


COMET
Med indbygget PEP monitor ved måling af SSB

Model____________________CD 120

Frekvensområde . . 1.8 - 200 Mhz
Måleområder  15 W

60 W 
200 W

Gennemgangs
dæmpning ....................  0.1 dB

M å l............................. 206x72x92 mm

P r is .............................  Kr. 1.095,-

Ekstra nyhed 
COMET 
coax omskifter 
DC- 1000 Mhz ^
500 Watt - 2 Polet
Kr. 355,-

CD 160 H CD 270 D

1.6-60 Mhz 
20 W 

200 W 
2000 W

0.1 dB

206x72x92

140-525 Mhz 
15 W 
60 W 

200 W

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

0.3 dB 525 Mhz

206x72x92

Kr. 1.295,- Kr. 1.095,-

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

B E lA FO N
Vore telefoner svarer hele døgnet Efter normal lukketid 
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.

ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V
Telefax 01 24 19 50

TLF. 31 31 02 73
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Redaktionelt

Rumfart og amatørradio
I juli måned var det 20 år siden, det første menneske landede på månen. Jeg kan endnu 
huske, hvorledes denne begivenhed optog hele verden. Vi sad klistret til fjernsynsskær
men, fulgte landingen, det første skridt ned på månens overflade og hørte de berømte 
ord: »Et lille skridt for et menneske, men et stort skridt for menneskeheden«.

Skridtet ned på månens overflade blev påbegyndt længe før, og når man i dag ser til
bage på udviklingen, må man konstatere, at det var et kollosalt teknologisk skridt, der 
startede, da russerne i 1957 sendte den første satellit »Sputnik« op.

Rumforskningen og de forskellige rumforskningsprogrammer har fået fantastisk b e
tydning for vores dagligdag. Der er næppe et hjørne af tilværelsen, der ikke på en eller 
anden måde er blevet ændret som følge af opfindelser gjort i forbindelse med rum
forskningen.

Inden for vor hobby er det helt tydeligt. Hos flertallet af aktive amatører betjener man 
sig med største selvfølgelighed af digitalskala, oscillatorer efter syntheseprincipper 
med tilhørende hukommelser, søgemuligheder mv., computerteknik, packetradio osv.

Amatørerne er ikke længere nødt til at bygge deres udstyr selv eller betjene sig af 
udrangeret kommercielt grej. Udviklingen har medført, at det er blevet muligt at frem
stille kommercielle stationer, der kan næsten alt, til en pris, der trods alt er til at betale, 
og som i hvert tilfælde i de fleste tilfælde er langt mindre, end det ville koste, hvis man 
skulle bygge noget tilsvarende selv.

Efter mm opfattelse er der ingen grund til at beklage udviklingen, men i anledning af 
»månelandings-jubilæet« kan man måske beklage, at de nye generationer af radioama
tører tilsyneladende har fået den opfattelse, at det stort set er umuligt at kommunikere 
uden en fabriksfremstillet station, og at de ganske få, der bygger deres station selv er 
supertekniske entusiaster.

Stationen bliver en brugsgenstand, som man - på samme måde som med en bil - nok 
kan holde i tip top orden, men som man ikke drømmer om at bygge selv.

Amatøren har imidlertid beføjelser, som en mulig bil-selvbygger ikke har. En amatør
bygget station skal ikke godkendes.

Godkendelsen gives i det øjeblik licensen udstedes.
Det kunne se ud til, at den faldende interesse for selvbygning startede samtidig med 

den teknologiske udvikling, og den udvikling finder jeg  beklagelig, for derved mister 
amatørradiohobbyen et vigtigt incitament - skaberglæden.

Det ville efter min opfattelse være ønskeligt, at langt flere af de nye amatører fik 
øjnene op for den fantastiske oplevelse, der ligger i at bygge og bruge grej selv.

Det vil OZ gerne medvirke til, og jeg  kan opfordre alle selvbyggere om at medvirke 
ved at indsende konstruktionsartikler til bladet.

Når så mange unge fascineres af computerteknik, tror jeg  det skyldes en sammen
hæng mellem problemløsning og skaberglæde. Computeren har den fordel, at experi- 
menter f. eks. i forbindelse med programmering o.l. er gratis, og man med det samme 
får svar på, om experimentet er lykkedes.

Experimenter med amatørradio og selvbygning giver de samme muligheder for at 
forene problemløsning og skaberglæde, men vi må vise de nye amatører disse mulighe
der. Det vil gavne amatørbevægelsen og EDR. HR

Rettelse 
I juli OZ var Field Day Manager OZlACB’s telefonnummer forkert. Det 
skal være: 42 84 33 30.
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Bedre EDR
Som et led i forsøget på at gøre EDR bedre har vi blandt an
det rettet henvendelse til forskellige medlemsgrupper og en
keltpersoner.

Alle de besvarelser og henvendelser, vi har modtaget, er 
blevet læst omhyggeligt. Jeg vil her takke alle, som har ofret 
tid på at hjælpe os i bestræbelserne på at forbedre forenin
gen.

EDR omfatter mange forskellige interessegrupper, og det 
er derfor ikke altid lige let at gøre alle tilpas. Det har vi for ek
sempel på det sidste set med Walkie-spalten, som netop er et 
forsøg på et nyt tiltag.

Den såkaldte »arbejdsgruppe« er langt fra færdig med sit 
arbejde. I de besvarelser vi har modtaget, er der endnu 
mange forslag, som skal bearbejdes. Hvis du har konstruk
tive forslag til forbedringer er du - som altid - velkommen til at 
sende dem til os.

Mange af de forslag, som vi har modtaget indtil nu, om
handler OZ. Der har blandt andet været mange, som mener 
at der bruges for meget spalteplads på »lokalafdelings hove
der« for afdelinger, som ikke skriver i bladet. Når vi ikke har 
gjort noget ved det endnu, skyldes det landsforeningens øn
ske om at støtte lokalafdelingerne mest muligt. Vi betragter 
lokalafdelingerne som foreningens »fundament«, men det er 
selvfølgelig et spørgsmål om hvor mange af disse »tavse« lo
kalafdelinger, der virkeligt er aktive.

Mit nye motto er - gør EDR bedre - skaf flere medlemmer, 
men ikke for enhver pris.

OZ1DHQ, Per
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ICOM det professionelle kvalitetsmærke

IC - 3210 E
2 M + 70 CM  
25 W FM

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

Pris incl. moms, kr. 6.900,00
Lønstrup-NORAD 9800 Hjørring

l/y  73 de OZ4SX, Svend

98 96 01 88 -

ARRL Novice Antenna Notebook.......................................................................kr. 85,00
ARRL Low-Band DX-ing............................................................................... ..  kr. 100,00
ARRL Yagi Antenna Design............................................................................... kr. 148,50

Vi har stadig på lager!
Radio Amateurs Callbook, US 1989  kr. 260,00
Radio Amateurs Callbook, Foreign 1989 kr. 280,00

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 66 13 77 00. 
Forsendelse og efterkrav i Danmark kr. 35,00 pr. ordre.
Priser er incl. moms - Ret til prisændringer 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 giro til:

Radioamatørernes Forlag ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
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Lodning og svejsning
Af OZ1DKG Erling Heiberg, Snedkervej 24, 6710 Esbjerg V.

Gennem årene er der fremstillet mange kabinetter af 
aluminium, blandt andet fordi det var let at arbejde 
med, men et tilbagevendende problem var, at det 
ikke var til at svejse eller lodde på uden professio
nelle midler eller hjælp.

Dette er der nu kommet en løsning på, ja, det lyder 
næsten som et eventyr, men som køkkenbordsar
bejde er det nu muligt at lodde f.eks. aluminium sam
men med aluminium, eller aluminium sammen med 
kobber eller messing, ja endda sammen med rustfrit 
stål. Tilsyneladende er der ingen eller næsten ingen 
begrænsninger for hvad der kan loddes sammen, og 
med en holdbarhed, der er helt i top.

På forsidebilledet ses blandt andet et stykke alu
minium, der i den ene ende er loddet sammen med 
messing, og i den anden ende med kobber, helt uden 
problemer, og som lodningerne er udført er de stær
kere i samlingen end i basismaterialet, og hertil er 
kun brugt en varmegrad på 180 grader C.

Det lyder fantastisk, men er ikke desto mindre rig
tigt, prøven er lavet under opsyn af undertegnede og 
OZ7LZ Frits, og der blev som varmekilde kun brugt 
en lille gasvarmer, som urmagerne bruger, men en 
ganske almindelig loddekolbe kunne have givet 
samme resultat.

Navnet på de forskellige loddetin og svejsetråd er 
MAGNA, fabrikatet er australsk og har været fremme 
i nogle år, men jeg vil alligevel tro, at for de fleste er 
det en nyhed. Da pladsen i OZ gør, at jeg ikke kan 
skrive om alle produkterne vil jeg fremhæve nogle 
enkelte, og så gøre opmærksom på, at der kan rekvi
reres datablade over hele MAGNA-programmet, se 
sidst i artiklen.

Billedet viser /oddetråd pålagt klar til lodning.

Billedet viser lodningen er ved at flyde 180°.

MAGNA86 C
er en loddetråd, der er fremstillet for at kunne klare 
vedligeholdelsesopgaver, hvor problemersom urent 
materiale, dårlige samlestykker, uens metaller og 
dårlige arbejdsbetingelser ofte hindrer, at almindelig 
loddetråd virker tilfredsstillende.

Den kemiske sammensætning af MAGNA 86 C 
gør den enestående til at fjerne korrosion fra metal
overflader, der skal loddes sammen, og sikrer her
ved, at samlinger med denne legering bliver stærke, 
og at materialet flyder helt ned i de allermindste 
sprækker.

Almindelige loddetråde klarer ikke disse opgaver, 
idet de flyder dårligere. Du kan selv efterprøve dette 
ved at tage to små stykker rustfrit metal, placer et lille 
stykke MAGNA på det ene stykke, og et stykke almin
delig loddetråd på det andet. Opvarm derefter med 
ens temperatur. Resultatet vil blive helt forskelligt. 
MAGNA vil flyde ud og spredes over et stort areal, 
modsat vil den almindelige loddetråd ikke flyde ud, 
men i stedet danne kugleform.
Anvendelse:
Følgende metaller kan loddes: sølv, messing, tin, tin
nikkel, cadiumbelagt stål, tinzink, kobber, bly, beryli- 
umkobber, inconel, nichrome, nikkel, stål, monel, 
rustfrit stål og galvaniseret stål. Samtidig binder det 
fint på snavsede overflader, hvilket kan være nød
vendigt på steder, hvor rensning er umuligt.

Der anvendes almindeligt loddeudstyr, loddema
terialet placeres på loddearealet, hvorefter det var
mes op til det smelter.

MAGNA 87 EC
Loddetråd i speciallegering, primært til elektriske og 
elektroniske opgaver. 87 EC har et flydeinterval på
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OZ7LZ tv. ved at lave fotoopstilling. Th. konsulent 
Freddy Jensen.

kun 6 grader C. Alle almindelige loddeprodukter har 
større flydeinterval, hvilket betyder, at loddemateria
let forbliver flydende i længere tid, og kun størkner 
langsomt. Når elektriske forbindelser og lignende 
skal samles, er det vigtigt, at loddematerialet størk
ner hurtigt, således at revner ikke opstår under størk
ningen, såfremt forbindelsen udsættes for selv mini
male bevægelser. Revnedannelser i elektriske 
samlinger giver dårlig forbindelse og er ofte vanske
lige at lokalisere. 87 EC løser dette problem, idet det 
størkner næsten omgående.

Loddetråden indeholder en aktiv ikke korrode
rende fluxkerne.

Fluxresterne er inaktive og ikke ledende. Fluxker- 
nen er i pulverform og flyder derfor først, når den 
rette loddetemperatur er nået.

Det bedste resultat opnås med et mellemrum på 
ca. 0,125 mm mellem delene, der skal loddes.

Påføring sker med loddekolbe eller blød flamme. 
Loddematerialet flyder ind i samlingen, så snart det 
smelter.

Loddetråden er usædvanlig effektiv til anvendelse 
på alt kobber og coatet stål, f.eks. tinbelagt stålplade.

MAGNA 51
Svejselegeringen med det meget lave smeltepunkt, 
der kan samle alle typer hvidmetal.
MAGNA 51 har en bemærkelsesværdig evne til at 
binde på en lang række forskellige metaller, inclusive 
aluminium, kobber, zink, tinlegeringer og tin. Den vil

binde på et hvilket som helst af disse metaller, eller 
på næsten hvilken som helst kombination af metal
ler, inclusive aluminium til kobber eller stål til alumi
nium.

Det meget lave smeltepunkt, 180 grader C, gør en 
almindelig loddekolbe velegnet, men selv en lille 
hobbygasbrænder vil være velegnet, så hvis du har 
en tagrende af zink, er det ikke noget problem, at re
parere den selv. Lodder også direkte på aluminium.

