OZ3TQ
Nicholas Plutte............................
OZ1HM
Ole H a n se n ................................
OZ1IZB
O. Bjørn M ad se n ........................
OZ1HFO Jan Krogså.......................

49
48
48
37
44

valgt
valgt
valgt
1. suppl.
valgt
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Kreds 6
Rettidigt indkomne stemmesedler .
heraf b la n k e ..................................

83
0

Formand
OZ1DHQ

afgivne stemmer...................................................................
heraf ugyldige................................................

85
9

...................................

gyldige .................................................................................

76

Per W e llin ..................

47

Formand
OZ1DHQ

42

Hovedbestyrelse
OZ1KGD Hanne Jørgensen .....................
OZ1EOY Hans Chr. Baagøe.....................
OZ1KVI
Steen F. Hansen ......................
OZ1ILJ
Leif K. Lorenzen.........................
OZ1EQH Kurt O. Nielsen...........................
1. og 2. suppleant bestemt efter lodtrækning.

42
19
27
19
56

valgt
1. suppl.
valgt
2. suppl.
valgt

Kreds 7
Rettidigt indkomne stemmesedler................
heraf b la n k e .................. ................................

.13487
.___14

afgivne stemm er.............................................
heraf ugyldige.................................................

. 1383
. 1228

gyldige ...........................................................

.

Formand
OZ1DHQ

Per Wellin . . .

Hovedbestyrelsen
OZ1DYI
Svend Larsen .
Repræsentantskab
OZ1CWP Bjarne S m id t............................
Hans Heltborg Christensen . . . .
OZ1ECG
Villy M. Jakobsen......................
OZ8VM
Villy Georg Jakobsen................
OZ1LDS
Kristian Christensen ................
OZ1XC
OZ6KH
Villy M. H ansen........................
Arne B. Søndergaard................
OZ1EEG
Gunnar Kruger..........................
OZ1GX
OZ2ZJ
Børge Jakobsen........................
Frank Nikolajsen ......................
OZ1IOC
Ved lige stemmetal er foretaget lodtrækning.

Hovedbestyrelse
OZ1HNO
Knud Børge Nielsen. . .
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Repræsentantskab
OZ1IPR
Sten-Martin Nielsen . . .
OZ1LCW Jørgen Degn Madsen .
OZ4NA
Bent Agerskov Nielsen
OZ1FXO
Hans Ove Manøe........
OZ1CAE
Boe N ielsen................
OZ1FYM
Bjarne Andersen........
OZ2VE
Erik B ie h l....................

31
25
24
19
31
43
62

valgt
valgt
1. suppl.
2. suppl.
valgt
valgt
valgt
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88

32
41
32
32
25
41
42
39
52
19

2. suppl.
valgt
valgt
1. suppl.
3. suppl.
valgt
valgt
valgt
valgt
4. suppl.

221

__0

221

afgivne stemmer.............................................
heraf ugyldige.................................................

21

gyldige ...........................................................

200

Formand
OZ1DHQ

107

Per W e llin ...................................

Hovedbestyrelse
Intet valg.
Repræsentantskab
OZ1BWX Erling Andreasen..............
Chr. M. Verholt ...................
OZ8CY
Flemming Hessel..............
OZ8XW
OZ1GKP
Kurt Pinderup....................
Viggo B e rla n d ..................
OZ3VB
Henning Helstrand............
OZ1JKP
Bjarne Gerdstrøm ............
OZ8BG
OZ1GMP Jens Engelbredt................
Alf Jakobsen ....................
OZ4AQ
Bent Toksvig......................
OZ5WT
Benny Stenkjæ r................
OZ1JYR
Carl J. Hansen..................
OZ1AGO

Per Wellin

60

Kreds 8
Rettidigt indkomne stemmesedler................
heraf b la n k e ...................................................
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85
0

83
9
74

afgivne stemm er............................
heraf ugyldige................................
gyldige

Kreds 9
Rettidigt indkomne stemmesedler.......................................
heraf b la n k e ..........................................................................

QSL kort på Radioamatørernes Museum
I flere år har OZ5F, Henning, samlet på QSL kort med eet bogstav
i suffix. Hele kollektionen består af flere hundrede interessante
QSL kort, som i fremtiden vil kunne beses på Radioamatørernes
Museum. Kortene er alle placeret i plastiklommer og hele samlin
gen fylder 4 store ringbind. Et register over de forskellige amatører
med diverse oplysninger står OZ1CFV, Dines for - en uvurderlig
hjælp, når man vil studere kortene nærmere.
Indsamlingen af de interessante QSL-kort vil fortsætte, idet der
stadig savnes nogle i den »tunge« ende. Følgende kort mangler i
samlingen:
OZ 2: A, L og U
OZ 3: W
OZ 4: O
OZ 5: E og V
OZ 6: E, F, O, P, R, S, U, X og Y
OZ 8: L
OZ 9: W
Amatører, som måtte være i besiddelse af disse kort, bedes rette
henvendelse til OZ5F, Henning Larsen, Birke Allé 16, 2600 Glo
strup. Fotokopier af kortene har også interesse.
OZ1HJV, Erik

D E N M A R K
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27
136
76
55
68
65
91
81
57
59
25
17

1. suppl.
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
valgt
2. suppl.
3. suppl.
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Et af de mange QSL-kort med et bogstav i suffix.
OZ JULI 1989

Kreds 1
Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, første torsdag i hver måned
ki. 21.00 DNT. Stof sendes ti! OZ1JSN, Peter Stephansen,
Tårnvej 159, 3 tv., 2610 Rødovre, tlf. 31 70 82 29.

AMAGER - OZ7ÅMG, 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.
Den 20.-21. maj deltog vi med stor succes i en fritidsudstilling i Ama
gerhallen. Der kom mange interesserede forbi, og vi har da også
fået kontakt med nye amatørradiointeresserede personer og fået
vist flaget.
Men ferien er nu godt i gang. Vi har åbent hus hver torsdag, og
alle nye som gamle medlemmer og feriegæster er velkomne. Selv
om vi daser i solen skal vi dog kaste blikket lidt fremad. Vort print
rum er nu i orden med reprokamera, kemikalieafdeling, printbelys
ningsmaskine og ætsemaskine. Alt til fri afbenyttelse for klubbens
medlemmer. Andre kan også benytte printrummet efter at have
meldt sig ind! Vi har allerede fremstillet en del print til SSTV. De er
utroligt flotte og skarpe.
Efter ferien står fielddayen for døren. Det er i år den 2. og 3. septemer. Reserver allerede nu dagene. Det er 10 års jubilæum, og vi
lover en ganske særlig weekend. Til jubilæumsmiddagen bedes
deltagerne møde med høj hat el. bowler og buttefly. Evt. smoking vil
blive accepteret.
Program
10. august: På’en igen. Vi tilrettelægger sæsonens arbejde og ak
tiviteter. Formanden har bedt mig meddele, at han forventer stort
fremmøde. Vort 50 MHz byggebrojekt skal vi også have startet op
denne dag.
17. august: Fieldday møde, sidste dag for tilmelding. Høj hat el.
bowler udlejes efter anmodning.
31. august: Vi samler udstyret til FD sammen og gør de sidste forbe
redelser. Hvem kommer med et logprogram?
Fortsat god ferie og Vy 73 de
OZ9JB, Jørgen

GLADSAXE- OZ2AGR
Mødelokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3, 2730 Herlev.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125,
2800 Lyngby, tlf. 42 98 61 45.
Giro: 4 25 18 73.

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.
Selvom vi officielt har ferieiukket indtil den 15. august, så sker der
dog noget i lokalerne tirsdag aften. Vi forbereder fieldday - anten
nerne på masten skal gennemgås og forberedes - og måske afhol
der vi en rævejagt i den nærliggende Brøndby Skov!
Kom ud og se, hvad der sker - eller fortsæt med at nyde din ferie,
indtil vi mødes igen til en klubaften den 15. august!
Fortsat god sommer!
Vy 73 de OZ5ÖI, Ester

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, Munke høj 9.
2860 Søborg, tlf. 31 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Siden sidst
Sommerstævnet forløb som tidligere fint. Vi kunne glæde os over et
stort fremmøde af amatører, som vi ellers ikke ser.
De to udstillere Betafon og Bonito havde lagt sig ekstra i selen
med interessante nyheder, som vi ellers ikke har lejlighed til at se på
et sted. Om lørdagen havde vi den glæde, at SSTV-gruppen fra
Hvidovre afd. ved OZ9AU, Allan, opstillede en stand og for mange
interesserede fortalte og demonstrerede SSTV. Ølsalget var i år
særligt stort, måske fordi vi havde etableret salg af fadøl i gården.
Vi solgte 125 liter! Desværre måtte mange gå forgæves med hen
syn til EDR’s bogsalg: ApS’et udeblev uden afbud.
Aftenen for nylicenserede forløb efter de traditionelle linier, og vi
havde pænt fremmøde.
Program
Vi har sommeråbent, alle er velkomne om mandagen, men køkke
net er ikke åbnet. Der kan dog fås forfriskninger. Vi glæder os til at
hilse på folk fra det øvrige Danmark og fra udlandet. Museet er na
turligvis åbent.
Det kan nu meddeles, at arrangementet med udstilling for fore
ninger i år afholdes i Østerbrohallen og ikke i Nørrebrohallen. Vi ar
bejder på at blive godt repræsenteret.
Den nye sæson starter med klubaften den 14. august, og den 21.
har vi orientering om vinterens kurser. Lærerne vil være til stede.
OZ1BGP, Volmer

HOVEDSTADSOMRÅDET
Fmd.: OZ2WK, Kurt Wennich Hansen,
Aalegaardsvej 49, 2740 Skovlunde,
tlf. 42 94 75 98.
OZ JULI 1989
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Ä iw C F fip m
Husk kreds 2 bulletin den første mandag i måneden kl. 19.00 på
Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3,3210 Vejby, tlf. 42 30 55 99.