Almindelige loddetråde kan ikke anvendes på alu
minium med loddekolbe bortset fra i laboratorieom- 
givelser på grund af deres store varmebehov og 
mangel på oxidationsbestandighed.

MAGNA 51 FLUX
Dette er en ikke-korroderende flux til hvidmetalan- 
vendelser.

Det har evnen til at bryde oxidering ned og for
bedre flydeegenskaberne for MAGNA 51. Således 
gennemtrænger fluxen basismetallets overflade og 
danner en glat stærk svejseflade. På grund af dens 
ikke-korroderende kvaliteter er der ingen grund til at 
fjerne flux-partiklerne efter svejsningen. Dette er 
specielt fordelagtigt, hvor delene ikke kan renses ef
ter svejsning, som f.eks. kølerør.

Ud over de i artiklen nævnte eksempler, er der 
mange andre, der spænder over hele spektret inden
for svejsning. Rekvirer selv datablade for hvad du 
kan bruge. Vi har prøvet de fleste, jævnfør forsidebil
ledet, og den største fordel ligger i, at alle kan svejse 
med de nævnte eksempler, og vel at mærke uden 
problemer.

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i him
len, disse produkter er ikke billige, så muligheden for 
at skaffe sig et større lager er nok ikke til stede. Det vil 
nok være en fordel at slutte sig sammen om et ind
køb, eventuelt på afdelingsbasis, og så bruge det 
med omtanke til særlig krævende opgaver.

Datablade rekvireres hos:
MAGNA distributør:
Landsbysmeden, Ulvemosevej 6, 6800 Varde. 
Konsulent Freddy Jensen, tlf. 05 12 27 12.

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

FC TRADING a/s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

86 17 90 44

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

Postgiro 1 55 22 52.
Bank: Den Danske Bank, Lystrup A.
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Transformatorer
Af OZ1AKD Karsten Jensen, Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg

Som eksperimenterende amatør stifter man be
kendtskab med mange komponenter, men en af de 
sikre gengangere er ganske givet transformatoren. 
Den findes i forskellige udformninger og til helt spe
cielle formål, men her vil vi nøjes med at se på den 
som nettransformator.

I daglig tale benævnes den ofte som »transformer« 
eller det mere bekvemme udtryk: »Trafo«. Den har 
været med lige siden, man »opfandt« vekselstrøms
teknikken, og den er derfor en af de ældste kompo
nenter i elektronikken. Det er det første, man skal 
gøre sig klart med transformere: De kan kun anven
des til transformering af vekselstrøm.

I det følgende vil jeg give nogle eksempler på for
skellige koblingsmetoder. Med lidt opfindsomhed 
kan en ellers umulig trafo gøres brugbar.

Frekvensen
Den første forudsætning er, at transformatoren kan 
benyttes til lysnettets 50 Hz. De fleste amerikanske 
typer er beregnet for 60 Hz, men kan næsten altid 
bruges til 50 Hz også. De bliver lidt varmere, men kan 
som regel holde, hvis de ikke belastes fuldt ud.

Det skyldes det faktum, at en højere frekvens 
kræver færre vindinger. D.v.s. at man heller ikke kan 
bruge de mange 400 Hz typer, som overskudslag
rene til tider bugner af. Kun i de tilfælde, hvor pri
mærspændingen er ca. 8 gange lavere end den på- 
stemplede værdi (400 Hz : 50 Hz = 8).

Serie/parailel
Er man i besiddelse af to ens trafos, f.eks. 220 V pri- 
mær/18 V - 5 A sekundær, kan de parallelkobles som 
vist i fig. 1 og strømmen fordobles til 10 A, spændin
gen vil naturligvis stadig være 18 V. Læg nøje mærke 
til, at »0« (begyndelsen på viklingen) på de enkelte 
viklinger forbindes rigtigt.

nævnte anvendes f.eks. til symmetriske strømforsy
ninger, (bl.a. i HI-FI forstærkere) og her er det 
normalt, at det fælles 0-punkt lægges til stel.

Fig. 1.

Er der i stedet brug for en højere spænding, skal 
de to sekundærviklinger forbindes i serie, medens 
220 V viklingen stadig er forbundet som i fig. 2. Re
sultatet bliver da 36 V/5 A eller 2 x 1 8  V/5 A. Sidst

18V/5A

18V/5A JL

Fig. 2.

Endelig kan de to primærspoler kobles i serie, fig. 
3, og sekundærspændingen bliver følgelig halveret, 
da der kun ligger 110 V over hver primærspole. Deraf 
følger, at transformere, der kun er beregnet til 110 V 
drift også kan kobles i serie og således finde anven
delse.

Fig. 3.

Med disse eksempler vil man se, at der kan kobles 
et vilkårligt antal trafoer sammen.

Ved paralleldrift bør spændingsfaldet være ens fra 
tomgang til fuldlast, da belastningen ellers ikke 
bliver jævnt fordelt over de to enheder i forhold til de
res ydeevne. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, 
vil trafoen med det laveste procentvise spændings
fald blive belastet hårdest.

I visse tilfælde kan to forskellige spændinger sam
mensættes. Der tilføjes en ekstra trafo med midt
punkt, f.eks. en glødetrafo med 2 x 6,3 V. Primæren 
skal ikke tilsluttes. Se fig. 4. I denne opstilling »ser« 
viklingen kun differencen mellem spændingerne E1 
og E2.1 det tilfælde, hvor E1 = E2 er strømmene ens, 
men i modfase i midtpunktet. Når E1 ikke er lig med 
E2, vil tomgangsspændingen i midtpunktet være E2 
+ 1/2 (E1-E2). Hvis differencen mellem E1 og E2 er 
meget lille, vil strømmene være næsten lige store.
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1 seriekobling kan der udmærket bruges forskel
lige modeller, men så skal man være opmærksom
på, at den maksimale strøm er Sig med den vikling, 
der kan afgive den laveste strøm. Dette gælder for
resten i alle følgende eksempler.

Fig. 4.

Kobling med flere udtag
Ofte kan man være heldig at få fingre i en god, stor 
trafo, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at 
spændingerne ikke er velegnede til formålet. Fortvivl 
ikke, der kan måske trylles lidt alligevel. Man kan 
sagtens springe et par viklinger over, se fig. 5.

o o—-  —  -------   =j |---------—  ---- -— —o A 0

5 C ................  o B 6V

i  C    o C 18V

5  V _     .© D 30V

Fig. 5.

Punkt C kan i stedet opfattes som »0«, og der vil 
være 12 V i punkt Bog 12 V i punkt D. (Men Bog D vil 
være i modfase og må ikke lægges sammen for at 
doble strømmen). Der kan også findes 2 x 18 V ud 
mod klemmerne Aog E. - Eller 6 V mellem D og E, 30 
V mellem Bog Eosv. Viklingen F-G kan kobles i serie 
med en af de andre viklinger, forbind F til B, og der er 
pludselig 9 V mellem A og G, medens de øvrige 
spændinger på kernen bibeholdes. På samme måde 
kan F-G ændre en spænding med -3 V. G forbindes 
til C, og mellem A og F er der nu kun 15 V.

33 V, 27 V, 15 V, 3 V - de spændinger er skam også 
til rådighed:
Viklingen FG kobles i modfase med de øvrige viklin
ger, og vil derfor ophæve (=subtrahere) med 3 V. I 
dette eksempel er »0« flyttet hen til F, og G forbindes 
til E. Her er det igen en forudsætning, at samtlige vik
linger kan bære den ønskede strøm.

Sekundærspændingerne kan sænkes yderligere 
ved at flytte netspændingen hen på 240 V termina
len, og det vil give en reduktion på ca. 8%. Har man 
derfor en trafo, beregnet for en højere spænding,

f.eks. 380 V, kan den i stedet tilsluttes 220 V, og her vil 
udgangsspændingen blive reduceret med ca. 42%. 
D.v.s. ny udgangsspænding bliver ca. 58% af den 
oprindelige spænding. Den maksimale belastbar- 
hed falder tilsvarende, spændingen mindskes, men 
den kan stadig belastes med den samme strøm.

Endelig kan en separat sekundærvikling kobles i 
serie med primæren (men ikke i modfase) og på 
denne måde sænke spændingen. Men denne sam
menblanding kan være farlig. Moderne trådisolation 
klarer 2 - 2,5 kV inden gennemslag, men denne 
situation kan blive livsfarlig, da der kan opstå net
spænding på chassis af de tilsluttede apparater.

Bor man meget tæt på elforsyningens transfor
merstation, eller er man kommet helt ud på enden af 
forsyningsnettet, kan man også have problemer. En
ten er netspændingen for høj eller for lav, og er udsty
ret følsomt for over/underspænding kan en nem op
stilling klare sagen.

En lavspændingstrafo, evt. med flere udtag kobles 
som vist på fig. 6. Sekundærsiden kan indeholde 
spændinger fra f.eks. 3 - 20 V, og de skal kunne le
vere den fulde belastningsstrøm. Som regel vil 3-4 A 
kunne klare det normale behov. Ved hjælp af omskif
teren kan der vælges et udtag, så spændingen kom
mer til at passe inden for små tolerancer.

En transformator med midtpunkt og nettet koblet 
til dette punkt, vil i stedet give muligheden for at 
hæve eller sænke spændingen, afhængig af omskif
terens stilling, se fig. 7.

Her er primær og sekundær koblet sammen, men 
i denne sammenstilling er der ingen fare, hvis der er 
en normal nettrafo indbygget i det tilsluttede appa
rat.

Har man kun en transformator med en enkelt vik
ling, og der skal bruges 2 til en dobbelt strømforsy
ning, behøver man heller ikke at få nervøse træknin
ger. Det kan gøres, uden det egentligt koster ekstra 
komponenter. Se fig. 8. Spændingen over de 2 kon-
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densatorer bliver peak-peakspændingen af transfor
matorens spænding, eller med andre ord, spændin
gen fra + til - bliver ca. 2,2 x trafospændingen.

En anden kobling, som kun kan bruges til spæn
dingsdobling af en AC til en DC spænding, er vist i 
fig. 9. Den har den fordel, at den har fælles jord på 
ind- og udgang, det havde den anden kobling ikke, 
når den blev brugt som spændingsdobler.

For begge opstillinger gælder, at udgangsstrøm
men bliver den halve af indgangsstrømmen, idet ef
fekten er den samme. Kondensatorernes værdi af
hænger af strømforbruget, og som tommelfinger
regel anbefales min. 1000 uF/A. Husk også, at dio
derne skal kunne klare strømmen. Ved at tilføje flere 
kondensatorer/dioder kan spændingen også 3- eller 
4-dobles, men spændingsstabiliteten afhænger af 
lytternes størrelse.

Har man en trafo, hvor spændingen slet ikke pas
ser, kan der være 2 muligheder: Er spændingen for 
lav, kan der lægges flere vindinger på, hvis der er 
plads til rådighed. Det er oftest nemmest på en ring
kerne, da de almindelige typer som El/M/C kerner 
som regel er fyldt godt op, så der ikke er plads ved 
jernkernen.

Er spændingen for høj, fjernes den yderste isola
tion forsigtigt, og man kan trække et antal vindinger 
af, så det passer. Skrab forsigtigt lakken af på tråden, 
f.eks. 5 vindinger fra slutningen. Med spænding på 
trafoen kan du måle den spænding, der ligger heri
mellem, og dermed regne ud, hvor mange vindinger, 
der skal fjernes. (Eller lægges på for at øge spændin
gen). På de lidt større typer, hvor der er 0,5 -1 V pr. 
vinding kan man nøjes med at skrabe lidt isolation af 
og så lodde en ledning direkte på tråden. Så er den 
oprindelige spænding stadig til rådighed. Det er ikke 
drønsmart og »prof«, men det virker!

Uanset kernetypen skal man igen huske, at man 
ikke kan hæve effekten på kernen ved at lægge flere

vindinger på. Strømmen skal sænkes, og man kan 
som hovedregel gå ud fra, at den påstemplede effekt 
VA, er den samme som W, idet strøm x spænding =
W.

Af og til hører man om trafoer, hvor der er et relativt 
stort spændingsfald fra tomgang til belastet spæn
ding. Det skyldes ikke altid en dårlig, måske underdi
mensioneret trafo. Når nettet belastes med 500, må
ske 1000 W, optræder der også et fald her, måske fra 
220 til 210 V, eller ca. 5%. Dette procentvise fald skal 
egentlig fratrækkes i det spændingsfald, der altid op
står på sekundærsiden under belastning. Og med 
5% på en 18 V vikling er de første 0,9 V allerede for
svundet. Hold derfor altid øje med primæren under 
belastningsforsøg. Der kan evt. reguleres op til 220 V 
med en variotrafo, så vil målingen blive korrekt.

Omvendt kobling
Input til en trafo sker altid til primærviklingen, hvor
for? Ja, det er nu en gang det mest normale. Prøv at 
tænke »baglæns« med en tilsvarende lavere spæn
ding! Et eksempel: Primær 220 V og sekundær 24 
V/10A. Hvis du giver den ca. 13 VAC ind på sekundæ
ren (fra en anden trafo), kommer der ca. 110 V ud på 
»den anden side«. Fin-fin, hvis man lige skal afprøve 
noget 110 V udstyr. Hvis 110 V spændingen belastes 
med ca. 1 A, vil der på 12 V siden gå en strøm på min. 
110:12 = 9 A. (Her er ikke medregnet noget tab i tra
foen). Ulempen er selvfølgelig den store primær
strøm på omkring 10 A.

Et andet eksempel: Du står og mangler en høj
spænding til test af dit PA-trin. Tag f.eks. 2 stk. trafos 
med 380 V primær, forbind dem i serie, og ved fuldt 
input på »bagsiden« har du i stedet 760 V ud, som 
med passende ensretter og lytter giver lidt over 1 kV. 
Men skal der trækkes 500 W ved denne spænding, 
kan det kræve en meget stor strøm, afhængig af om
sætningsforholdet.

Trefasede trafoer
De fleste radioamatører har normalt ikke brug for at 
transformere trefasede spændinger. I mangel af en 
egnet trafo, kan man bruge 3 almindelige nettrafos, 
koblet i stjerne eller trekant, afhængig af, om de er 
beregnet for 220 eller 380 V.

Nogle af fordelene ved trefasede trafos er bl.a.: 
Jævnere fordeling af forbruget på lysnettet og mulig
hed for væsentlig større effekt end de 2200 W, der 
kan trækkes på en almindelig sikringsgruppe. Og 
sidst, men ikke mindst: til brug i strømforsyninger er 
de meget velegnede, da der er en høj rippelfrekvens 
ud af ensretterbroen. - Jo højere frekvens-jo mindre 
elektrolytter skal der bruges til udglatning.

På en enfaset trafo med Graetzkobling er rippelfre- 
kvensen 100 Hz. Eksemplet i fig. 10 giver 150 Hz og 
med 6 dioder som vist i fig. 11 er frekvensen oppe på 
300 Hz.
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Variotrafoen
En transformator, der kan afgive en variabel veksel
spænding er naturligvis ideel for den eksperimente
rende selvbygger. Og netop her kommer variotra- 
foen ind i billedet. Den er særlig velegnet til 
afprøvning af motorer og kredsløb, der evt. kan være 
defekte. Men naturligvis også, når man lige netop 
mangler en speciel spænding.

Kobbertråden er viklet omkring en cylinderformet 
jernkerne, og tråden er fritlagt i den ene endeflade.

En kontaktarm kan glide hen over viklingen. På den 
måde kan man selv bestemme udtagets placering 
og dermed den spænding, der ligger mellem kon
taktarmen og den ene terminal. Fig. 13. Den viste

Fig. 11.

I fig. 10 er der vist en trekantkobling af 3 trafos med 
380 V primær og stjernekoblingen, fig. 11 kræver kun 
trafoer med 220 V primær. Der er ikke noget i vejen 
for at serie/parallelkoble 2 trefasede trafoer, i lighed 
med tidligere eksempler. Ligeledes kan primæren 
være koblet som stjerne og sekundæren som trekant 
eller omvendt.

Med en trefaset trafo kan der være en del forskel
lige koblingsmuligheder. Vil man læse mere om 
disse, findes der en del eksempler i »EL-STÅBI« 
ISBN 87-571-0978-8.

En »spareudgave« findes i en s.k. V-kobling. (Un
dertiden også kaldet Delta kobling), her skal der kun 
anvendes 2 transformatorer med 380 V primær, se 
fig. 12. Som trefaset kobling er den speciel ved, at 
hver vikling kun består af to grene. Den har den 
ulempe, at transformatorreaktanserne giver usym-

Fig. 13.
-O 0

Fig. 12.

metrisk spændingsfald, og at der ikke er noget nul
punkt. I de fleste tilfælde betyder det ikke væsentligt. 
De to transformeres samlede mærkeeffekt i VA skal 
være større end den tilsyneladende overførte effekt, 
eller sagt på en anden måde: 2 Uy ■ I mod V3 Uy ■ I 
ved anvendelse af 3 stk. trafo.

type er opbygget som en autotrafo, dvs. uden galva
nisk adskillelse til lysnettet. Det betyder en halvering 
af kobber-forbrug m.v. og gør den billigere at frem
stille. Den manglende isolation til de 220 V betyder, 
at man skal være meget forsigtig ved brug af den. 
Der findes typer med en ekstra vikling på, så man 
ikke har denne berøringsfare, men de er temmelig 
dyre. En 2,5 A udgave kan hurtigt koste omkring 1000 
kr., medens den kan fåes for omkring 400 kr. med en 
vikling. Det kan være en billigere løsning at sætte en 
skilletrafo (dvs. 220 V til 220 V) bagefter. 2 variotrafos 
kan også sættes i parallel for at fordoble strømmen.

En billig måde at erhverve en vario på, er at finde 
et par 110 V modeller, der kobles i serie. Fig. 14. De 
skal forbindes på en fælles aksel, så de drejer ens 
hele tiden. De kan købes billigt, f.eks. militære over
skudslagre og er set her til omkring 100 kr. for en 110 
V/15 A. En tilsvarende 220 V udgave koster nemt fra 
2500 kr. og opefter, så der er penge at spare.

Der findes to versioner af variotrafos. Den ene kan 
maksimalt afgive samme spænding, som den på
trykkes. Andre har den ene primærklemme forbun
det et stykke inde på viklingen, og man kan således 
regulere op over indgangsspændingen. Typisk op til 
250 - 260 V. Her skal lige mindes på, at den maksi
male strøm mindskes, når man regulerer over pri
mærspændingen. Som eksempel kan en typisk 6 A 
model kun belastes med 4 A, når man går over 220 V.

Har man en vario, der kun afgiver maks. 220 V kan 
en ekstra nettrafo (med en vilkårlig spænding) bru
ges til at regulere op over 220 V. Benyt f.eks. en 
220/50 V - 10 A, og dennes primær forbindes direkte 
til nettet. Sekundæren kobles i serie med varioen, 
fig. 15. Når 50 V trafoen er tændt, vil reguleringsom-
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rådet gå fra 50 - 270 V, og med 10 A som maksimum 
strøm (forudsat, at varioen også kan afgive 10 A).

Der kan sættes et ekstra udtag på, hvor man så har 
0 - 220 V. Man kan udmærket sætte en afbryder på 
trafoens primærside og dermed nøjes med et udtag. 
Ved afbrudt transformator men belastning på vari
oen, vil den strømløse sekundær være indkoblet 
som en induktion, hvilket normalt er uden større be
tydning. Men når denne vikling gennemløbes af en 
strøm, vil den samtidigt inducere en spænding bag
læns gennem trafoen, og det kan give meget høje 
spændinger på dens primærside, som i værste fald 
kan ødelægge den. Den vil her være koblet som 
strømtransformator, og praksis ved sådanne er, at 
viklingen skal kortsluttes, når der ikke er indkoblet et 
meter i kredsløbet. Trafoen brænder ikke af ved 
denne kortslutning, der er her tale om en strømtrans
formation ikke spændingstransformation.

Denne ekstra trafo kan jo også kobles via en om
skifter, så den er tilsluttet »normalt«, dvs. man har en 
galvanisk adskilt spænding 0 - 50 V/10 A.

Fig. 14.

Triacregulering 
I mangel af en variabel transformator kan man i nogle 
tilfælde »snyde« lidt og anvende en triacregulering 
(lysdæmper). De er relativt simple og billige selv ved 
store strømme på 10 -15 A. (Kan bygges for ca. 100 
kr.). Der er selvfølgelig flere ulemper med disse, re
guleringsområdet er ikke så godt, da nogle af kon
struktionerne ikke kan justeres helt ned til 0 volt. Og 
i den anden ende åbner de ikke helt og giver måske 
højest 200 V. Støjspoler er en betingelse, og den af
givne spænding er ikke sinusformet. Der er ikke den 
fornødne isolation til lysnettet, men den kan udmær
ket forbindes til en trafo, med et brugbart resultat.

50-270V

0-220V

Husk, at støjen i høj grad vil forplante sig gennem tra
foen, så hav lidt omtanke med det tilkoblede udstyr.

Variotrafoen har et utal af muligheder, og den er
statter mange gange den klassiske opstilling, hvor 
man kobler en pære i serie med formodet defekt ud
styr. Har man trafoen lige inden for rækkevidde, op
dager man hurtigt, den er nærmest uundværlig, 
f.eks. til afprøvning af:

Den ukendte trafo
Hvem har ikke prøvet at stå med en transformator, 
masser af viklinger, og et dejligt, gedigent udse
ende? Eneste mangel er, at der mangler alle oplys
ninger om spændinger osv. Her er man oftest ude på 
»Herrens mark«, så det bliver nødvendigt at »sjusse« 
sig lidt frem.

Først og fremmest kan man som regel gå ud fra, at 
primæren ligger allerinderst på kernen. Ved hjælp af 
variotrafoen kan man påtrykke en stadig stigende 
spænding og samtidig kontrollere tomgangsstrøm
men på trafoen. Her kan det blive nødvendigt at sam
menligne strømmen med en kendt trafo i nogen
lunde samme kernestørrelse.

Er man så heldig at kende blot en af sek. spændin
gerne, kan denne vikling i stedet tilsluttes med den 
kendte spænding og fluks kan man måle sig frem til 
alle øvrige spændinger. (Der kan dog være undtagel
ser, hvor primærsiden er opdelt i mange mindre vik
linger, der kan kobles til et utal af spændinger, her er 
det en mindre rebus).

Når man endelig har fundet de rette tilslutninger, 
er der to muligheder for at finde ud af trafoens for
måen i strøm:
Måling af tråddimensionen: Afhængig af kernestør
relsen regner man med 1,5-3 A pr. mm2. Små trans
formatorer har bedst afkøling og her tillades op til 3-4 
A pr. mm2. Hvis du kigger i en tabel, der viser tvær
snit for kobbertråd, er tråddimensionen altid opgivet 
uden lak.

Ved den næste metode skal man helst have lidt er
faring med trafos eller have mulighed for at lave en 
sammenlignende test med en kendt type. Den 
ukendte model tilsluttes, og der forbindes et voltme
ter over udgangen. Noter tomgangsspændingen og 
tilslut en passende belastning. Ud fra det procent
vise spændingsfald, der vil opstå, kan man med ri
melig sikkerhed bestemme den maksimale strøm. 
Meget små kerner på 2 -15 VA har ofte et spændings
fald på 20%, når de belastes med maksimum strøm. 
Dette procentvise fald aftager, jo større kernen bliver. 
En kerne på 1000 VA kan f.eks. have et fald på 3 - 5%.

Ved undersøgelse af en ukendt trafo kan man be
nytte sig af den mere simple metode, hvor der måles 
modstandsværdier på de enkelte viklinger. Her vil 
det også være nødvendigt at kunne sammenligne 
med andre størrelser, men primæren kan bestem
mes med en vis sikkerhed. Ved større typer kan det
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være vanskeligt, da en viklings DC-modstand hurtigt 
kan komme under 1 Ohm, og så begynder en mod
standsmåling at blive af tvivlsom værdi, hvis man 
ikke har et rimeligt godt instrument.

Det er klart, at man i dette tilfælde er ude på gyn- 
gende grund, for der er en vis risiko for fejltilslutning 
og en afbrændt trafo til følge. Fortvivl ikke over et så
dant røgsignal: Om den samler støv på hylden, eller 
om den ligger i brokkassen, kan det ikke være lige
gyldigt? Du er måske blevet en erfaring rigere.

Visse typer kan være forsynet med en termosik- 
ring, der skal afbryde primærspændingen ved kraf
tig varmeudvikling (længerevarende overbelast
ning). Denne sikring kan af og til være brændt over 
og ofte er tilledningerne ført ud, så de simpelthen 
kan kortsluttes, og trafoen virker igen.

Omvikling af trafos
Har man nu forsøgt hele rækken af gode råd og 
mangler stadig den rette spænding, er der endnu 3 
alternativer:
1. Opgiv projektet. (Det gør en rigtig »ham« ikke, 

vel?)
2. Ta’ telefonen og bestil en specialviklet kerne. Den 

koster en formue og leveringstiden kan nogle ste
der være 4-6 uger.

3. Omvikling af en eksisterende type.

Den 3. mulighed er lidt vanskelig og kræver, man er 
en smule hjemme i teorien om beregning af transfor
mere. Denne artikel levner ikke plads til en længere 
beskrivelse, så der må henvises til litteratur om em
net. Biblioteket har flere bøger om emnet.