Minimarked/storauktion
Lørdag den 19. august kl. 13.00.
Igen i år afholdes der Minimarked i Hillerød afdeling. Som
noget nyt, vil der også være STORAUKTION.
Sælgere skal helst tilmelde sig til bestyrelsen.
Vi ses i Hillerød. OZ1HWO

BIRKERØD - QZ5BIR
Mødelokale: Hestkøbgård, 1. sal.
Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3CY, Kristian Damgaard, Birkebakken 33,
3460 Birkerød.
Tlf.: 42 81 77 50. Giro: 6 73 90 08.

Kommende aktiviteter
Alle mødedagene er torsdage kl. 19.30.
D. 17. aug.: Almindelig klubaften og forberedelse til Fieldday d. 2.
og 3. sept. Den film, der blev optaget af OZ20F, Ole og OZ1LNA,
Byrge af sidste Fieldday, vil blive vist.
D. 24. aug.: De tekniske forberedelser til Fieldday vil blive gen
nemgået og diskuteret. Ved denne lejlighed vil OZ2KF, Kaj vise sin
videooptagelse fra sidste Fieldday.
D. 31. aug.: Afpudsning af forberedelserne til Fieldday.
D. 7. sept.: Almindelig klubaften, hvor medlemmerne bl.a. får lej
lighed til at skrive QSL-kort fra loglisterne fra den afsluttende Field
day (se bemærkningen under computergruppe).
D. 14. sept.: Foredrag om tilpasning af antenner ved OZ9VA, Arne
og OZ6VX, Knud.
D. 21. sept.: Almindelig klubaften med oprydning/sortering af
komponenter samt indretning af lokalerne.
D. 28. sept.: Foredrag om Quar-antenner ved OZ6SX, Søren.
D. 5. okt.: Almindelig klubaften.
D. 12. okt.: Modtageregenskaber ved datatransmissioner ved
OZ9VQ, Erik.
D. 19. okt.: Efterårsferie - men klubben er åben.

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Højbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tlf. 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.
Lørdag den 17. juni blev Helsingør afd. nye lokaler ved en festlig re
ception taget i brug.
Der var mange der havde fundet vej til vor QTH på GI. Hellebæk
vej, og deres forventninger blev indfriet.
Mødelokalet er blevet meget større. I forlængelse af mødelokalet
er der et mindre rum med værksted og målegrej, og yderst er der 2
operatørrum fra VHFog HF med lækre detaljer. Der er virkelig gjort
noget ud af det. Lokalerne er malet og tapetseret i lyse kvikke farver.
Det er en fornøjelse at være her nu.
Vi har været heldige at der i blandt os er medlemmer, der går ind
for opgaven med ilhu og gå-på mod. Vi skylder dem stor tak for det
fine resultat.

Program
Nu da fieldday nærmer sig er aug. programmet således.
8.
aug.: T F.D. møde
15. aug.: 2’ F.D. møde bygge
22. aug.: 3’ F.D. møde bygge
27. aug.: Generalprøve
2. sept.: Fieldday
3. sept.: Fieldday
5. sept.: Log aften
Vi lægger op til at blive nr. 1 i år, så hvis du vil være med på holdet
mødes vi den 8. aug.
Derefter kører vi derud af med efterårets- og vinterens program
mer, idet VHFog UHF udvalget vil udforme ca. 8 møder = QSO-og
værkstedsteknik, morseprøve og foredrag.
Igen i år er der auktion og EDR foredrag. Vel mødt!
Vy 73 de OZ50T, Olaf

FREDERIKSSUND - OZ6FRS

HILLERØD-OZ1EDR

Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 42 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.

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

Program
Det er den 2. august vi starter igen, og den aften vil vi gerne høre om
alle dine sommeroplevelser, og alle dine vellykkede antennepro
jekter i det gode sommervejr.
Den 9. august kommer OZ9SW og gennemgår spektrumanalyseren som vi måske skal have som den kommende sæsons bygge
projekt.
Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie
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Program
1. aug. kl. 19.00: VHF-test. (Opstart efter sommerferien).
8. aug. kl. 19.30: HF-fieldday forberedelser.
15. aug. kl. 19.30: HF-fieldday/minimarked forberedelser.
19. aug. kl. 13.00: Minimarked og storauktion.
22. aug. kl. 19.30: HF-fieldday forberedelser/oprydning.
29. aug. kl. 19.30: HF-fieldday forberedelser.
Program næste side.
OZ JULI 1989

Efter en vellykket sommerafslutning, er det så småt ved at være tid
til at skulle starte op efter en forhåbentlig god sommerferie.
Det første store arrangement efter sommerferien, er en genta
gelse af sidste års vellykkede MINIMARKED, men i år vil der også
blive holdt en STORÅUKTION i forbindelse med arrangementet. Vi
håber at se lige så mange fremmødte som sidste år alle er vel
komne.
Som det fremgår af programmet, er der en del fieldday planlæg
ning, og vi håber at se lige så mange aktive radioamatører deltage
i dette store projekt, som vi plejer!!!
Vel mødt efter sommerferien
Vy 73 de OZ1HWO, Morten

STENLØSE
Mødelokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 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.

osv;;'
Amatørnyt via OZ3REO, hver søndag kl. 11.00.
Stof til OZ4CF, Søren, tlf. 53 95 41 11.

BORNHOLM - OZ4EDB
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.

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM
Mødelokale: Klubhuset, »CQ«, Rosenørnsallé 2, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Onsdage kl. 19.30. (OZ4HAM QRV på OZ3REO).
Fmd.: OZ8IE, Svend-Erik Kofod, Kanegårdsvej 2,
3700 Rønne, tlf. 53 95 70 22.
Giro: 7 31 01 10.

Sommeraktiviteter i klubhuset
Vi holder fortsat åbent hus, hver onsdag kl. 19.30. »Turister« er me
get velkomne.
Det er næsten for sent, men alligevel: EDR Østbornholm afhol
der, som flere gange annonceret her i bladet, HAM CAMP på Baunehøj ved Rønne. Se omtalen andet steds i bladet, og kom og vær
med!

Fieldday
Den 2.-3. september 1989 er EDR Østbornholms 10 års jubilæum
som deltager i fieldday - contest’en. Vi regner med at fejre dette
med stort fremmøde, både af operatører, »vandbærere« og almin
deligt nysgerrige. Sæt allerede nu rødt kryds i kalenderen!
Vy 73 de OZ1KWB, Hans

Kreds 4
HASLEV - OZ7HAS

HOLBÆK - OZ1HLB

Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 56 69 12 26.
Postadresse: Postboks 43, 4690 Haslev.

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.

Efter generalforsamlingen i april måned er bestyrelsen i Haslev
afd. sammensat således:
Formand
OZ70U Ole Sten
Næstformand OZ2BS Bent Schatter
Kasserer
OZ1HLJ Klaus Hartmann Poulsen
Sekretær
OZ1HKW Aksel Hein Larsen

Mødedage bliver 2. og 4. tirsdag imåneden, dog vil der blive fore
drag 4. tirsdag, hvis dette er muligt.
CW for begyndere afholdes 2. og 4. mandag i måneden med
OZ70U Ole som instruktør. Start kl. 19.00. CW fortsættere afholdes
samme dag kl. 20.00. Her vil OZ5LN, Erik være instruktør.
Sommerudflugt søndag den 27. august. Vi mødes ved klub-loka
let kl. 9.00.
Vy73deOZ1KHW, Akse!
OZ JULI 1989

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.

KØGE - OZ7HAM
Mødelokale: Islandsvej 3, lokale 205,1. sal, Køge.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1KCY, Børge Grantzau, Dådyrvej 26, Ejby,
4623 Lille Sken sved, tlf. 53 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.
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»Til fællesmødet - bestyrelse/medlemmer - den 7. juni 1989 var
mødt 5 fra bestyrelsen, men - desværre - ingen »menige«.
Der blev drøftet enkeltheder vedrørende lokalet og taget hul på
»hvad nu, hvis«-situationen, som vi jo ved kommer, når Teknisk
Skole, selv skal bruge lokalet, på den ene eller anden måde.
Men i øvrigt holder vi lav profil i juni og juli månederne, det er for
mange ferietid, men i øvrigt vil vi fortsat søge at samles onsdage kl.
19 til socialt samvær og aktiviteter i forbindelse med indretning af
lokalet.«
Det næste fællesmøde afholdes den 12. juli 1989. Mød op og giv
dit besyv med. God ferie.
Ify 73 de OZ3PE, Arne

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

Program:
JULI: SOMMERFERIE.
10. aug.: Første møde efter ferien.
17. aug.: Klubaften.
24. aug.: Klubaften.

Tillykke
Så kom de nye licenser i hus. Hele Roskildeafdelingen ønsker til
lykke med »pappet«, og fortsat held og lykke ved efterårets morsekurser.