Vi forudsætter derfor, at der er en egnet kerne til rå
dighed, og allerførst skal den skilles ad. Alle gen
nemgående bolte, vinkler etc. fjernes, og når man 
skal i gang med at pille blikket fra hinanden, kan det 
være en fordel at opvarme kernen. (Brug evt. XYL’s 
bageovn i et ubevogtet øjeblik). Hvis der er tale om 
en effektiv lakering, kan det være meget vanskeligt 
at få hul på den. Sæt kernen i en skruestik, giv den 
nogle små slag fra alle sider og gå så i gang med det 
forhåndenværende værktøj. Tynde mejsler, brede 
skruetrækkere eller et stykke tyndt fladjern. Små 
slag, fordelt over blikket. Er det første stykke blik 
kommet nogle millimeter ud af kernen, kan det træk
kes helt ud med en tang. Samtidig benyttes en hob
bykniv (»Stanleykniv«) og de enkelte stykker blik kan 
skæres fra hinanden. Når de første 2-3 stykker er fri
gjort, går det meget let med at skære de øvrige lamel
ler fra hinanden, der går næsten altid nogle få styk
ker til spilde, det gør ikke så meget, da der som oftest 
ikke er plads til dem bagefter.

Læg så vidt muligt blikket i samme rækkefølge, 
som det udtages og pas på, at isolationen ikke ska
des for meget. Nogle typer blik er kun isolerede på

een side, og forkert sammenlægning (bladning) gi
ver øget hvirvelstrømstab og dermed en dårligere 
trafo.

Mange nyere transformatorer er bladet som en 
drosselspole, dvs. »E« og »I« blikket er samlet som 2 
blokke, men med så lille luftspalte som muligt. Ker
nen er derefter svejset sammen. Skal den adskilles, 
gøres det nemmest med en vinkelsliber. Efter omvik
ling skal den helst svejses igen, da blikket som regel 
tager for megen skade til at blive samlet på ordinær 
vis.

Tildan en træklods, der passer ind i kernen. Klod
sen må gerne være 10 -15 cm længere end kerne
bredden, så er der bedre plads til udtag og til at ar
bejde på. Der skal være en passende frigang mellem 
træ og spole. Er den for lille, kan spoleformen trykkes 
sammen under opspoling, og den er meget vanske
lig at få af igen. Er der for meget plads, bliver formen 
også trykket, men så kan blikket ikke komme i igen!

Endelig skal spoleflangerne også støttes i siderne, 
f.eks. med små trælister, der skrues ned på hver side. 
Ellers er der risiko for, at tråden klemmer flangerne 
ud, de knækker, eller også kan blikket ikke trykkes 
tæt sammen.

En drejebænk eller en langsomtgående borema
skine er ganske fortrinlige til at lave viklearbejde på. 
Vindingerne optælles, og den nye vikling kan udreg
nes efter de fundne tal. Spoleformen undersøges for 
evt. huller ind mod jernkernen, og så kan viklearbej
det påbegyndes. Det er klart, at de enkelte vindinger 
ikke må krydse hinanden - det tager en masse af den 
plads, der er til rådighed.

Når der vikles med en tyk tråd, er det ret normalt, 
at den ikke ligger helt stramt til i bunden af formen. 
Man kan ganske roligt tage en træklods (hårdt træ, 
f.eks. bøg) og en hammer og slå tråden på plads. 
Lakken er meget solid og tager ikke så nemt skade.

Der skal læggesen passende isolation i, som mel
lemlæg i de enkelte viklinger kan man nøjes med 
kraftigt karton eller pap. Formålet er at hindre tråden 
i at falde dybere ned i spolen og dermed risiko for 
overslag i viklingen.

I nogle transformatortyper ønsker man at lægge 
en eller flere statiske skærme i. Det kan f.eks. være i 
impedanstransformere, hvor kapaciteten mellem 
primær- og sekundærviklinger er af betydning. 
Denne skærm består af kobber eller messing (folie 
med en tykkelse på 0,05-0,15 mm), der lægges rundt 
om kernen imellem viklingerne. Den ene ende af fo
liet forbindes til en loddeflig på transformeren eller 
føres til jord. Det er naturligvis vigtigt, at skærmen 
ikke danner en kortslutning. Den vikles lidt mere end 
en gang rundt i spolen, og der lægges isolering mel
lem de overlappende stykker. I mangel af kobberfolie 
kan der lægges et enkelt trådlag, hvor kun den ene
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ende forbindes til stel. Dette lag skal ligge meget 
præcist, men vil aldrig kunne give den samme effek
tive virkning som folie.

Efter endt vikling samles kernen i omvendt række
følge, og til slut bør den lakeres. Ud over det kosme
tiske giver det også en bedre isolation og mindre 
brum fra trafoen, når den belastes. Endvidere bliver 
de enkelte vindinger last fast i forhold til hinanden. - 
En klar fordel - er der bare en enkelt vinding, der lig
ger løs, vil lysnettets 50 Hz bevirke, at tråden sættes 
i svingninger og måske skrabe lakken af de andre 
tråde. Eller tråden knækker i løbet af et stykke tid.

Den lokale elektromekaniker kan som regel listes 
til at give trafoen en god lakering, og her kan du 
mange gange købe isolation, tråd mv. til rimelige pri
ser.

Alligator clips #10 or #12 copper wire

En tredie hånd
Her er et simpelt projekt, der kan være til nytte, hvis man har brug 
for en tredie hånd på arbejdsbordet.

(Fundet i World Radio juni 88).
OZ8RO

OZ-spot
Skriv dog dansk
Har du undertiden svært ved at følge det tekniske sprog i OZ, så er 
her lidt at øve sig på. Følgende citat stammer fra et nyhedsbrev af 
Hewlett Packards danske distributør Interelko.

HCTL-2000/2016/2020 er CMOS IC ’s som hart Quadrature De- 
coder, Counterog Bus Interface funktioner. HCTL-20XX familien er 
designet til at forbedre system performance i digitale lukkede loop 
motion kontrol systemer og i digitale data input systemer. Dette gø
res ved at skifte time intentive quadrature decoder funktioner til en 
cost effektiv hardware løsning. Hele HCTL-20XX familien består a f 
en 4X quadrature decoder, en binæ r up/down State counter og en 
8-bit bus interface.

PA-trin i mange størrelser 
3 - 3 0  MHz 30-2000 W

Strømforsyninger 
fra 1 - 40 amp

•
28-29 MHz transceiver 

PA-trin 2 m op til 100 W 

Antenner 

Tilbehør m.m.

5 stk. forhandlere søges til at 
dække hele Danmark. 
Ansøgning sendes til:

KE Radio, att. KE Kofod.

Du betaler 20 kr. på postgiro 
8275025 og får tilsendt det 

store hovedkatalog.

KE RADIO & TV
SALG-SERVICE

Rådyrløkken 143 
Korup - 5210 Odense NV 

Tlf. 65 94 22 55 
OZ1BIN
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En prescaler til frekvenstælleren
Af OZ1GMP, Jens Engelbredt, Stendalsvej 13, 8210

Her er en beskrivelse af en indgangsdel til frekvens
tællere, som kan klare op til 10 - 30 MHz. Deleren har 
en typisk følsomhed på 10 mV og en division på 100 
gange. Klarer alle opgaver fra ca. 30 MHz til over 1 
GHz. I mange tilfælde også op over 1.3 GHz, og dæk
ker dermed 23 cm amatørbåndet. Figur 1 viser blok
kene i deleren.

1 = 64 4 ; 5 C-5 4-100

FIG . )

Hjertet i deleren, en U664B, er en billig sag fra Te- 
lefunken, andre firmaer kan levere tilsvarende, 
egentligt beregnet til TV UHF-tunere. En følsom for
forstærker er integreret i U664B. Den tåler maksimalt 
20mW/50 Ohm ind. En antenne eller en »snuser« 
(spole med 1 vinding) er som regel tilstrækkeligt for 
at tælle sendere, oscillatorer, injektioner m.v. Hele 
herligheden kan bygges for ca. 150-200 kr.

Århus V.

D1: 1N4007 eller lign. 1A diode.
D2: lysdiode, R6: tilpasses D2.
J1, J2: BNC-flange hun fatning.

Ved montering af IC1 anbefales det ikke at montere 
denne med en IC fatning. Gør man dette alligevel, 
skulle den stadigvæk kunne tælle op over de 1000 
MHz. C1 og C2 er en skive- eller trapezkondensator 
på 1 nF, værdien er dog ikke kritisk. Med en printbo
remaskine fræses der en slidse, så C1 kan gå ned i 
printet, den kan evt. også overflademonteres. Pas på 
ikke at stelle siderne på »chip’en«. Ben 3 på IC1 af- 
kobles til stel, også med en chip eller nemmere med 
en trapezkondensator. Den skal loddes med så korte 
»ben« som muligt. Kil den ind mellem ben 3 og 4 på 
IC1 og lod. BNC indgangsbøsningen loddes direkte 
på printet med flange til stelfladerne (fil et hak i prin
tet så stikket passer helt ind til printet). De øvrige 
IC’er kan monteres i fatninger.

U664B’eren skal behandles som en C-Mos! Skulle 
du få problemer, kan det være smart at tælle på en 
kendt frekvens, f.eks. en 70 cm sender, og med

IC1: U664B.
IC2, IC3: SN74167.
IC4: 7805.
T1: BF324, eller anden HF transistor, PNP.
C1, C2: 1 nF trapez- eller skivekondensator.
C3, C6, C8, C9: 1 nF keramisk kond.
C4: 100 nF.
C5: 100 nF.
C7: 1 uF.
R1:47-56R metalfilm SFR25, R2:22R, R3:150R, R4: 
1K, R5: 330R.
P1: 4,7K trimmepot. evt. en fast modstand på 1.8 K -
2.7 K.

grundtælleren gå ind og tælle på IC2, ben 9, der 
skulle frekvensen gerne være 64 gange mindre, så
fremt IC1 arbejder som den skal. Tilsvarende måling 
kan foretages på ben 6 på IC2, her er signalet 4/5 la
vere igen.

Pas på med snuseren, man kan nemt snuse mere 
end 20 mW op i et PA-trin på bare 10 W.

Tilbage er der kun at sige, at deleren kan anbefa
les som erstatning for en opstilling med OM 
335/11C90 i f.eks. frekvenstælleren fra OZ 9/84.

Der er fremkommet en forbedret version af U664B, 
og den er pin-kompatibel og garanterer en tællede
ling på 1300 MHz med en følsomhed på 10 mV, kred-
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Fig. 3. Printudiæg 1:1.

Fig. 4. Komponentplacering.

Fig. 5.

OZ AUGUST 1989

sen er også fra Telefunken og hedder U634BS og 
alle kredsene kan købes hos Århus Radiolager A/S.

Printet er lagt ud på et stykke dobbeltsiddet print, 
hvor komponentsiden er uætset stelflade. Printet 
måler ca. 74 x 47 mm2.

På undersiden af printet (ætsesiden) skal der lig
gende påloddes nogle afkoblingskondensatorer på 
1 nF. Det gælder ben 16 på IC2 og IC3, C8, C9 og evt. 
forskellige steder på plusforsyningsprintbanerne. 
IC4 spændes fast på siden af hensyn til dennes kø
ling.

Referencer/litteraturhenvisninger:
1) UKW-Berichte, Heft 2/1984.
2) CqDL, no. 2, 1983.
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'  Vi experimenterer å
af OZ8XW, Flemming Hessel 

Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Test af transistorer
Almindelige NPN- eller PNP-transistorer indeholder 
to diodestrækninger, som vist på transistormodellen 
fig. 1. Med et ohmmeter kan disse diodestrækninger 
kontrolleres, ganske som ved test af dioder.

Er man i tvivl om, hvorvidt en transistor er en PNP- 
eller en NPN-type, kan et ohmmeter ligeledes afgøre 
dette, ligesom man kan afgøre hvilket af benene, der 
er basis.

Det ben, hvor de to diodestrækninger har fælles 
katode (for en PNP-transistor) eller fælles anode (for 
en NPN-transistor), er basisbenet.

Er transistorens to diodestrækninger i orden, er 
transistoren normalt også i orden. Vil man have lidt 
mere at vide om transistorens tilstand, kan man måle 
dens strømforstærkning. Den væsentligste egen
skab for en transistor er at kunne forstærke strøm
men. I fig. 2 ses princippet. Når der gennem Rb sen
des en svag strøm gennem basis-emitter stræknin
gen (basisstrømmen), giver det anledning til en 
kraftigere strøm gennem transistorens kollektor- 
emitterstrækning (kollektorstrømmen). Hvis kollek- 
torstrømmen bliver f.eks. 100 gange større end 
basisstrømmen, siger man, at transistoren har en 
strømforstærkning eller beta (|3) på 100.

Sammenhængen kan udtrykkes i formlen:

u p  =  ic

Basisstrømmen bestemmes i opstillingen fig. 2 af 
modstanden Rb. En siliciumtransistor vil som vist 
have en spændingsforskel mellem basis og emitter 
på ca. 0,7 V, og spændingen over Rb bliver derfor:

Ebat. - 0,7 V = 9 V - 0,7 V = 8,3 V

K 
O

B O- B O-

f

i

T
PNP NPN

FIG.1 MODEL AF TRANSISTOR

Ønsker vi f.eks. en basisstrøm på 0,01 mA(10 uA) kan 
Rb findes ved Ohms lov:

E 8,3 V
Rb = —— = — — -  = 830 kohm I 0,01 mA

Har transistoren en strømforstærkning på 100, kan 
kollektorstrømmen findes:

lc = lb x = 0,01 mA x 100 = 1 mA

Er strømforstærkningen 200, fås en kollektorstrøm 
på 2 mA osv. I den viste opstilling er kollektorstrøm
men i mA gange 100 altså lig strømforstærkningen.

Er man ikke interesseret i direkte at måle strømfor
stærkningen, men blot ønsker at undersøge, om 
transistoren har strømforstærkning, kan instrumen
ter i kollektorledningen erstattes med en lysdiode 
(LED). Vi får så en opstilling som vist på fig. 3.

En lysdiode er en diode, der udsender lys, når der 
går strøm i lederetningen. Dioden lyser med fuld 
styrke ved en strøm på ca. 20 mA, og i modsætning 
til andre dioder er der et spændingsfald på ca. 1,5 V 
over dioden i lederetningen.

Funktionen af opstillingen i fig. 3 er følgende: Når 
man trykker på testknappen, kan der gå basisstrøm 
til transistoren gennem Rb, og denne strøm skal nu, 
hvis transistoren er i orden, bevirke en kollektorstrøm 
på mindst 20 mA, der vil få lysdioden til at lyse.

Antager vi, at transistoren har en stor strømfor
stærkning, og kollektorstrømmen derfor er stor, vil 
kollektoremitterstrækningen have en modstand nær 
0 ohm, og det er derfor nødvendigt at begrænse 
strømmen gennem dioden, der ellers vil kunne 
brænde af. Det sker med modstanden R1, der bereg
nes på følgende måde: Vi antager, at kollektor-
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TEST

R1= —  =
7,5 V

I 20 mA = 0,375 kohm

Nærmeste standardværdi 390 ohm kan passende 
anvendes.

Vedtager vi, at transistorer med beta under 20 ikke 
er værd at bruge, kan Rb beregnes, idet:

lc = lb x (3 kan skrives som:

20 mA
20 = 1 mA

Urb = Ubat - 0,7 V = 8,3 V og

B b =  T  =
8,3 V 
1 mA = 8,3 kohm

emitter er kortsluttet, og spændingen over R1 bliver 
derfor

Ubat-Ö led = 9 V -1,5 V = 7,5 V.

Ønsker man en max. strøm på 20 mA gennem LED 
(og dermed gennem modstanden), giver Ohms lov 
modstanden, idet:

Nærmeste standardværdi 8,2 eller evt. 10 kohm kan 
benyttes. Den praktiske brug bliver nu, at LED’en 
ikke må lyse, når testknappen ikke nedtrykkes. Med 
nedtrykket testknap vil LED’en lyse med fuld styrke 
og indikere ok transistor, såfremt transistorens 
strømforstærkning er over ca. 20. Det skal i den for
bindelse bemærkes, at visse powertransistorer godt 
kan have en beta lavere end 20, men til alle småsig- 
naltransistorer vil opstillingen virke fint som en 
»go/no go« test.

I det hele taget vil fig. 2 og 3 med de viste kompo
nentværdier ikke være velegnede til test af store po
wertransistorer, som f.eks. typen 2N3055. Her skal 
der noget større basisstrøm til, før transistoren »vir
ker«.

På fig. 4 ses diagrammet af en praktisk udgave af 
opstillingen fra fig. 2. For at kunne måle på såvel 
PNP som NPN transistorer er der tilføjet en omskif
ter, der vender batterispændingen (S1 og S2). Der er 
ingen grund til at ofre et særskilt instrument til transi
stortesteren, universalinstrumentet vil kunne gøre 
udmærket fyldest. Som i fig. 2 vil basisstrømmen 
blive 0,01 mA, og instrumentets følsomhed bestem
mer måleområdet. Det vil være passende at måle 
beta mellem 0 og 500, og instrumentets følsomhed 
skal derfor være 5 mA. Skulle universalinstrumentet 
ikke have et passende strømområde, kan det viste 
trimmepotentiometer monteres over instrumentbøs
ningerne, hvorved følsomheden kan nedsættes. 
Modstanden på 1 kohm i kollektorledningen tjenertil 
beskyttelse af instrumentet. Hvis kollektor/emitter- 
strækningen skulle være kortsluttet, vil strømmen 
gennem instrumentet højest kunne blive:

I = J L
R

9 V
1 kohm = 9 mA

NPN
O

U N IVER SAL  IN STR U M EN T

Testknappen (af typen ringetryk), de to bøsninger for metertilslutning (telefon
bøsninger) samt omskifteren monteres på forpladen til f.eks. en Teko kasse P2. 
De tre ledninger til basis, emitter og kollektor føres ud gennem huller i forpla
den, og kan passende ende i tre små påloddede krokodillenæb, således at det 
bliver let at forbinde en transistor til testeren.
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Montering a f omskifter af type Lorlin (set bagfra). Ter
minal A hører er armen på S1 og »har forbindelse til« 
terminal nr. 1,2 og 3. Terminal B hører sammen med 
4 ,5  og 6 og udgør S2, medens S3 udgøres af C sam
men med Z 8 og 9. Den sidste omskifter D + 10, 11 
og 12 anvendes ikke her.

For at være uafhængig af en ydre strømforsyning er 
testeren forsynet fra et batteri. Et lille 9 volts batteri, 
af den type der fastgøres med tryklåse, kan holde til 
flere års brug. For at kunne teste om batteriet er ok, 
er tilføjet omskifteren S3 og en modstand på 3,57 
kohm (sammensat af 3,3 k + 270 ohm i serie). Når 
omskifteren sættes i bat. stilling, vil instrumentet 
virke som et voltmeter, der måler batterispændin
gen. Fuldt udslag bliver:

E = R x I = 3,57 kohm x 5 mA = 17,85 V

hvilket betyder, at et 9 volts batteri skal give mere end 
halvt udslag på instrumentet for at være ok.

Selv om beregningerne er baseret på siliciumtran
sistorer, kan testeren sagtens anvendes til germani
umtransistorer, der vel i parentes bemærket er gået 
af mode. Dog bliver nøjagtigheden lidt mindre, idet 
basis-emitterspændingsfaldet her kun er ca. 0,1 V.

Ved opbygningen kan det ikke betale sig at an
vende et print, men de få komponenter monteres di
rekte på omskifter, bøsninger m.v. Omskifteren kan

f.eks. være en Lorlin type 4-3, hvilket betyder 4 om
skiftere (hvoraf kun de tre anvendes) med tre stillin
ger. På fig. 5 ses, hvorledes omskifteren forbindes. 
Det hele kan være i en kasse type Te ko P2.

Justeringen af trimmepotmeteret, hvis et sådant 
anvendes, er simpel. Med et nyt batteri monteret ju
steres i stilling bat. til halvt udslag på meteret, og te
steren er klar til brug.

På fig. 6 er vist en praktisk tester efter princippet 
fra fig. 3. Der er anvendt 2 LED’s, en til PNP og en til 
NPN-transistorer. Hvis man kun vil anvende en LED, 
skal den anbringes direkte i batteriets plus ledning, 
dvs. inden polvenderen, der i øvrigt her kan være en 
almindelig topolet vippe- eller skydeomskifter. Heller 
ikke i denne opstilling kan det betale sig at lave et 
print.

De to viste opstillinger kan kun anvendes til bipo
lare transistorer. Test af FET’s vender vi tilbage til i 
næste artikel.

Ligesom ved testeren i fig. 5 monteres testknap og omskifter, der her kan være 
af vippe-typen, på forpladen, sammen med de to lysdioder. Testledningerne til 
transistoren kan udføres med krokodillenæb på samme måde som den anden 
tester.
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Frekvensmåling, uden frekvenstæller
Af OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

Overskriften må ikke misfortolkes, en frekvenstæller 
er et af de instrumenter vi amatører har mest fornø
jelse af, særlig hvis den er virkelig nøjagtig, og det er 
den i hvert fald når man har en tæller der er faselåst 
til Kalundborg langbølgesenderen på 245 kHz, selv 
om fornøjelsen slutter når stationen til næste år 
(1990) flytter til frekvensen 243 kHz. Men måske der 
findes en løsning på problemet til den tid, måske har 
kvikke hjerner en løsning, vi får at se her i »OZ«?

Nu er det imidlertid sådan, at en tæller skal have 
tilført et signal for at kunne virke. Tilslutter man en 
tæller til et oscillatorkredsløb vil der altid blive tale 
om en kapacitiv påvirkning, stor eller lille, men altid 
nok til at det der måles påvirkes til lavere frekvens. 
Kan målingen foretages f.eks. efter et buffertrin, på
virkes oscillatoren ikke.

Hører man til den kategori der ikke kan leve med et 
x-tal styret ur, der f.eks. vinder eller taber 5 sek. pr. 
uge, så er der alligevel en mulighed, hvis du har en 
modtager, eller entransceiver, der er forsynet med 10 
Hz frekvensudlæsning, og som du er helt sikker på 
er nøjagtig!

I et x-talstyret ur er det almindeligt, at der ikke fin
des en buffer efter oscillatoren, signalet går direkte 
til en (flere) delere, der slutter på 60. Foretages en 
måling på denne »60« udgang, med masser af nuller, 
kan uret alligevel være »lidt ved siden af«. Med andre 
ord du skal måle på selve oscillatoren, - uden at på
virke den. Vi tager et eksempel med et Kenwood 
HC-10 x-talstyret stationsur:
1. Lad uret køre i flere timer, inden kassen tages af, 

så opnås den normale driftstemperatur, som har 
stor indflydelse på urets langtidsnøjagtighed.

2. På x-tallet er frekvensen angivet til 3,932160 
MHz. Indstil din modtager på denne frekvens, - 
du har kun de fem første tal efter kommaet på 
displayet, men p.g.a. at der er tale om en 10 Hz 
udlæsning er det manglende nul underforstået, 
usynligt!

3. Vælg »USB« og stil »RIT« på -4- 0,20, - altså = 200 
Hz lavere end displayudlæsningen.

4. Sæt et kort stykke ledning fra modtagers anten
neindgang hen til nærheden af oscillatoren, ca.
1 cm fra selve x-tallet, sæt den fast med en 
klemme.

5. Start en LF generator på nøjagtig 200 Hz, med 
højttaler. Du vil nu have lyden fra 2 toner.

Drej ganske lidt på x-tallets trimmer fra side til side, 
du vil meget tydeligt høre når de to signaler har 
samme frekvens d.v.s. de falder sammen, drejes der 
væk fra frekvensen begynder lyden at »rulle«. Der er 
brug for pertentlighed, resultatet står og falder med 
udvist omhyggelighed.
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Til slut kan du teste om resultatet er ok, sådan: stil 
din modtager på LSB og sæt din »RIT« på + 0,20, og 
her skal der også være resonans som beskrevet 
foran.

I øvrigt kan metoden bruges til justering af oscilla
torer i alle andre opstillinger, - om der er signal nok i 
et armbåndsur i kvartsudgave har jeg ikke forsøgt, - 
men måske?

E S m M tS U
Valgresultat 89
Sætternissen havde været på spil i sidste nummers resultater fra 
valg til EDR’s formands-, hovedbestyrelses- og repræsentant
skabsvalg.

Under kreds 7 skulle stå:
Rettidigt indkomne stem m esedler.........................................  134
heraf b la n k e ................................................................................ 1
afgivne s te m m e r.......................................................................  133
heraf u g y ld ig e ...........................................................................  12
gyldige ........................................................................................  121

Vi skulle hilse og undskylde fra ham/hende. HR

KENWOOD
hAndstationer

t
 KENWOOD 

TH 205 FØR 2.695,- 
2 m (5 W)

SOMMERPRIS........

2395,-

KENWOOD J i l l
TH 405 FØR 3.295,- B H
70 cm (5 W) O Q O C  m m
S O M M E R P R IS ...................£ 0  S J P j "  l l l l

I .

KENWOOD 
TH 75 
70 cm - 2 m
SOMMERPRIS 4995,-



Ang. min artikel i OZ 1987 side 388 om vindhastig
hedsmåler er jeg blevet ringet op et par gange fra 
nogle, der havde problemer med for lav spænding 
ved sidste transistor.

Jeg har set på min egen opstilling, der virker helt 
ok, men en lille ændring, og jeg tænkte, at det måske 
kunne være på sin plads med et par linier i OZ ang. 
dette.

Hvis spændingen til sidste transistor er for lav til 
valgte indikator, så kan man ændre forbindelsen ved 
de to dioder sidst i opstillingen. Den diode, der har 
plussiden forbundet til stel, sæt minussiden af 
denne om på plussiden af første transistor, altså kob
let som spændingsfordeler, så får vi udnyttet begge 
sider af impulsen.