CQWW
Så kom de første meldinger om resultatet fra OZ9EDR’s deltagelse
i CO World Wide:
Nr. 4 i Europa.
Nr. 13 i Globalt.
Fra pålidelig kilde oplyses det, at OZ4QA er blevet frataget kartof
felskrælningen ved evt. deltagelse i ’89; det siges det er på grund
af resultatet fra ’88.
Rigtig god sommer. Nyd det nu, det bliver et travlt efterår i
OZ9EDR. Og se så at få de antenner sat op, du ikke nåede sidste
sommer.
Vy best 73’s de OZ1KCP, Ole

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kirstinebjergparken 25,
4800 Nykøbing Fl., tlf. 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, tlf. 53 72 59 08.
Den 26. maj - 28. maj havde vi det årlige amatørtræf med klubben
i Travmunde.
Det var 25. gang, vi var sammen. 16 medlemmer tog af sted
fredag morgen og blev indlogeret privat hos vore tyske amatørven
ner, der beværtede os på det bedste. Om lørdagen holdtes en
større fest med 56 deltagere, og søndag eftermiddag kørte vi til
bage til Danmark efter 3 uforglemmelige dage med vor gode gamle
venner.
Vy 73 OZ4KF, Kjeld

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.

SKÆLSKØR - OZ4SKL
Fmd.: OZ1LRD, Kurt Christiansen, Carl Medingsvej 511,
4230 Skælskør.
Postadresse: Postbox 75, 4230 Skælskør.
Tlf. 53 59 04 16. Giro: 1 60 73 40.

SORØ - OZ8SOR
Mødelokale: Banevej 30, Sorø.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ3FC, Finn Christoffersen, Saxogade 12,
4180 Sorø, tlf. 53 63 42 06.

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.
Vi holder sommerferie!
Første klubaften efter ferien bliver torsdag den 10. august, hvor der
er udveksling af ferieoplevelser.
Den 24. august prøver vi igen med:
ANTENNEOPSÆTNING, - mød frem!
Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

ROSKILDE - OZ9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19,
4000 Roskilde, tlf. 42 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.
Giro: 1 60 73 40.
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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.
OZ JULI 1989
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Amatørnyt: Hver tirsdag kl. 21.00 på Odense R-2. Stof, der ønskes
optaget, fremsendes til Box 134, 5100 Odense C.
Amatørnyt på Svendberg repeateren (R-6) hver tirsdag kl. 20.00

NORDVESTFYN - OZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IYK, Kjeld Hansen, Kæret 20, Skåstrup,
5400 Bogense, tlf. 64 44 13 18.

NYBORG - OZ2NYB
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 afholdt sin årlige generalforsamling den 18. maj. Til
stede var 12 medlemmer.
På valg til bestyrelsen var formanden, OZ3TQ, samt bestyrelses
medlemmerne OZ1JDA og OZ3ACQ. Formanden og OZ3ACQ blev
genvalgt, mens OZ1JDA ikke ønskede genvalg og derfor blev er
stattet med OZ1IZH. Til suppleant blev valgt OZ1ESA.

Bestyrelsen har herefter følgende udseende:
Formand OZ3TQ
Nick
Kasserer OZ4MA Mogens
Sekretær OZ1LDG Eskil
OZ3ACQ Jens
OZ1IZH Niels
Suppleant OZ1ESA René
Som revisor blev OZ6MI nyvalgt, mens OZ1KAX fortsætter.

To punkter vakte en del debat. Først et forslag fra bestyrelsen om at
realisere en del af den opsparede formue. Generelt var der enighed
om, at en del af formuen skal bruges - men hvor stort beløbet skal
være og til hvad, det skal bruges, var der en del uenighed. Af de
ting, der var oppe og vende kan nævnes nyt radiogrej, måleudstyr,
undervisningsmateriale, antenneprojekt og boligopsparing (i fald
vi skulle blive hjemløse). Diskussionen mundede ud i - uden egent
lig beslutning - at man i første omgang skal bruge af formuen til at
stable den nye antennemast med tilhørende udstyr på benene (un
der forudsætning a f, at vi får tilladelsen fra kommunen naturligvis).
Det andet punkt, der udløste en længere varende debat, var kaf
femesterens afgang. I og med at et væsentlig punkt på klubaftenerne er kaffedrikning, er der skabt en kompliceret problemstilling,
idet ingen ønskede at overtage den ledige stilling. Tii sidst lod
OZ1KAQ sig overtale til at sørge for, at der er øl, sodavand og kaffe
tilstede. Brød ville han dog ikke sørge for. ALTSÅ - i fremtiden skal
det mest kaffetørstige medlem sørge for, at kaffen bliver brygget og
kommer man sulten i klubben, gælder det om selv at have mad
pakke med!!!
Endelig kan fra generalforsamlingen berettes, at det allerede ek
sisterende rygeforbud indskærpes. Forstået på den måde, at indtil
en effektiv ventilator er installeret, er der total rygeforbud indtil kl.
20.30.
OZ JULI 1989
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I øvrigt var en flok medlemmer i Bededagsferien ude for at pille en
fællesantenne ned. Det er tanken, at den skal stilles op igen ved
klubben, såfremt de nødvendige tilladelser kan skaffes. Det var en
særdeles begivenhedsrig tur, hvor drenge blev gjort til mænd og
mænd gamle før tiden. En tur, der vil blive digtet om adskillige år ud
i fremtiden.
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 har vi fået etableret adgangsforhold til taget over vort
nye lokale, sådan at vi kan komme til at sætte vore antenner op i den
nærmeste fremtid.
Omsider er vi kommet så langt med flytterodet, at vi kan få gang
i de mere ordinære aktiviteter efter ferien. I den anledning har vi ud
sendt program for resten af året til vore medlemmer. I øvrigt kan
man høre nærmere om programmet når repeaternyt udsendel
serne på Odense repeateren genoptages efter sommerferien til
August.
HF-Fieldday? Selvfølgelig skal vi deltage i år. Hvis du vil være
med til at planlægge årets FD skal du bare møde op på klubafterne
efter sommerferien, når vi for alvor tager fat på planlægningen.
Lige som de foregående år holder afdelingen åbent hele somme
ren. Hvis din vej falder forbi Odense på en mandag aften er du vel
kommen til at aflægge et visit i vore lokaler.
Vy 73 de OZ1ETP, Lars

SVENDBORG - Q Z7FYN
Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1IOW, Per Nielsen, Bregnegårdsparken 74,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 83 97.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.
Der forelægger ikke på nuværende tidspunkt nogen kalender for
afdelingen. Afdelingen er dog, selvfølgelig åben på klubaftenerne.
Siden sidst
Har afdelingen holdt ordinær generalforsamling.
Der blev anført flere klager over især kantine regnskabet, og også
tildels hovedregnskabet. Dog blev begge godkendt af GF.
Alle medlemmer blev derefter bedt om at holde øje med OX3HX
og dennes opholdssted, i forbindelse med de ca. 1500 kr der ikke
er aflagt regnskab for, den gang han forduftede.
Bestyrelsen blev bedt om til næste GF at fremsætte forslag til ret
telse af §9 i afdelingens vedtægter (ombytning af pkt. 5 og 6).
Efter den seje gennemgang af bestyrelsens forslag til ændring i
vedtægterne, og disses vedtagelse, blev det vedtaget at drøfte
OZIIOW’s forhold til afdelingen.
Det brev den forrige bestyrelse havde skrevet til Per, angående at
han ikke kunne optages i afdelingen, blev læst op. Derefter blev
OZIIOW’s medlemsskab sat til afstemning af dirigenten.
Ved den efterfølgende skriftlige afstemning stemte 19 for, at Per
kan optages i klubben, 5 stemte imod, 1 var blank og 1 ugyldig. Per
blev med det samme medlem af afdelingen.
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Herefter blev det drøftet, hvad pengene fra auktionen skulle bru
ges til. Der var flertal for, at de skulle bruges til indkøb af et kombine
ret PÅ og HF-trin, til 2 m, og til et CW-filter til afdelingens HF station.
Det sidste forslag var et pålæg til den nye bestyrelse om at gøre
noget ved vores parkeringsplads, der i våde periode står under
vand. Diskutionen førte til en indsamling der dog ikke havde den
store tilslutning, fra de ellers klagende medlemmer.
Angående budgettet for næste periode blev GF enige om at det
ikke var brugbart bl.a. p.g.a. ændringen af afdelingens regn
skabsår.
Derefter var det tiden at få valgt diverse medlemmer til den nye
bestyrelse. Den forrige bestyrelse havde ikke kunne finde nogen
der var villig til at opstille som formand, OZ1IOW blev foreslået.
OZ1IOW blev valgt med 9 stemmer for, 11 blanke og 3 ugldige (På
de 3 ugyldige var der skrevet nej).
OZ1LQB der ikke var mødt på GF kunne derfor ikke genvælges.
OZ1LLG trak sig som medlem af bestyrelsen, og det var ikke mu
ligt at finde nogen der var villig til at overtage hans hverv.
Bestyrelsen der herefter består af OZ1IOW, Per (formand),
OZ1KRL, Jytte (kasserer) og OZ1LXT, Michael (sekretær), fik over
draget problemet med at finde ud af, hvad der herefter skal ske.
Jeg vil her personligt tilføje at det er utroligt, at nogen vil være sig
bekendt at klage over en bestyrelses arbejde, og at de samme der
efter ikke vil høre tale om at ville arbejde i denne.
At den fremover skal bestå af 3 medlemmer, kan jo ikke ligefrem
siges at hjælpe.
Angående OZIIOW’s valg til formand blev det påpeget, at dette
ikke er muligt, hvis de nye vedtægter bliver godkendt af EDR.
Det problem må vi så løse til den tid.
Vy 73 de OZ1LXT, Michael
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VE8TFYN - QZ7ASO
Mødelokale: Linien 2, Hårby.
Mødeaften: Onsdage i ulige uger kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMQ, Ib Brovn Pedersen, Søbrovej 11,
5683 Hårby, tlf. 64 73 32 14.
Giro: 6 60 17 74
Ordinær generalforsamling afholdtes den 24. maj på Linien 2 i
Hårby.
Af formandens beretning fremgik, at foreningen p.t. har 13 med
lemmer, og at der har været en afgang på 4 medlemmer.
Det har i årets løb knebet lidt med aktiviteterne, men en vellykket
aften med sattellit-tv i teori og praksis skal dog nævnes.
Et forsøg på at starte et teknisk kursus måtte opgives p.g.a.
manglende tilslutning.
Formanden OZ1FMQ blev genvalgt som formand, og fil bestyrel
sen blev OZ1LLD genvalgt.
Som suppleant blev OZ1JPB genvalgt, og ligeledes blev
OZ1KRS genvalgt som revisor.
Første klubaften efter ferien bliver den 30. august.
God sommerferie!
Vy 73 de OZ9EZ, Erik

,

Amatørnyt hver mandag kl. 21.00 pro. på Knivsbjerg R-5. Specielt
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ7HT, Heinrich Thom
sen, Adelvardsvej 2, Sølsted, 6270 Tønder, tlf. 74 74 11 47.
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NORDALS - OZ1ÅLS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1GZF, Erik Jørgen Rasmussen, Damager 27,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 33 29.
Giro: 9 00 31 69.

HADERSLEV - OZ7HDR
Mødelokale: Christiansfeldvej 8a, Haderslev Ungdomsskole,
Mødeaften: Onsdag
Fmd.: OZ5PG, Peter Graeber, Ribelandvej 78,
6100 Haderslev. Tlf.: 74 52 57 89.
Giro: 7 09 84 48.

Vi er nu flyttet fil Ungdomsskolen, men der er endnu en del at lave
for arbejdsholdet. Det får vi nok klaret.
Vi har tænkt os at holde indvielse den 23. august kl. 19.00 og alle
venner og interesserede er meget velkomne.
Vi ønsker alle vores medlemmer god sommerferie.
Efter sommerferien tager vi fat den:
9. aug.: Forberedelser til fieldday..
23. aug.: invielse af de nye lokaler på Christiansfeldvej 8a.
Vy 73 de OZ5PG

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 74 83 38 33.

430

SØNDERBORG ■QZ1SDB
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42, 1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.

Afdelingen holder sommerferie når du får dette blad. Vi starter igen
tirsdag den 2. august kl. 19.30 i vores lokaler, hvor vi for en snak om
den forløbne sommerferie. Bestyrelsesmedlemmerne bedes hu
ske at der afholdes bestyrelsesmøde samme aften dog kl. 18.30.
Tirsdag den 15. august kl. 19.30: Fieldday. Forberedelser til den
kommende HF fieldday som afholdes på Grattelund.
Tirsdag den 29. august kl. 19.30: Sidste afpudsning før fieldday.
Lørdag den 2. og søndag den 3. september: HF fieldday på Gratte
lund.
Tirsdag den 12. september kl. 19.30: Snak om hvordan fielddayen
løber af stablen.
Vy 73 de OZ1KVB, Erik
OZ JULS 1989

Rigtigt gættet! Vi tager på ø-tur til BARSØ!!!
Vi indtager Øen, i bedste DX-ekspedition stil!!!
- BARSØ er en dejlig plet på landkortet, som indbyder til motion,
masser af frisk luft, socialt samvær.
- Vi foreslår en ø-rundtur ti! fods!, men det er selvfølgelig op fil hver
enkelt deltaget at komme med andre forslag!
- Alle bør medtage proviant, i rimeligt omfang, til hele dagen.
- Vi vil være »gangbar« QRV på frekvensen 145.525 MHz FM, og ud
stede et specielt QSL-kort til de stationer der i løbet af dagen får
QSO med OZ6ARC/BARSØ ekspeditionen!
- QSO’erne tæller til diplomet »worked all BARSØ«

TØNDER - OZ5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 74 72 56 22.

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1BTQ, Steve B. Petersen, Eskedalsvej 8, Ny Skovbøl,
6200 Åbenrå, tlf. 74 68 04 01.
Giro: 2 26 81 24.
Program
Torsdag den 20. juli: Alm. klubaften.
Søndag den 6. august: HF aktivitetskonstest fra klubhuset.
Torsdag den 17. august: HF fieldday møde.
Lørdag den 2. og søndag den 3. september: HF fieldday.

Afdelingsudflugten 1989

Vi glæder os meget til at hilse på alle vore sejlende medlemmer, der
forhåbentlig sætter kurs imod BARSØ denne dag!
Alle vi andre, ikke sejlende, må arrangere os i privatbiler. Vi
havde påtænkt at tage færgen kl. 10.15 d.v.s. vi mødes ved BARSØ
færgens leje kl. 10.00.
Da pladsreservering er nødvendig på denne årstid, må jeg have
tilmeldinger til færgesejlads senest den 6. august
Uanset, hvor begejstet man er for at være på BARSØ, så går den
sidste færge kl. 19.00!
På gensyn
NB
Angående afdelingens årlige festivitas i november, følger nærmere
info, hold LYTLAPPERNE ude!!!
P.U.V.
73 de OZ5WK, Kalle, tlf. 74 62 13 11.

afvikles
søndag den 20. august
Mottoet for årets udflugt kunne passende være:
- Hvorfor tage ud i det fjerne, når BARSØ ligger lige udenfor husdø
ren og stråler som en stjerne.

tv n
Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3 REK - 145.650 (R2) hver tirs
dag aften kl. 19.00. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt, Engvej 18 A,
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 17 94, modtager stof til udsendelsen.
Repeaternyt over OZ9REX (R4) hver mandag aften kl. 18.30.
Redaktører: Hurup - OZ1JVX, Arne Pedersen, tlf. 97 94 19 96.
Mors - OZ1LUN, Jesper Dalgaard, tlf. 97 59 20 52.
Thisted - OZ1LEL, Poul Erik Villesen, tlf. 97 92 07 59.
Alle modtager gerne stof til udsendelserne.

Vi ønsker alle medlemmer en god sommerferie, og husk nu den sid
ste tilmeldingsfrist for afdelingsudflugten er den 6. august, hvis du
Vy 73 de OZ1EQX, Jan
(I) vil med færgen.

lllglli Kreds 7
HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BOV, 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.

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.
I sommerperioden er afdelingen åben hver onsdag fra kl. 19.30.
Tirsdag den 8. august kl. 19.00: Første bulletin efter ferien.
Onsdag den 09. august kl. 19.30: Sommerminder.
Husk VHF sommer kontesten som løber indtil den 15. august 1989
kl. 23.59 DNT.
Fortsat god sommer
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - OZ8EDR
Mødelokale: Dagcentret, Rådhuset, Rådhusbakken, 7323 Give.
Grenevej 11, Billund.
Mødeaften: 1. onsdag i måneden i Give ellers i Radiohuset i Billund.
Fmd.: OZ6KH, Villy Hansen, Kron hedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 75 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.
OZ JULI 1989

Vi har nu fået 3 mere igennem CW-prøven. Det er OZ1LQH, Palle.
OZ1KLU, Ole og OZ1BZS, Niels Ivan. Vi ønsker til lykke med resulta
tet og HF-licensen.
Der har været tale om, at afdelingen i år skulle deltage på HF
fieldday. Er der nogen der er interesserede i at deltage så lad os det
vide snarest. OZ5JR, Jan eller bestyrelsen modtager tilsagn.
Afdelingen holder ikke egentlig sommerferie. Der vil som tidli
gere år være mulighed for at få en nøgle, så man kan komme ind,
men der vi! nu nok være nogen hver onsdag.
Til slut ønskes alle en god og radioaktiv ferie - men glem nu ikke
YL/XYL og de harmoniske - de har jo også ferie.
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.
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Så er det sommerferie tid og derfor vil der ikke blive sendt lokal nyt
på lokalfrekvensen i perioden 1. juli til 1. august.
CW kursus starter den 14. august kl. 19.00 til kl. 19.30 i vores lo
kale på Rolfs Krakesvej.
Hvornår vi starter efter ferien vil blive bekendtgjort på lokalfre
kvensen efter den 1. august.
Afdelingen vil hermed ønske alle medlemmer en rigtig god som
merferie.
73, OZ8NN, Niels

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8,
7755 Bedsted, tlf. 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.

RIBE - QZ1RIB
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.

SKJERN-VIPEBÆK-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.

STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 97 85 38 09.
Torsdag den 25. maj holdt Struer afdelingen sin årlige generalfor
samling. Efter at formanden OZ3ZJ havde budt velkommen valgtes
OZ2TN til dirigent. Denne konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig og gav herefter igen ordet til formanden, som aflagde beret
ning. I beretningen nævntes de forskellige aktiviteter, som var fore
gået i løbet af sæsonen.
Formandens beretning blev godkendt og derefter var det kasse
rerens turtil at aflægge beretning og OZ1GAX gennemgik regnska
bet og kunne oplyse at klubben tæller 52 medlemmer.
Beretningen af regnskabet godkendtes og da der ikke var ind
kommet nogen forslag gik man over til valg af de forskellige med
lemmer til bestyrelsen.
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Valg af formand blev genvalg af OZ3ZJ, Hjalmer Roesen. Valg af
2 bestyrelsesmedlemmer blev også genvalg af OZ1GAX, Carsten
og OZ9TX, Knud Erik som ny 1. suppleant valgtes OZ1KLI, Ubbe.
Valg af revisorer blev genvalg af OZ1CHF, Knud Børge og nyvalg
af OZ5EX, Børge.
Efter valg af bestyrelse gik man over til punktet eventuelt på
dagsordenen, og her kom der gang i snakken måske skyldes det at
klubben var vært med en øl. Mange emner blev drøftet, kommende
projekter og fieldday samt foredrag var oppe og vende. Der blev
også brug for dirigenten og klokken da noget af snakken blev uden
for emnet, men efter al snakken kunne dirigenten OZ2TN Herman
sige tak for en god og rolig generalforsamling.
Sommerudflugt
Lørdag den 17. juni drog 20 medlemmer i 8 vogne afsted på udflugt.
Bagagerummene var fyldt til bristepunktet af medbragt mad samt
drikkevarer, som skulle nydes i det fri. Efter at have fået samling på
tropperne ved Husby Kirke og læsket ganen gik turen sydpå til
Blåbjerg plantage, hvor den medbragte mad blev fortæret. Vejret
var fantastisk godt og i den dejlige løvskov var det en nydelse at
spise. Efter indtagelsen af alle disse kalorier blev man enige om at
forbrænde nogle af dem ved at bestige »bjerget« så vi gik op på
Blåbjerg og nød udsigten. Derefter gik turen videre ned over den
udtørrede Fiilsø. Længere fremme blev det nødvendig med en lille
omvej, da der blev holdt militærøvelse på Kallemærsk Hede. Kl.
13.30 var vi fremme ved hovedmålet, nemlig Blåvand Radio. Her
måtte vi vente en lille halvtimes tid på rundviseren Georg, damerne
smed sig i græsset og nød det gode vejr mens mændene fik tid til
at studere de forskellige antenner på området. Kort tid efter duk
kede rundviseren op og noget af det første han fortalte var at hvis
nogen ønskede at komme på rævejagt var der mulighed for det, da
man havde en ræv med unger på området. Inden vi kom indenfor på
stationen blev det henstillet til os at vi ikke måtte snakke for meget
derinde, da det kunne forstyrre. Det blev nu så som så med at følge
henstillingen på grund af at der var nogle der havde sejlet på de
samme skibe så vi fik rig lejlighed til at høre på det »bølgebårne
folk«’s minder.
Efter den dejlige oplevelse, at se Blåvand Radio, gik turen ned til
stranden i nærheden af fyret. Nogle enkelte vovede at dyppe tæ
erne i Vesterhavets bølger, man kunne sige at de arbejdede i »det
korte bølgelængde område«. Efter sopperiet travede man tilbage
gennem klitten for at nyde den medbragte kaffe, nogle få benytte
lejligheden til at tage en tur op i fyrtårnet, der var såmænd også kun
170 trapper derop til 34 meter overjorden, hvilket gav 55 meter over
havets overflade, jo man blev helt svimmel da man stod deroppe.
Det var nu blevet tid for hjemturen og vi begav os nordpå igen, ef
ter et kort ophold ien lille plantage, hvor ganen blev læsket og andre
ærinder for rettet, gik det direkte hjemover efter en dejlig dag med
godt vejr og godt humør samt XYL’s gode medbragte mad ikke at
forglemme.

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Rolighedshuset, Kastan ievej 45, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1KQR Per Kaas Mortensen, Vorupørsvej 122,
7700 Thisted, tlf. 97 93 72 70.
Så skete det. OZ8UW Henning har efter moden overvejelse beslut
tet at trække sig ud af bestyrelsen. Dette betyder IKKE at Henning
ikke fremover vil være aktiv i afdelingen. Bl.a. vil han i efteråret
være hovedkræften i et D-licens kursus.
Vi vil alle gerne sige Henning tak for det store arbejde han har
ydet i alle sine år som formand og bestyrelsesmedlem i EDR’s Thi
sted afd.
Når vi engang kommer tilbage fra sommerferien er der lagt op til
et særdeles aktivt efterår i OZ7TOM. Det være sig omtalte kursus,
foredrag, byggeprojekter, hyggeaftener og MEGET MERE. Snyd
ikke dig selv for alt dette, så kom og vær med til at præge din lokalaf
deling.
OZ JULI 1989

Der vi! senere komme program for efterårets aktiviteter her lige
som de løbende vil blive annonceret via Repeaternyt.
Vedr. repeaternyt mangler vi dog en fast mand med lyst til det,
idet OZ1LEL kun har det midlertidig. Hvem har lyst???
Vy 73 de OZ1AIJHenrik

Vi holder nu sommerferie, og bestyrelsen ønsker alle medlemmer
og familie en rigtig god sommer.
Vore aktiviteter starter igen til september. Program vil senere
blive annonceret her i OZ.
God ferie.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes

VARDE - OZ5VAR
ØLGOD - OZZJYL

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.

Mødelokale: Lindealle 8,1., Ølgod.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7,
6870 Ølgod, tlf. 75 24 60 21.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, Solbjergvej 8, 6580 Vamdrup,
tlf. 75 58 18 23.

få

Fast mødeaften: onsdag kl. 19.30.
Dog sommerferie indtil 09.08.89.
Første mødeaften efter ferien: 09.08.89.
Denne aften vil der blive diskuteret evt. deltagelse i Fieldday 2.-3.
sept.
God sommer.
Vy 73 de OZ1QQ, Ove

Lindbjergwj B, m m
86 5 / 9 2 42.

!j\^ $
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Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver man
dag kl. 20.00 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J.
tlf. 86 29 51 74.

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

FREDERICIA-OZ1FRD

Ejer Baunehøj

Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

Søndag den 20. august 1989 kl. 13 indbydes alle radioama
tører i kreds 8 til teknisk møde på Ejer Baunehøj.
Emnerne på mødet er:
Catalinaprojektet
Modtagning og sending på 50 MHz
Forhåndsomtalen i april OZ af mødet gav stor respons, og
der forventes stort fremmøde af amatører med deres mere
eller mindre færdige Catalina-transceivere. Der vil blive
uddelt ris og roser til selve projektet, som har været offent
ligt gjort i OZ nr. 11 og 12 i 1987 og nr. 1 i 1988, og alle, der
har planer om at komme i gang med bygning af en HF-transceiver, vil her kunne få et passende spark til virkelig
gørelse af planerne.
Angående 50 MHz skulle det være på trapperne med
hensyn til tilladelse for sending. Det kunne være interes
sant med en regulær QSO demonstration på mødet og ikke
blot en krydsbånds ditto.
Det koster ikke noget at deltage i mødet, men det forven
tes, at mødedeltagerne køber eftermiddagskaffe i restau
rationslokalet, hvor mødet holdes.
OZ5WT, Bent og OZ8BG, Bjarne
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GRENÅ - QZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøj vej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 86 33 43 85.

HORNSYLD ■QZ3TRX
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.
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HORSENS - OZ6HR

SILKEBORG - OZ7SAC

Mødelokale: Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ1JYQ, Ernst Simonsen, Kirkeskovvej 10,
8700 Horsens.
Giro: 5 08 28 62.

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, 8600 Silkeborg.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. august afholder Horsens afd. ordinær generalfor
samling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 Bestyrelsen.

VEJLE - OZ5VEJ
KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E, (ikke postadr.)
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypres vej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 75 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

Generalforsamlingen
fandt sted den 25. maj med stor deltagelse, idet omtrent halvdelen
af afdelingens 44 medlemmer mødte op. OZ5VY valgtes enstem
migt til dirigent og ledede mødet med fast hånd.
Formanden OZ1GIX, aflagde beretning og fremhævede det
gode fremmøde, der har været hele året. Der har ikke været mange
regulære arrangementer, men meget socialt samvær. OZ1IZW har
demonstreret en moderne målestation og flere medlemmer fik de
res station testet. OZ4VQ har fortalt om elektronikken m.v. i en mo
derne industrikaffemaskine.
Siden sidste fieldday har der været diskuteret PA-trin. OZ1VY har
fortalt om, hvordan man bygger et PA-trin og demonstrerede sit
hjemmebyggede PA-trin. To CW-kursus har kørt hele sæsonen
med ialt 7 deltagere.
Formanden rettede en speciel tak til afdelingens »hovmester«,
OZ1JUW, for hans utrættelige arbejde. Forsamlingen tilsluttede sig
dette med et kraftigt bifald.
Indkomne forslag om at tegne abonnement på QST og om at an
skaffe nye call-bøger blev vedtaget.
Kasse ren OZ5HD, fremlagde regnskabet, som godkendtes.
Budgetforslaget godkendtes efter en diskussion om ydelsen til
fieldday og efter en mindre ændring. Kontingentet fortsætter
uændret.
OZ1GIX og OZ5VY genvalgtes til bestyrelsen. OZ1ASF genvalg
tes som revisor.
OZ6GLJ
PS. Der holdes sommerferie fra 16. juni til 23. august.

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.
Det erjoferietid, og vi holder da også ferie i OZ5VEJ. Men, vi starter
op igen tirsdag den 8. august med fieldday-forberedende møde.
Ved det sidste møde inden ferien, kom de fleste ting på plads m.h.t.
stationer og antenner, men der kan stadigvæk sagtens være flere
med, så mød nu op til fieldday-forberedende møde den 8. august.
Den 22. august er der foredrag om HF, DX og QSO-tekniketc. ved
OZ7YY. Det bliver en spændende aften, hvor alle, der er interesse
rede i fieldday selvfølgelig møder op.