73 de OZ5LN
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CEPT-licens, hvad er det?
ved OZ1HMY, Mads Peter

Ja, hvor utroligt det end måtte lyde, er der stadig stor 
uklarhed blandt radioamatører.

Jeg vil i det følgende forsøge at lave en kort forkla
ring om de regler, der gælder.

Licensen er i store træk et forsøg på at få en fælles 
licens for alle radioamatører i vor del af verden. I før
ste omgang er det dog de 26 lande, der deltager i 
CEPT, men ikke alle har taget rekommendation T/R 
61-01 i brug, netop denne omhandler CEPT-licen- 
sen.

Indtil videre gælder følgende, her i landet:
Du må skriftligt ansøge om en CEPT-licens hos Tele- 
inspektionen, Islands Brygge 81, 2300 København
S.

En ganske kort ansøgning med angivelse af dit 
kaldesignal og korrekte postadresse er tilstrækkelig. 
Du modtager herefter en opkrævning, sammen med 
de nødvendige dokumenter, men husk at betale af
giften omgående, ellers kan din sende-tilladelse ind
drages.

Du er nu i stand til at benytte dit radiogrej, i efter
hånden en stor del af de lande, derertraditionelle rej
semål for os.

Dog må du først iagttage et par ting: Besøgslandet 
må have taget T/R61-01 i brug, en oversigt følger ned
enfor. Licensen gælder kun for midlertidigt ophold, 
normalt 3 måneder, men tolkes forskelligt i de for
skellige lande.

Licensen gælder bærbar og mobil station, bærbar 
er også en station, der kræver tilslutning til lysnettet 
evt. på et hotelværelse. Du må også sende fra en

amatørstation hos en amatør i det aktuelle land. I fly 
er det forbudt at sende.

Kaldesignalet du skal bruge er: Landets eller om
rådets prefix/efterfulgt af dit danske call, igen efter
fulgt af /M for mobil, eller /P for portabel. Dette gæl
der også, når du sender fra den station, der skulle 
tilsluttes lysnettet.

Et godt råd til alle, der er uden for dansk område er, 
sørg for at have en logbog med, skriv tidspunkt for 
start og stop af din sender (også et krav i de fleste 
CEPT-lande). I samme bog skal du opføre en liste 
over alt dit udstyr med typenummer etc. CEPT-licen- 
sen dækker ikke evt. toldbestemmelser, så skal du 
langt er det nok en idé at få en kvittering hos tolderne 
før udrejse. Det er ikke ved indrejse her til landet, du 
får problemer, men andre steder kan de opstå.

CEPT-licensen deles i 2 klasser: Klasse 1, der 
dækker både VHP og HF, er for dem, der har bestået 
morseprøven. Klasse 2 er for de morsefri licenser og 
dækker VHF og højere.

De tekniske vilkår er som for din danske licens, og 
du er samtidig underlagt de begrænsninger, der 
gælder i besøgslandet.

Følgende lande har indtil nu taget CEPT-licensen 
i brug:
Belgien ON/
Danmark OZ/

Færøerne OY/
Grønland OX/

Vest-Tyskland DU  (klasse 1)
DC/ (klasse 2)
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Frankrig F/
Korsi ka TK/
Guadeloupe FG /
Mayotte FH/
St. Bartélemy FJ/
Ny Kaledonien F Kl
Martinique FM/
Fransk Polynesien FO/
St. Pierre FP/
Miquelon FP/
Reunion FR /
Fransk Antarktis FT/
Wallis & Futuna FW/
Fransk Guyana FY/

England G/
Isle of Man GDI
Nord Irland GI/
Jejrsey GJ /
Skotland GM/
Guernsey GU/
Wals GW/

Liechtenstein HBO /
Luxemburg L X/
Monaco 3A/
Holland PA/
Schweiz HB9/
Sverige SM/ (kun VHF og højere)
Østrig OE /
Spanien EA/ (klasse 1)

EB (klasse 2)
Astgurias, Galicia
Castilla la Vieja, Leon
Aragon, Vascögades EA1/
y Navarra EA2/
Cataluna EA3/

Castilla la Nueva
Extremadura EA4/
Murcia, Valencia EA5/
Mallorca, Ibiza og
Menorca EA6/
Andalucia EA 7/
Kanariske Øer EA8/
Spansk Nordafrika EA9/

Som det sidste land har Grækenland accepteret 
CEPT-licensen, dog kun for EF-borgere. Dette synes 
at være et vigtigt skridt på vejen til en »Common Li- 
cence«.

Prefixer i Grækenland
Central Grækenland SV1/
Makedonien SV2/
Peloponnesus SV3/
Thessaloniki SV4/
Dodekanesien SV5/
Epirus SV6/
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Østmakadonien &
Thrace SV7/
loniske Havs øer,
Ægæiske Havs øer SV8/
Kreta SV9/
Mt. Athos SY/

Da Grækenland ikke helt har tilsluttet sig CEPT Re- 
commendation T/R 61-01 er der selvfølgelig et par 
småting at tage vare på, men fotokopi af bekendtgø
relsen, dateret 03 07 89, kan fås ved henvendelse til 
undertegnede.

Dette var en meget kort oversigt, men kan sikkert 
bruges som en rettesnor, for de, der påtænker at 
blive aktive fra fremmede himmelstrøg, det er altid 
rart at have mulighed for at høre lidt nyt hjemmefra. 
God fornøjelse.

OZspot
World Clock
I QST maj 89 har vi set denne annonce for et verdensur i minifor
mat, der måske kan være af interesse for OZ’s læsere.

Amateur radio can take you around the world, and the new AEA 
World Clock lets you know the proper time when you g et there. With 
dual digital displays you see local time and any of 24 selected time 
zones side by side. The slide bar on the bottom o fthe clock can be 
moved to the city/zone you want, and the display automatically 
changes to the proper time for that time zone. The AEA World Clock 
is perfect for use in the station and for travel. A folding easel stand 
positions the clock for desktop use, and a leather-like travel pouch 
is also included.

24 Hour Display - Both displays show 24 hour time.
Lighted Display - Light button for night viewing.
Daylight Savings Switch - Shows Standard/Daylight Savings con- 
version.
Batteries Included - Two AAA batteries installed.
Data Line Indication - Display shows +/- for international day 
change.
Compact Size 2« x 4.5« x .5«.
Alarm w ith delay - Six minute snooze feature included with alarm.

Amateur Net $ 19.95

Fås hos: Advanced Electronic Applications, Inc., P.O. Box C-2160 
Lynnwood, WA 98036, 206-775-7373
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/Redaktion: OZ7HT, Heinrich Thomsen,
Adelvadvej 2, Sølsted 6270 Tønder I

LZ DX Contest 1989
Testperiode: Søndag den 3. september.
Mode: Kun CW. Her station må kontaktes en gang på hvert bånd. 
Klasser: Single opr. enkelt bånd eller alle bånd. Multi opr/klubstati
oner og SWL.
bånd: 3510-3560, 7000-7040, 14000-14060, 21000-21080 og 
28000-28200.
Opkald: CQ LZ test.
Kodegruppe: RST + ITU-zone.
Scoring: 6 points for QSO med LZ station, 1 point for QSO med eget 
land og kontinent, 3 point for DX-QSO, SWL: 3 points for 2 call og 2 
kodegrupper, 1 point for 2 call og 1 kodegruppe.
Multiplier: Hver ny ITU-zone kontaktet på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd gange sum
men af ITU-zone kontaktet på hvert bånd.
Logs: Skal være poststemplet senest 3. oktober og sendes til: 
BFRA, RO. Box 830, Sofia 1000 Bulgaria.

Skandinavisk Aktivitets Contest (SAC) 1989
1. Formål
At opmuntre skandinaviske og ikke skandinaviske amatører til at 
kontakte hinanden og at forbedre operationsfærdigheden hos alle 
verdens amatører. Skandinaviske ooperationsfærdigheden hos 
alle verdens amatører. Skandinaviske statiner skal forsøge at kon
takte så mange ikke skandinaviske stationer som muligt. Følgende 
prefixer OH/OF/OG/OI, OHO, OJO, OX, OY, OZ, SM/SJ/SK/SL og 
TF.

2. Deltagelse
Alle radioamatører inviteres til at deltage i testen. Testen er indtil vi
dere også åben for SWL.

3. Datoer og testperioder
CW: Lørdag den 16. september 15 UTC til søndag den 17. septem
ber 18 UTC. Phone: Lørdag den 23. september 15 UTC til søndag 
den 24. september 18 UTC.

4. Klasser
a) Single opr./Single TX/alle bånd 

Single opr./Single TX/enkelt bånd 
Single opr./Single TX/alle bånd/QRP.

Single opr.: En person afvikler alle QSO’er, logging og aflytning af 
båndene. QRP-operatører må benytte max. 10 W input.
b) Multi opr./Single TX/alle bånd.
Kun et signal ad gangen er tilladt på noget bånd. STationen skal 
blive på et bånd mindst 10 min. efter første udsendelse efter bånd
skift.
c) Multi opr./MuIti TX/alle bånd.
Ingen begræsnings i antallet afsendere, men kun et signal pr. bånd 
er tilladt. Alle sendere og modtagere, incl. modtagere til aflytning af 
båndene for en station, der anvender samme kaldesignal, skal bef
inde sig indenfor en diameter af 500 meter.
d) SWL
Kun single opr./alle bånd er tilladt. Loggen skal indeholde: dato/tid 
i UTC, bånd, hørt station, kodegruppe sendt af ikke skandinavisk 
station, SWL egen rapport, station kørt af ikke skandinavisk station, 
multiplier, points. Kun stationer udenfor Skandinavien giver points 
og multiplier. Pointsberegning som for senderklasser.

For alle klasser:
Anvendelse af varslingsnet og anden assistance fra andre end sta
tionens operatør(er) er ikke tilladt.

5. bånd
3,5-7-14-28 MHz i overensstemmelse med IARU Region 1 båndp
lan. (OBS! 3560-3600, 3650-3700, 14060-14125 og 14300-14350 
kHz skal holdes fri for testtrafik).

6. KodegrupperBestår af RS(T) + serie nr. fra 001. QSO’er efter 
999 nummereres 1000,1001 osv. Multi opr./MuIti TX anvender se
parat serie begyndende fra 001 på hvert bånd. Samme station må 
kontaktes en gang på CW og Phone på hvert bånd. Kun CW-CW og 
PHONE-PHONE QSO’er tællere.

7. QSO-points
QSO med sendt og modtaget kodegruppe tæller til QSO-points. 
Komplet QSO med Europa giver 2 ponts, med DX-station 3 points. 
OX-stationer: QSO med Nordamerika 2 points, med andre konti
nenter 3 points. (Dersom modparten i en QSO ikke opgiver QSO-nr. 
kan der ikke beregnes QSO-points, men i tilfælde, hvor det drejer 
sig om en ny multiplier tæller en sådan QSO som ny multiplier).

8. Multip lier
Hvert nyt DXCC-land (udenfor Skandinavien) tæller som multiplier 
på hvert bånd.

9. Samlet score
Summen af QSO-points på alle bånd ganges med summen af mul
tiplier alle bånd.

10. Loginstruktion
Afskrevne logs eller kopier af orginale logs må føres separat for CW 
og Phone. Logs skal føres i følgende orden: Dato/tid i UTC, station 
kørt, sendt og modtaget kodegruppe, bånd, multiplier og points.

Sammentællingsblad: Alle deltagere skal vedlægge et sammen
tællingsblad indenholdende stationens kaldesignal, klasse, opera
tørens navn og adresse. Anfør antallet af QSO’er pr. bånd minus 
dubletter, antal multiplier pr. bånd. QSO-points pr. bånd og samlet 
score.
Multiplier-checkliste: Alle skal vedlægge en multipliercheckliste 
for hvert bånd med mere end 200 QSO’er.
Dublet QSO-checkliste: Evt. dublet QSO’er skal anføres i loggen 
med 0 point. Hver deltager skal vedlægge dublet QSO-checklister 
for hvert bånd med over 200 QSO’er indeholdende kørte stationer 
opstillet i DXCC-lande og kaldeområder, f.eks. UA1, UA2, UA3 osv.

11. Erklæring
Med sin underskrift på sammentællingsbladet erklærer deltage
ren, at testreglerne og licensbestemmelserne er overholdt. For 
multi opr.-stationer skal den, som er ansvarlig for stationen, under
skrive.

12. Adresse
Logblade og tilhørende listersendestil: Trondheim DXClub, LA7Q, 
Box 5357, N-7002 Trondheim, Norge.

13. Sndsendeisesfrist
Loggene skal være poststemplet senest den 30. oktober 1989.

14. Præmiering
Senderamatører: Vinderen i hvert land såvel som i hver klasse 
(QRO) på CW og Phone modtager diplom forudsat en rimelig score 
er opnået. QRP-deltagerne føres på en fælles resultatliste for hele 
Skandinavien. Afhængig af deltagerantallet vil der blive udsendt 
flere diplomer. Vinderen i Skandinavien i hver klasse (QRO). Både 
på CW og Phone modtager plakette.
SWL’s: Bedste SWL i Skandinavien modtager diplom. Afhængig af 
deltagerantallet vil der blive udstedt flere diplomer.