Program
8. august: Fieldday forberedende møde.
15. august: Alm. klubaften.
22. august: Foredrag ved OZ7YY.
29. august: Fieldday forberedende møde.
2.-3. september: FIELDDAY!

Der vil normalt være åben i klubben fra kl. 19.30, og aktiviteterne
starter kl. 20.00. OZ5VEJ nsker alle en god ferie.
Vy 73 de OZ1LGC, John

VIBORG - OZ4VBG
Mødelokale: Borgåvej 90, 8800 Viborg.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 86 67 41 56.

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.
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ÅRHUS - QZ2EDR
Mødelokale: Helge Rodesvej 13, 8000 Århus C.
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.
Nyt fra ejendoms-udvalget
Slutsedlen er nu underskrevet, og vi har fået kommunens tilladelse
til at bruge lokalerne.
Overtagelse af lokalerne skete 1. juli og indflytningen er forhå
bentlig ved at afslutte når dette kommer i OZ.
P ro g ra m

næste side.
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Så mød op i de nye klublokaler på Helge Rodesvej 13.
Salget af andelsbeviser å 100 kr. går meget godt, der er nu solgt
70 stk.
Så hvis du endnu ikke har købt andelsbeviser i OZ2EDR, så hen
vend dig til bestyrelsen eller undertegnede.
På udvalgets vegne OZ1DZE, Viggo
Program for juli
Torsdag 13. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag 20. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag 27. kl. 20.00: Klubaften.

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
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.
9.
august kl. 19.00: Klubaften: QZ1DKQ, Byggeprojekt: Microstripline standbølgemeter. 144-145 MHz - 432-434 mHz -1296.
Hvis der er flere der vil være med, ud over dem der er tilmeldt,
kontakt bestyrelsen.
16. august kl. 19.00: Klubaften: Studiekredsen v/Svend Saustrup.
23. august kl. 19.00: Klubaften: Fieldday planlægning. Operatører
og medhjælpere bedes være tilstede.
Vy 73 de OZ1LSM, Allan

Juli
Torsdag 3. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag 10. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag 17. kl. 20.00: Klubaften.

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, 9900 Frederikshavn.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.
Siden sidst:
Afdelingen har afholdt fielddaymøde den 13. juni, hvor vi diskute
rede antenner. Antenner til i hvert fald to bånd vil blive fremstillet af
OZ1KSN og OZ1KDG. Antenner til eventuelle andre bånd må for
ventes at være »selvfremstillede«!
OZ1KHW og OZ8SO har været på EMC kursus hos Jydsk Telefon
arrangeret af EDR. Så har du et støjproblem du ikke selv kan løse,
så vil en af disse to være behjælpelig med råd og vejledning.
7 medlemmer har bestået P&T’s udvidede tekniske prøve som af
slutning på en lang vinters kursus under ledelse af OZ8JE. Disse
er: OZ1AZZ, 1KHW, 1IPU, 4AAZ, 8JE og 8SO. Tillykke med de nye
licenser.
Fortsat god sommerferie, og på gensyn den 15. august kl. 19.30
til en snak om fieldday.
Vy 73 de OZ8SO, Jens

Program:
Tirsdag den 22. august: (fieldday).
Tirsdag den 6. september: Klubmøde.
Tirsdag den 19. september: Resultater fra vor fieldday.
Tirsdag den 3. oktober: Klubaften.
Tirsdag den 17. oktober: Klubmøde.
Tirsdag den 7. november: Klubmøde.
Tirsdag den 21. november: Klubmøde.
Tirsdag den 5. december: Klubmøde.
Besked om vor årlige julefrokost vil blive annonceret senere samt
juleafslutningen i klubben.
Vy 73 de OZ1IPR, Sten-Martin

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.

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.

HJØRRING - OZ3EVA
Mødelokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring
Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CEX, Jørgen Elsborg, Højdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 35 39.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.
Vi ønsker alle en god sommerferie

VEST-HIMMERLAND ■OZ5HIM
Bestyrelsen

Program
1. klubaften eftersommerferien er tirsdag den 15. august, hvor der
er fielddayen på programmet.
OZ JULI 1989

Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7,
9670 Løgstør, tlf. 98 67 32 52.
Mødeaften: 2. onsdag i hver måned kl. 19.30.
Postadresse: E. Bildsøe, Stiglmosevej 13, 9600 Års.
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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, tlf. 98 27 74 87.
Giro: 5 44 47 99.
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 ved OZ3REN - 145.650.
Siden sidst
Tak til Nordkraft for at de ville ofre en aften så afd.medlemmer fik
mulighed for at se, hvor strømmen kommer fra og hvordan den bli
ver brugt. (Det var ikke dårligt med en repeater i 150 m højde, og så
med den gode jordforbindelse (kobberplade) som OZ4TU vidste
noget om).
Fortsat tak for en god aften, ikke mindst det meget fine smørre
brød.
Den 21. maj var der familieudflugt til store Øksø, det er noget
mange mennesker kan lide, bare ikke OZ8JYL-medlemmer, idet
kun 5-6 personer, samt en hund mødte frem. De fremmødte og hun
den havde dog en dejlig tur i det skønne område, men fortvivl ikke.
Du får et nyt forsøg næste år.
Onsdag den 21. maj udvalgsmøde (kort resume)
Husudvalg
OZ1FYM
HF/VHF udvalg
OZ1LCW/OZ1ING
UHF udvalg
OZ6EU/OZ1EOI
Ræve udvalg
OZ3PS/OZ1FYM
Biblioteksudvalg
OZ1GNF
Foredragsudvalg OZ1EOI/OZ1LQQ
Fotoudvalg
OZ3PS
Jubilæumsudvalg Jytte/B irg it/OZ2V E
Bestyrelsen
OZ4TU/OZ1ING/OZ1LLY
OZ2VE, oplyste at festen bliver holdt i klubben til rimelige priser.
Max deltager ca. 60.
Konkurrencen ang. QSL-kort og diplom blev vundet af OZ1ABG.
To hele flasker Gammel Dansk overrækkes den 23. august.
OZ1 FYM foreslog at vi laver en lørdags-male-dag, gerne med 6-7
medlemmer der har lyst til at ofre et par timer på afd.
Vedr. komfur/køleskab er det nok nødvendigt med nye skabe, el
ler evt. nyt køkken for at det hele passer sammen.
OZ1ING fortalte om den nye antenne til HF, og opsætter et RTTYmodem som vi låner af OZ1FYM.
OZ1LCW sætter VHF antenner op enten på huset eller den nye
mast, hvis tilladelse foreligger.
OZ6UE Aalborg UHF-repeateren er på dubberne nu og vil
komme på plads inden uge 28. Foreslår vi køber en ny UHF Allmode station Kenwood 811E (Det ser vi med glæde frem til).
OZ3PS mangler nogle der er friske og ikke bange for at løbe en
lille tur.
Bibliotek: OZ1GNF flytter til Århus. OZ1LLY overtager posten.
OZ1 EOI ønsker debataften, hvor medlemmer kan komme med
ønsker til foredrag, idet tilslutningen til disse er ret lav.
Vedr. OZ lokalstoffet skal være mere fyldigt er taget til efterret
ning.
Mødet sluttede kl. 21.30.

JULIANEHÅB - QX3JUL
Mødeaften: Første mandag i mdr., i klubhuset, Kirkegårdsvej B48.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.
Så er det vist tiden til at bringe en sommerhilsen fra det nordlige. Vi
er nu rykket ind i vores nye klubhus, vi har fået sat gittermast og an
tenner op, og der er sat strøm på klubstationen. Så nu er vi rigtigt
godt kørende. Der mangler selvfølgelig en del endnu, bl.a. skal vi
have isoleret og installeret oliefyr, men når vi vender hjem fra ferie,
går alle klubbens medlemmer igang, så vi er 100% klar til vinter
sæsonen starter.
Vi er blevet enige om at lave »drop in« aften hver mandag, og så
holde »rigtig« klubaften hver den første mandag i måneden. Når der
er åbent klubben, vil vi være at finde på frekvensen 14.307 MHz fra
kl. 21.30 UTC og mindst i en 1/2 time, så du kan lige få en sludder in
den sengetid. Resten af året vil kaldesignalet 0X10 blive brugt som
klubcall, så der er en ekstra chance for dem der mangler et par
point til Grønlandsdiplomet. Til slut ønskes alle en rigtig god som
mer.
Vy 73 es CUAGN de OX3DZ, Erik

NUUK - QX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen
Mødeaften: Første torsdag i måneden hos formanden.
Fmd.: Peter Raahøj, Ole Brandtvej 1a, 3900 Nuuk. Tlf. 23 776.
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

PITUFFIK - OX3THU
Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST.
Mødelokale: Barak 753, værelse 3 T.A.B.
Adr.: SPE 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.

Den 3. juni var OZ1LCW og OZ1ING i Århus for at komme på antistøjkursus. OZ1ING beretter at det var meget godt, så er der nogen
i afd. der har problemer med forstyrelser, var der måske hjælp at
hente her. Afd. anskaffer en antiforstyrelsestøjkasse i nær fremtid.
Selv om sommerferien er startet og trods varmen arbejder besty
relsen for fulde omdrejninger i det både di reet mail/pr-folder vedr.:
OZ8JYL er ved at være i trykken, ligeledes er et logo (tøjmærke) ved
at blive lavet (50 stk.). De er lovet færdig inden jubilæumet. Prisen
er ikke fastsat, men bliver nok 25 kr. pr. stk. Så du skal nok være hur
tig for at få del i den første sending.
OZ1ING er i gang med regler vedr. QSL-kort og diplom i forbin
delse med jubilæet.
Det var alt for denne gang, foresat god sommer. OZ1LLY, Gert
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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 s bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende
nummer.

Svar til OZ1IF Ib!
Læsernes mening OZ 5/89 side 308:

Dr. OM Ib!
Dit forslag til at ændre prøverne, for at opnå sendetilladelse, inde
holder mange nye og radikale elementer. Jeg tror, du har føling med
det almene vidensniveau og spec. forståelse for den voksende
ulyst hos mange for at tilegne sig matematisk viden.
Du peger på mange relevante forhold og ikke mindst sidst
nævnte. Men du foreslår, efter min mening, en nednivelering, som
jeg oplever som skadelig fordi:
Mit billede af en radioamatør er:
»Een, som har forstand på radio«! Man kan ikke forstå radioteknik
uden matematik, som er det bedste sprog til at udtrykke sig på tek
nisk«.
Så ligesom du »CW-fan« ved, at CW kommunikerer bedst - ved
jeg »Radio-fan«, at matematiker helt uundværligt for een, seriøs ra
dioamatør.
Hvis prøverne skal ændres i en gunstig retning, må kravet til for
ståelse af basal elektronik altså skærpes - tværtimod dit forslag.
Vy 73 de OZ5KH, Kenny

Hvad er dog dette - drømmer jeg eller er jeg vågen?
Go’e gamle OZ med et afsnit direkte henvendt til 27 MHz brugere.
Det er en fin idé, da der jo er 20-40 gange så mange walkister som
licenserede radioamatører. Ved at omdefinere målgruppen skulle
der være basis for, at EDR kan mangedoble sit medlemsskab. Fra
annoncørernes synspunkt vil det have den betydning, at kontrakt
prisen for annoncerne vil være faldende. Vi må forvente flere an
noncører, og det kan give penge i kassen. Desværre må der så en
ten foretages en udvidelse af sidetallet eller en omprioritering af
stoffet. Det vil naturligvis være nærliggende at reducere det tekni
ske stof, idet det jo er henvendt til et mindretal af læserne. Det har
yderligere den fordel, at stillingen som teknisk redaktør kan spares
væk.
Nu er den vist ved at illuminere lystavlen, og så er jeg rystende li
geglad, om jeg så får 500.000 CB-fans, samtlige danske radioama
tører og hele EDR’s hovedbestyrelse på nakken og skal skældes ud
for at være en licenseret snob med eller uden yderligere brug af ad
jektiver. Jeg vil gerne slå fast, at EDR skal undgå horisontal diversi
fikation i en sådan grad, at vi ender som tankstationen, der hellere
vil »sælge lakridskonfekt og damestrømper« istedet for automobil
pærer.
Hvis vi skal gøre noget i retning af at definere målgrupper inden
for privatradiofolkenes rækker, så skal det være blandt de personer,
som ønsker andet og mere end en QSO med en god ven(inde). Det
gøres kun på en måde, nemlig ved at gamle amatører hjælper nye.
Så må vort ApS prøve at skaffe forfattere til brugbar litteratur. Husk
vi hedder stadig Eksperimenterende Danske Radioamatører, og
det synes jeg, vi skal blive ved med.
Med varm sommerhilsen
OZ1HFW Alex
OZ JULI 1989

KENWOOD
S O M M E K r lL B U D

HÄNDSTATIONER
KENWOOD
TH 205
FØR 2.695,2 m (5 W)
SOMMERPRIS . . . . . .

2 3 9 5 ,-

KENWOOD
TH 405
FØR 3.295,-

70 cm (5W)

SOMMERPRIS. . . . . .

1 1 8 5 ,-

KENWOOD
TH 45
FØR 3.295,-

70 cm (5W)

SOMMERPRIS . . . . . .

2 8 9 5 ,-

KENWOOD
TH 415 FØR 3.650,70 cm (5W)
SOMMERPRIS ... 3

KENWOOD
TH 75
70 cm - 2 m
SOMM ERPRIS.

2 9 5 ,-

4 995.
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S O M M E R TI LB U D 6 / 8 9 .

Mindst©
køb
er
2 0 0 , - kr .
Priserne e r
kun
gældende
når
tilbuds n r . 6 / 8 9 opgives v e d bestilling. Varenr. e r forklaret
1 9 8 8 / 8 9 kataloget, hvis d u ikke h a r et k a t a l o g , s å ring og f å et!

V*r#nr.

74LS05
74LSOS
74LS10
74LS14

TIL
TTL

TTL

TTL
7 4 L S 3 8 TTL
7 4 L S 7 5 TTL
74L S 85 TTL
74LS151 T T L
7 4 L S 1 6 3 TTL
7 4 L S 1 6 6 TTL

74LS240 TTL
74LS244
74LS259
4000
4011
4025
4049
4068
4070
4075
4086

TTL
TTL

CMOS

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
s tk
stk

IN

4005
4148
5408
95

.:

100

stk
stk

.: 3 4 ,.: 2 8 ,.:
1 8 ,5 0
: 1 9 8 ,-

loo
lo
100

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

LM
LM
LM
TL
TL
SN

301
555
741
072
074
75491

10 s t k
25 s tk
25 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k

.
.
.
.
.
.

: 38, : 58, : 5 4 ,: 68, : 68, : 4 8 ,-

2N
BC
BC
BC
BC

3055
107 B
337
547 B
557 B

10 s t k
10 s t k
100 s tk
100 s tk
100 s t k
10 s t k
10 s t k

2 AMR s t ø j s p .

stk
stk

10

Elektrolytter
LOD 1 0 / 5 0
LOD 2 2 / 2 5
LOD 1 0 0 / 3 5
LOD 2 2 0 / 3 5

4 8 ,4 4 ,4 4 ,4 4 ,38, 38, -

9

2 8 ,-

S 6 9 ,:
:
:
:

7 8 ,58, 7 8 ,4 8 ,-

f r a 1 5 .-6 . t i l
Begge b u t i k k e r
Odense a f d .

5 8 ,-

lodrett®:
100
100
100
100

s tk
s tk
s tk
stk

:
:
:
*.

4 8 ,3 8 ,6 8 ,88, -

Alkalin© b a t t e r i

VOLTA

s tk

..:

3 8 ,-

LO RLIN 1 - 1 2 s t i l l ,
d re j© □msk. 10 s t k . : 1 1 8 , 2 * 0 , 75MM l e d n . 1 0 0 m : 1 9 8 , 10 LEDER 0 , 14MM
10m : 5 8 , 24
40
14
16
DP
DS

. : 7 8 ,. : 2 4 ,. : 68, o: 5 8 , . : 58, . : 59, . : 5 9 ,-

G æ lder

stk:

2

POL f a t n .
20 s tk : :
POL f a t n .
10 s t k :
POLT f a t n . 1 0 S t k : ;
POLT f a t n . 1 0 s t k :
2 5 D - s u b han 1 0 . : :
2 5 D - s u b hun 10 . :

38, 36, 2 9 ,5 0
33, 58, 58, -

SE H E R ! Digital inst. gammel pris
FLU KE
FL UK E
DT

75
77

3800

pr.
pr.
=

1 5 . - 8 . - 1 9 8 9 , e l l e r s å læ n ge l a g e r
e r s t a t u s l u k k e t l ø r d a g 1. j u l i !
hol der fe r ie lu k k e t 10-29 j u l i .

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).

stk
stk

.:
.:

M -38 00

1 2 4 4 ,4 0
1 7 4 4 ,4 8 8 ,-

haves!

Priserne er incl. 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

R.C. ELEKTRONIK aps. 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 i k s g a d e 15. t l f 66 13 90 39
438

s tk

Krystall®r H C 1 8 U , s t a n d a r d !
3 ens for
KUN . . : 3 8 , 4 - 4 , 1 9 4 3 0 4 - 6 - 6,144
10 - 12,8 - 16 - 2 0 MhZ

10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k

vejle

10

BT 136 triac 1 0 stk
BT 1 3 7 triac 1 0 s t k
M3 RØD l e d
100 s tk
100 s tk
M3 GRØN M5 RØD
l O O stk

4N 2 5 o p t o
780 5 5 v o 1t
7 8 1 2 12 7 8 1 5 15 78L05 5 78L12 12 -

C
C

135

OA

4543 CMOS

Bfr 2 4 3
BD 2 4 4

BD

IN
IN

10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k
10 s t k

CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS

Pr I»

V aren r.

Pr I b

I

I Ä C H - i
-A A M W

Telefax 75 83 41 00
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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
medlemsnummer 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.
Annoncer med kommercielt sigte optages ikke som amatør
annoncer.

Sælges: Kenwood TS 2500 2 m. FM transceiver med lader,
ekstra ny batteripak. PB-25 samt BT-1, kr. 1900,-. Nordland
01-600A AM/FM 27 MHz transceiver med monacor FSI-527
SWR/Power meter, kr. 600,-. El-orgel Marconi i teak 82 x 34
cm, kr. 700,-.
OZ1AUW, Henning, tlf. 97 72 03 90.

Sælges: Emalieret HF tætte kasser til små og store konstruk
tioner. 180 x 150 x 60 mm (passer til frekvenstæller) top og
bund, ende plader er plastikbeskyttet (højblank) stk. pris kr.
75,- + forsendelse. 300 x 200 x110 mm stk. pris 125,- +
forsendelse. Special kasser leveres på bestilling.
OZ1LLA Benny Jeppesen, tlf. 62 61 61 17.
Sælges: Packet radio udstyr. Comm. 64 computer, diskette
com. 1541II, printer comm. MPS802m. grafik, modem (kan
også køre HF), programmer, Storno CQM 612 med krystaller
for 144.675. Dette billige tilbud sælges kun samlet for kr.
5000,-.
OZ1EXQ Willy, tlf. 86 43 11 46.