15. D iskvalifikation
Overtrædelse af reglerne for amatørradio i deltagerens land, 
usportslig optræden og at kræve points for ubekræftede QSO’er og 
multipliers kan medføre diskvalifikation. En log med mere end 1% 
ikke fjernede dubletter resulterer altid i diskvalifikation. For hver
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ikke fjernet dublet-QSO, der findes af testkommiteen gives en straf 
på 5 QSO’er af samme værdi som dubletten.

Testkommiteens afgørelser er endelige og inappelable.

SAO 1988 Landskampen
1. SRAL Finland

Logs Points
CW SOAB 23 6425163
c w SOSB 43 1135977
c w MOST 15 6311539
c w MOMT 3 3350585
c w QRP 2 106573
Phone SOAB 20 11325148
Phone SOSB 34 3022609
Phone MOST 5 3332997
Phone MOMT 1 298342

Total 146 35308933

2. SSA Sverige
CW SOAB 21 3458698
CW SOSB 27 505955
c w MOST 9 4586494
c w QRP 1 41808
Phone SOAB 16 3231872
Phone SOSB 16 552186
Phone MOST 4 3538525
Phone QRP 2 61640

Total 96 15987178

3. NRRL Norge
CW SOAB 7 894962
CW SOSB 1 8800
c w MOST 4 1714591
Phone SOAB 14 2389670
Phone SOSB 5 89840
Phone MOST 2 1407306
Phone QRP 1 32688

Total 34 6547817

4. EDR Danmark
CW SOAB 16 2175202
CW SOSB 9 1989787
c w MOST 2 593758
Phone SOAB 10 2441140
Phone SOSB 10 340171
Phone MOST 1 61104
Total 48 5831162

5. FRA Færøerne
CW SOAB 2 362195
Phone SOAB 1 1349120

Total 3 1711315

6. IRA Island
Phone SOAB 1 7650

Skandinavian top scores
Top Ti Single opr./alle bånd
CW Points

1. OHOMM 934650
2. OH2BH 834477
3. OH8PF 769931
4. OH6EI 755278
5. OZ1LO 726930
6. OH2PM 637056
7. OH1AD 622440
8. OH4RH 611074
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9. SM5IMO 534232
10. SM3EVR 501900

Top Ti Single opr./alle bånd
Phone

1. OHOBE 2215542
2. OH2BH 2003960
3. OH5KW 1385226
4. OY9JD 1349120
5. OH5TS 1216096
6. OZ7JZ 1116220
7. OH4RH 1014090
8. OH1JW 966484
9. SM5CSS 929845

10. OH2AQ 908880

Top Five Single Band Scores
CW
3,5 MHz 1. OH2BVM 36192

2. SM5MX 32904
3. OH3BVE 29556
4. OZ1HZI 27914

14 MHz 1. OH6MC 142945
2. SK0UX 120016
3. OZ7HT 87026
4. OH3FM 65520
5. OH9NUE 63434

28 MHz 1. OH2BKX 8904
2. OZ1JJR 4290
3. OH6RC 1224
4. OH3BU 216

Phone
3,5 MHz 1. OH3BYS 13825

2. SM5EHY 11764
3. OZ8IE 9228

14 MHz 1. OH8PF 297843
2. OH7UE 264180
3. OH2WI 246284
4. OH8LQ 164634
5. OX3SG 124960

Single opr./alle bånd CW
QSO’er Mult. Pts. Score

1. OZ1LO 1541 197 3690 726930
2. OZ4RS 967 132 2162 285384
3. OZ/DK7QB 1003 132 2146 283272
4. OZ4FA 657 124 1473 182652
5. OZ5ESB 739 108 1613 174204
6. OZ1CBW 512 101 1143 115443
7. OZ1JLX 475 89 1027 91403
8. OZ1KPB 376 87 829 72123
9. OZ1BUR 413 78 919 71682

10. OZ3ZW 370 56 802 44912
11. OZ12JVN 259 67 612 41004
12. OZ7NB 238 58 510 29580
13. OZ5UR 200 49 450 22050
14. OZ8QW 320 29 694 20126
15. OZ8AE 126 37 289 10693
16. OZ2DH 73 24 156 3744

3,5 MHz cw
1. OZ1HZI 392 34 821 27914

14 MHz cw
1. OZ7HT 696 53 1642 87026
2. OZ1EUO 367 38 768 29184
3. OZ1BCI 276 38 602 22876
5. OZ9MM 55 18 119 2142
6. OZ10XZ 37 17 87 1479
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21 MHz cw
1. OZ4CG 98 20 258 5160

28 MHz cw
1. OZ1JJR 56 33 130 4290

Single opr. Single TX CW
1. OZ1FAO 1226 174 2888 502512
2. OZ1ALS 485 86 1061 91246

Operators
OZ1ALS: (OZ1KUM, OZ1KVF, OZ1LPR) 
OZ1FAO: (OZ1AGQ, OZ1FAO, OZ5XC)
OZ5ESB: (OZ1IOC) 

Færøerne
Single opr./a lle  bånd CW

1. OY/OZ3QN 1097 142 2473 351166
2. OY4M 133 41 269 11029

Single opr./a lle  bånd Phone
QSO’er Mult. Pts. Score

1. OZ7JZ 1773 238 4690 1116220
2. OZ4MD 1568 220 4033 887260
3. OZ5EV 598 115 1541 177215
4. OZ1BUR 634 106 1520 161120
5. OZ4LX 274 72 583 41976
6. OZ5JR 173 41 412 16892
7. OZ9ZQ 178 45 370 16650
8. OZ1JLX 142 40 315 12600
9. OZ9BR 83 43 179 7697

10. OZ7HT 57 30 117 3510

3,5 MHz Phone
1. OZ8IE 116 26 228 5928

7 MHz Phone
1. OZ6TW 131 26 264 6864

14 MHz Phone
1. OX3XG 797 55 2272 124960
2. OZ1DTF 596 59 1389 81951
3. OZ1HXQ 397 50 860 43000
4. OZ3ZW 288 37 608 22496
5. OZ1NA 187 31 390 12090
6. OZ1JVN 93 22 207 4554

21 MHz Phone
1. OZ1LTB 548 44 1488 65472
2. OZ1LDM 74 17 168 2856

Multi opr./S ingle Tx
1. OZ1ALS 357 76 804 61104

Operators
OZ1ALS: (OZ1KVM, OZ1LPR)

Checklogs 
Single opr./a lle  bånd

1. 0Y9JD 2138 256 5270 1349120

Contestkalender
19.-20. aug. CW Keymens Club (se juli OZ)
26.-27. aug. CW All Asia (se maj OZ)
2.-3. sept. SSB-CW EDR Field Day
9.-10. sept. SSB WAEDC (se juli OZ
16.-17. sept. CW SAC
23.-24. sept. SSB SAC
3. sept. CW LZ DX

Redaktørens bemærkninger
LZ DX Contesten starter op midt i vores årlige Field Day, og ere me
get velkommen, men kan ligefrem sige, at der bliver gang i den, der 
er dog et lille problem med afgivelse af kodegruppe. Jeg plejer selv 
at opgive 59918/001. De sidste tal er vores Field day QSO nr., og 
18 står for vores ITU-zone nr.

Der er stor deltagelse fra klubberne i Field day testen, mange 
yder virkelig en stor arbejdsindsats, og opfindsomheden for at få 
en høj og effektiv antenne sat op er stor.

HF-aktivitetstesten har ind imellem også ret god deltagelse, det 
kunne være spændende, om denne interesse kunne overføres til 
SAC testen.

Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage i den 
skandinaviske aktivitetstest. Prøv det der er virkelig gang i den, der 
er mange klasser, der må også nok være en for dig, prøv og deltag, 
og du vil opdage,hvordan det føles at være i den anden ende af et 
Pile-up.

Alle ønskes en god Field day, jeg selv vil være QRV fra OZ5KLO, 
Løgumkloster Afd. På genhør og god test.

73 de OZ7HT

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

Resultat Juli 1989
CW

Call QSO Multi Total
1 OZ1JVN 31 14 868
2 OZ1IKW 29 14 812
3 OZ3MC 28 14 784
4 OZ4FA 22 10 440
5 OZ8E 19 11 418
7 OZ7XE 22 8 352
8 OZ4QX 17 9 306

CW-kLUB
1 OZ1SDB 31 14 868
2 OZ8ERA 15 10 300

Fone-Klub
1 OZ4VGB 74 39 5772
2 OZ1SDB 69 35 4830
3 OZ8ERA 32 24 1536

Fone
1 OZ3MC 86 39 6708
2 OZ6PI 82 40 6560
3 OZ1BIG 67 37 4958
4 OZ8DK 74 33 4884
5 OZ7HT 74 32 4736
6 OZ1JVN 68 33 4488
7 OZ4AAH 66 33 4356
8 OZ1BJT 53 40 4240
9 OZ7XE 57 34 3876

10 OZ4QX 53 30 3180
11 OZ6WX 48 32 3072
12 OZ1HAE 44 31 2728
13 OZ7BH 41 26 2132
14 OZ1GRD 36 22 1584
15 OZ12DXX 26 27 1404
16 OZ8BR 34 19 1292
17 OZ1KVI 29 16 928
18 OZ1HNY 34 13 884
19 OZ9MM 21 14 588
20 OZ1BSB 12 12 288
21 OZ1LSK 14 6 168
22 OZ1GHK 9 2 36

SWL-Fone
OZ-DR 2174 78 12 1872
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SWL-CW
OZ-DR 2044 27 5 270

Checklog fra OZ1EAC.

Først vil jeg sige velkommen til nye Calls: OZ1GHK, OZ1LSK, 
OZ1 KVI samt OZ9BR. VIS hensyn over for nye stationer, de skal 
ikke skræmmes væk fra testen. I testen denne gang deltog der 25 
stationer på Fone og 9 på CW, og der mangler en del amter. Det er 
amterne 3-4-11 + 6. Jeg ved godt, at amt 6 var med denne gang, 
men det var kun, fordi OZ6WX med familie holdt ferie på Bornholm.

Det står meget sløjt til med deltagelse fra klubstationer.Denne 
gang var der tre ud af 66 klubber. Det ere efter min mening for dår
ligt, man skal da have træning i stationsbetjening under testforhold, 
hvis man vil deltage i Field-day testen. Her plejer der at være om
kring 30 stationer med. Jeg tror ikke, der er så mange trænede ope
ratører ved klubberne, men det kan være jeg er helt på vildspor, 
hvad det angår. Hvad deltagelsen i aktivitetstesten dog ikke tyder 
på.

Mens jeg er ved alt det sure, vil jeg gerne høre jeres mening om 
at ændre lidt på reglerne, så vi ikke får stationer til at ligge og kalde 
hele tiden på en og samme frekvens i testen. Det er mig bekendt, at 
nogle mener, der skal skiftes frekvens efter hver QSO, altså den 
kaldte station. QSY’er efter QSO’en, netop for at undgå, at man kun 
kalder CQ. Til stationsbetjening hører eftermin mening, at man 
også kan lede andre op. Det giver flere multipliers, har jeg fundet ud 
af. Der findes deltagere, der ikke kalder ind til stationer som ligger 
på samme frekvens hele tiden.

Hvis du har en fin station med hukommelse, hvor du kan have 
»din« frekvens indkodet, så skal du huske, hvis du har været ude og 
lede, husk at lytte på den gamle frekvens, så du ikke bare betynder 
at kalde CQ oven i en anden station.

Det er ikke i hver test, jeg hører det, men hver eneste gang, er der 
nogle, som der er blevet »trådt« på, at en der bruger alle midler for 
at få en QSO. Så derfor vis hensyn, det koster ingenting. Det er jo 
vores hobby, og det skulle da være morsomt at deltage ikke surt, for 
så kommer der ikke flere til.

Nok om det, men skriv hvad du mener, vi kan gøre for at hæve an
tallet af deltagere, både klubber og enkelte deltagere.

På genhør i testen i oktober, der er jo field-day den første week
end i september, så derfor ingen test.

bedst 73 de OZ1BJT, Poul

TEN-TEC brugergruppe
DF9AI Jurgen har fået ideen til en international brugergruppe for 
ejere af TEN-TEC grej. Gruppen TEN-TEC amateur Equipment 
Owners Group (TTOG) har til formål at udveksle information om 
dette fabrikat, udgive brugerrapporter (især modifikationsforslag 
og udvidelser) og fremme personlig kontakt mellem ejere af TEN- 
TEC grej.

Brugere af TEN-TEC grej også SWL’s kan få yderligere informa
tion om TTOG ved at sende en selv addresseret kuvert (SAE) og to 
IRC’s til TTOG Jurgen K. Jagelle DF9AI, Garkenburgstrasse 52, 
D-3000 Hannover 81, Vesttyskland.