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

DAM ATIC, GI. Tibberupvej
3060 Espergærde
Vy 73

de

16,

O zllSK, Dan

Sælges: Yaesu FT200 HF transceiver med original power
supply og tangentialblæser, kr. 2800,-. Yaesu FT225RD all
mode 2 meter transceiver med forbedret frontend, og ori. em
ballage, kr. 5000,-. Standard 146A, 5-kanals 2 meter håndsta
tion m. 1750 Hz. opkald, kr. 600,-.
Købes: leom 211E, gerne defekt, evt. bytte.
OZ1HSZ Leif, tlf. 42 39 33 96.

A Q i
Lz-a n H - Se annoncen i
U O L - K U l l OZ nr. 2/89 side 94

Sælges billigt: ICOM IC-735 transceiver incl. extraudstyr:

Sælges: National Transistor TV s/h VHF 15 x 18 cm skærm
220 V og 12 V med ladetaske u/batteri, kr. 150,-. Philips TV s/h
VHF/UHF DK.23.T.589, kr. 100,-. Ferguson TV s/h VHF/UHF
model 3543.S.23.T, kr. 100,-. Beamaster 900 u/ht. Net.TR de
fekt, ellers OK, kr. 100,-. 2 stk. radio rec. fra G.E. fra 1,5 til 9,0
MC og 7-27 MC. Begge CW-MCW og phone 3 stk. reserve rør
12SK7, løs strømforsyning, med kabel og multistik, kr. 800,-.
2stk. 4 m. AP.640 ej omb., u/rør, til reservedele, kr. 100,-. 1
kasse med div. rør C/A 200 stk., kr. 300,-. 1 kasse med div.
potm., kr. 50,-. 1 kasse med div. elektrolytter, kr. 100,-. 1 kasse
med div. forsk, printplader til radio forstærker. Båndopt. alle
m/TR og IC, kr. 100,-. Typehjulsprinter TEC Serial printer
F10-F40, FCC1D. BJ.19. BUF10. Arkføder er mont. Passer ikke
til C.64.2 ekstra typehjul følger med, kr. 1200,-. DC-RV, OK, kr.
600,-.
Søges: Ombygningsvejednlng søges til 70 cm Stono CQM 700
kontrolbox CB706 og til 2 m Storno CQM 612 x 18 DF kontrolbox CB609. Printer til C.64. Skal skrive med samme typer som
skrivemaskine. En diskettestation til C.64, gerne med dansk
tekstbehandlingsprogram. 2 m og 70 cm håndapp. har også
interesse. Evt. bytte med overstående salg.
OZ6CV Horsekilden 4, Svogerslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 38 33

Elektronisk nøgle, 500 HzCW-filter, HM-12 håndmike. Strøm
forsyning »ZG«, 10-15 volt, variabel, 20-25 amp., belyst volt
og amperemetre, overspændingssikret. »SQUEEZE« elektro
nisk nøgle med indbygget strømforsyning (220 volt), samt
manipulator. »Kenwood« MC-80 bordmikrofon og CW filter
type YK-88C-1. »Honda« generator 220 Volt AC, 1200 watt
med under 10 driftstimer!. »ICOM« bordmike SM-8. Ny servi
cemanual for IC-735.
OZ3Y, tlf. 53 58 01 02.

Ønskes til låns for kopiering: Manual til FUJI FILM DOT MAT

Sælges: Esbjerg afdelingens klubstation, Kenwood HF tran

RIX PRINTER PD 80, med Commodore interface.
OZ1IZN Erling, tlf. 66 12 81 40.

sceiver TS 130 S med CW filter. Alle nye bånd, dog 1,8 MHz
undtaget. 20 amp. strømforsyning for samme. Alt er OK, ma
nual til TS 130 S medfølger. Pris samlet kr. 4500,- + porto.
Sælges også uden strømforsyning.
OZ1CWP Bjarne, tlf. 7515 49 49 eller OZ1ANV Preben, tlf. 75
27 17 94, begge efter kl. 19.00.
OZ JULI 1989

22.

Sælges: ICOM IC2E håndstation med gummiantenne, lader
og batteri. Diagram medfølger, kr. 1600,-. 1,75 m glasfiber
parabolantenne med fødehorn, bundrør og 2 stk 12 V moto
rer, hjemmelavet, kr. 3000,- afhentet.
OZ1HQV, Hans Jørn, tlf. 98 58 86 50.
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Købes: Antennerotor, kraftig.
Sælges: 2 antennemaster, er forberedt til sammenbygning.
Det ene er et rundt rør med trin, 10 m høj. Den anden en gitter
mast 11,40 m høj. Begge er galvaniserede, kr. 1000,- pr. stk.,
evt. bytte med kraftig antennerotor.
Tlf. 97 76 62 42 efter kl. 18.00.

Sælges: Komponentsæt for 2 kW antennetuner: 2 stk. 2 x
400 pF forsølvede drejekondensatorer, 15 Amp forsølvet rullespole, 2 stk. mikrodrev med skala, tælleskala for spole, isole
rede koblinger for kondensatorer. Samlet kr. 1195,-. Drejekon
densatorer pr. stk. kr. 145,-. 3 mm forsølvet tråd 10 m kr. 40,-.
2 mm forsølvet tråd 10 m kr. 30,-. Ovenstående er brugte kom
mercielle komponenter. Lineært PA trin med 4CX1000A. Racal type TA 349C. 1,5 til 30 MHz. Komplet incl. manual. Uafprøvet. Skal afhentes kr. 2500,-.
OZ8SO, Jens, tlf. 98 43 04 80.

Købes: »Vejen til sendetilladelsen«, 6. udgave.
OZ3ACF Klaus L , tlf. 01 93 12 05 - 01 43 05 09.

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og TEFLON-

Sælges: Håndstation ICOM μ4E 70 cm. Stor og mellem batte
ripakke. Vox, taske og lader, kr. 1800,-.
OZ1HMN, Lars Rasmussen, tlf. 98 13 12 79.

Vigtigt: Ekstra VFO type 230,240 digital ønskes. Skal passe
til Kenwood 530, 830 serien.
Sælges: 2 m FM syntese station, 80 kanaler 1,5/30 W output,
meget følsom RX. F’owersupply medfølger. Low band DX-ING
by ON4UN software kan tilbydes til Commodore 128.
OZ1ING, Henrik, tlf. 98 84 31 25.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
Statsaut ejdmgl - MDE

Byrlund
4 2 9 4 12 13

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 Wpowermodul, M57762, kr. 695,-.
BFG 91a kr. 7,5. BFG 33 Ft=12 GHz, kr. 10,-. Mikrobølgekon
densatorer, kr. 5,-. Temperaturregulering 50 grader C til Xtalovn, kr. 20,-. TEFLON PRINT CuClad 3M/Keene Er=2.45,
t=0.8 mm, 75 øre/cm2. Ætsede teflonprint til diverse mikro
bølgekonstruktioner 1 - 24 GHz, ring og hør!
OZ1HDA, Erik +45 98 88 93 01. OZ1FJJ, Kurt +45 98 56 21 77.

Annonæmdm
Vort motto:
Kun topkvalitet
Husk
at vejen til
komponenterne går gennem
—

T * - - '
Ib’s Radioservice

V/OZ5ID

Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby

Tlf.98 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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Ovenstående bøger er lige igen hjemkommet fra Amerika:
Radio Frequency Interference, 4. udg
Kr. 55,00
The ARRL Electronics Dato B o o k ............................................................ Kr. 130,00
The ARRL Operating Manual .................................................................. Kr. 183,00
Endvidere har vi fået et nyt oplag af:
Hints and Kinks for The Radio Amateur
Kr, 55,00
The ARRL Antenna Book.......................................................................... Kr. 185,00
Transmission Line Transformers .............................................................. Kr. 110,00
Vent ikke for længe, priserne stiger for hver dag med kurserne.
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Radioamatørernes Forlag ApS stårtilrådighed foryderligere oplysninger på telefon 09 13 77 00.
Forsendelse og efterkrav iDanmark kr.35,00 pr.ordre.
Priser er incl. moms -Rel tilprisændringer forbeholdes.
Ved forudbetaling skal tillægges kr.25,00 pr.ordre.
Forsendelse under 100 g dog kun kr.7,00 pr,ordre.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girotil:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.; 3 11 92 11

FOOD

FREDERI C! fi

ALTID - hvor,
og när som helst - YAESU
DANMARKS SMARTESTE STATION
YAESU har gjort det igen!!!
70 cm HÅNDSTATION
★
★
★
★
★

K øb på:
FINAX
DANKORT
DINERS
EUROCARD
VISA

49 hukommelser
2 VFO’er
indbygget DTMF
indbygget VOX
se alle funktioner på display

Tone Encoder/Squelch Enabled
Low Power
Repeater Shift
A lt Keypad Active,
■
DTMF Memory Mode
Memory NumberVOX Enabled
Memory Tune A ctive -^
Memory Skip
-Operating (or Tone)
Frequency
VFO S e le c tio n ^ '
Low Battery Voltage
Auto Power O ff Active

PTT Switch Locked
Keypad Locked

S/PO Meter

introduktionspris

BEIAFON

Power Saver Active

Kr. 3.395,'

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

ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V • TLF. 31 31 02 73
Telefax 01 24 19 50