Midt i halvtredserne tog OZ1WH, Hammerich og OZ1A, Svend på 
en knallerttur til Langeland for at besøge OZ7F, Fogedgaard. På bil
ledet ser vi til venstre 7WH også kaldet »troldmanden fra OZ« og til 
højre 7F. Den unge mand i midten var en anden gæst og havde efter 
sigende ingen tilknytning til radioamatørbevægelsen. Tepotten har 
sin egen historie, som efter OZ1 A’s beretning går ud på, at de glade 
og kåde radioamatører under gæstebudet kommer til at tabe og 
knuse tepotten med indhold på gulvet. Det blev 7F ikke særlig be
gejstret for, men humøret blev dog hurtigt vendt til det bedre, da 
7WH og 1A omgående arrangerede en lille tur ind til Rudkø
bing,hvor der heldigvis lykkedes dem at fremskaffe en potte magen 
til den, der var slået i stykker.

»Festen« kunne fortsætte, og alle var glade.

(Foto: OZ1A)

Støt OZ’s annoncører

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

Træningsjagter i Nordsjælland
Efterårets træningsjagter starter søndag den 10. september 1989 i 
Danstrup hegn.

Første udsendelse kl. 10.00.
Komplet program kommer i september OZ.

Sjællandsmesterskab i rævejagt 1989
Afholdes søndag den 24. september 1989 i Grib Skov.

Detaljeret program følger i OZ september.
Reservér dagen.

OZ9VA Arne
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United Nations Åward
United Nations Award har fået ny manager: Tom Harmon, WØIUB, 
1629 Pleasent View, Wichita, KS 67203, U.S.A.

Der er ingen bånd eller modulationsbegrænsninger.
For DL-stationer tæller hver kontakt 1 point, for EU-stationer 2 

point og for DX-stationer hver 4 point.
QSL-kort for 50, 100, 500 eller 1000 point vedlægges ansøgnin

gen. Diplomet koster 10 DM eller 10 IRC pr. diplom og 15 DM eller 
15 IRC pr. æresnål, incl. returnering af QSL-kortene.

Diplomet søges hos: DARC-Aamteurfunkzentrum, DL-YL- 
Diplom, Postfach 1155, D-3507 Baunatal 1, West Germany.

The Danish Underground Radio Award 
Regler
OZ: Kontakt med OZ5MAY på 3 forskellige bånd eller på 3 forskel
lige dage på mindst 2 forskellige bånd.

1 kontakt mindre kræves, hvis man aflægger besøg på Friheds
museet, der er QTH for OZ5MAY.
EU: Kontakt med OZ5MAY på 2 forskellige bånd eller på samme 
bånd på 2 forskellige dage.

1 kontakt mindre kræves, hvis man aflægger besøg på Friheds
museet, der er QTH for OZ5MAY.
DX: 1 kontakt med OZ5MÄY.
Pris: 6 IRC’s.
Award Manager: Allis Andersen, OZ1ACB, Kagsaavej 34,2730 Her
lev.

Field Day Diplom
For at øge interessen for EDR’s Field Day for afdelingsstationer ud
giver EDR dette »Field Day Diplom«. Diplomet kunne første gang 
erhverves efter Field Day 1987.

Klasse A. 15 FD point på samme bånd, samme år.
Klasse B. 30 FD point samme år, mindst 4 HF- bånd skal være re

præsenteret.
Der gives 1 FD point for hvert bånd (CW eller SSB) for hver kon

takt med dansk Field Day station.
Prisen for diplomet er 5 IRC’s eller kr. 20,00 og kan søges med 

logudskrift hos Allis Andersen, OZ1ACB, Kagsåvej 34,2730 Herlev.

DL-YL-Diplome und DL-YL-Ehrennadel
DL-YL diplomet er udgivet af DARC og kan søges af alle license- 
rede amatører og SWL’s.

Det udgives i følgende klasser:
DL-YL 50 (Diplom)
DL-YL 100 (Diplom)
DL-YL 500 (Diplom og æresnål i sølv)
DL-YL 500 (Diplom og æresnål i guld)

Hertil gælder alle QSL-kort fra YL’s, der har amatørlicens i Vest
tyskland, altså også f.eks. DL/4X60L, DLF5RF, DL/OE1Y-DU o.s.v.. 
alle QSL-kort fra YL-stationer tæller, hvad enten hun har C-, A- eller 
B-licens, eller det drejer sig om et QSL-kort fra en DL-YL-SWL. End
videre vil QSL-kort fra en klubstation blive godkendt, hvis denne 
station er blevet betjent af en YL. Kortet fra klubstationen skal være 
underskrevet af YL-amatøren, med fornavn og eget kaldesignal.

DL-YL 88
Dette diplom udgives af DARC og kan søges af alle licenserede ra
dioamatører og SWL’s for kontakter med YL-stationer i Vesttysk
land efter den 8.8.88 (8. august 1988).

Man skal have QSL-kort fra 88 forskellige YL-stationer. Hertil tæl
ler alle YL, der har amatørlicens i Vesttyskland, altså også f.eks. 
DL/4X60L, DL/F5RF, DL/OE1Y-DU o.s.v. Alle QSL kort fra YL-stati- 
oner tæller, hvad enten hun har C-, A- eller B-licens, eller det drejer 
sig om et QSL-kort fra en DL-YL-SWL.

For DL-stationer kræves 88 kontakter.
For EU-stationer kræves 44 kontakter.
For DX-stationer kræves 22 kontakter.
Der er ingen bånd eller modulationsbegrænsninger.
Diplomet koster 10 DM eller 10 IRC’s og søges med GCR-liste 

hos: DARC-Amateurfunkzentrum, DL-YL-Diplom, Postfach 1155, 
D-3507 Baunatal 1, West-Germany.
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The CW Novice Award
G-QRP Club udgiver dette diplom i samarbejde med the European 
CW Association og the World QRP Federation.

Diplomet udstedes til nylicenserede radioamatører for at stimu
lere dem til at bruge CW.

Indenfor de første tolv måneder efter erhvervelsen af sin CW-li- 
cens, skal man gennemføre kontakter med mindst 50 forskellige 
stationer på 2 x CW.

Klasse A: Max 3 watt.
Klasse B; Valgfri effekt indenfor rammerne af sin licens. 
Diplomet koster 3 IRC og søges med logudskrift, underskrevet af 

dig selv og en anden licenseret amatør.
Adressen er: A.D. Taylor, G8PG, 37 Pickerill Road,

Greasby, Merseyside L 49 3 ND, England.

Idea Award (Islands of Spain)
Madrid Local Territorial Section (medlem af URE) udgiver dette di
plom efter følgende regler:
1. Kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s.
2. Alle modulationsarter og bånd gælder. Krydsbåndsforbindelser 
tæller ikke, medmindre de har fundet sted via satellit.
3. Alle QSO’er skal have fundet sted efter 1. januar 1985.
4. Diplomet vil blive udstedt på Fone (AM, FM, SSB), Te I graf i eller 
Mixed. Hvis man først søger et mixed diplom, kan de samme QSL- 
kort bruges igen, hvis man senere ønsker et mixed diplom på enten 
Fone eller CW.
5. Følgende kontakter med spanske øer kræves, alt efter hvilken 
WAZ-zone man har QTH.
A. Spanske stationer skal have kørt mindst 15 spanske øer (af ialt 
184).
B. Stationer i WAZ-zone 4,5, 8, 9,11,17,18, 21,22, 34, 35 og 36 skal 
have kørt mindst 9 øer.
D. Stationer i de resterende WAZ-zoner skal have kørt mindst 6 øer.

Alle kontaker skal have fundet sted fra samme WAZ-zone, undta
get herfra er spanske stationer, som kan bruge både zone 14 og 33.
6. Endorsement kan søges for hver yderligere 5 øer.
7. For spanske amatører, som bor på en af øerne, vilkontakt med 
egen ø ikke tælle.
8. Alle kontakter, der har fundet sted fra portable og mobile stationer 
vil gælde, såfremt ansøgeren dokumenterer sin tilladelse til at køre 
fra disse steder.

Kontakter tæl ler ikke med forbindelser med mobile, maritime sta
tioner, heller ikke hvis skibet lægger ved kaj, for anker eller sejler 
tæt forbi en af disse øer, heller ikke med stationer i fly, der flyver hen 
over øerne.
9. Øer, der er beliggende i floder eller søer, tæller ikke til dette di
plom.
10. QSL-kort skal indsendes sammen med en liste, hvor QSO’erne 
er opført i kronologisk orden visende bånd, modulationsart, navn

og kode på den ø, man har haft kontakt med. (SWL skal også opgive 
den kontaktede station). Der må ikke være rettelser af nogen art på 
QSL-kortene.

Diplomet koster 4$  og kan søges hos: EA4AXT, Ramon Ramirez 
Gonzales, Buenos Aires, 16, 28820 Coslada (Madrid), Spain

Hver af de spanske øer har en kode, visende deres EA-distrikt, 
næste tal er øgruppens nummer indenfor distriktet, og 3. tal er øens 
nummer indenfor gruppen.

Øen tæller også, selv om denne endnu ikke har fået tildelt denne 
kode, i så fald skal øens navn opgives.

Følgende øer er på nuværende tidspunkt registreret med disse 
koder:

EA 1
Pontevedra Group (1)
EA1-1-1 Monte Agudo or del Norte
EA1-1-2 San Martin or del Sur
EA1-1-3 Ons
EA1-1-4 Salvora
EA1-1-5 La Toja
EA1-1-6 Arosa

La Coruna Group (2)
EA1-2-1 Sisarga Grande

Lugo Group (3) 
EA1-3-1 Coelleire 
EA1-3-2 Pancha 
EA1-3-3 Sombriza

Astu rias Group (4) 
EA1-4-1 La Deva

EA 2
Vizcaya Group (1) 
EA2-1-1 Izaro

Guipuzcoa Group (2) 
EA2-2-1 Santa Clara 
EA2-2-2 Amute

EA 3
Gerona Group (1)
EA3-1-1 Meda Grande

Tarragona Group (2)
EA3-2-1 Buda

EA 5
Columbretes-Castellon Group (1) 
EA5-1-1 Columbrete Grande

Alicante Group (2)
EA5-2-1 Plana or Nueva Tabarca

Mar Menor Group (3)
EA5-3-1 May or or del Baron 
EA5-3-2 Perdiguera

Murcia Group (4)
EA5-4-1 Esbombreras 
EA5-4-2 Grosa 
EA5-4-3 Hormigas 
EA5-4-4 Plana

EA 6
Gran Balear Group (1)
EA6-1-1 Mallorca 
EA6-1-2 Menorca 
EA6-1-3 Ibiza 
EA6-1-4 Formentera

Mallorca Group (2)
EA6-2-1 Sa Dragonera

Menorca Group (3)
EA6-3-1 D’es Llatzaret 
EA6-3-2 L’Aire 
EA6-3-3 D’en Colom

Ibiza Group (4)
EA6-4-1 Sa Conillera 
EA6-4-2 Tagomago

Formentera Group (5)
EA6-5-1 S’Espalmador

Cabrera-Can Feliu Group (6) 
EA6-6-1 Cabrera 
EA6-6-2 Conejere

EA 7
Alemria Group (1)
EA7-1-1 Alboran

Cadiz Group (2)
EA7-2-1 Sancti Petri 
EA7-2-2 Las Palomas

Huelva Group (3)
EA7-3-1 Saltes

EA 8
Tenerife Group (1)
EA8-1-1 Tenerife 
EA8-1-2 La Palma 
EA8-1-3 Hierro 
EA8-1-4 Comera

Gran Canaria Group (2) 
EA8-2-1 Gran Canaria 
EA8-2-2 Fuerteventura 
EA8-2-3 Lanzarote

Pequenas Canarias Group (3) 
EA8-3-1 Lobos 
EA8-3-2 Graciosa 
EA8-3-3 Alegranza 
EA8-3-4 Montana Clara

EA 9
Plazas de Soberania Group (1) 
EA9-1-1 Isabel II (chafarinas)
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Redaktion: OZ1FTE, Morten Skjold Frederiksen, DX-info: 3.675 kHz + -  QRM
Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge Lørdag 1400 DNT
Tlf. 42 40 42 70

Sommeren er ved at være ovre nu, så vi kan forvente flere og bedre 
åbninger på 10 meter, efterhånden som vi nærmer os solpletmaksi
mum. Det er selvfølgelig ikke til at sige, hvornår vi når maksimum, 
men det er meget sandsynligt, at det nås her i efteråret. Dette byg
ger på iagttagelser af denne cyklusudvikling sammenlignet med 
tidligere cyklus.

Det var ikke ventet, at der ville have været mange åbninger på 10 
meter i løbet af sommeren, men som nævnt i sidste OZ, var der i 
midten af juni voldsom solaktivitet, og flux’en nåede den 15. juni 
327 og lå over 200 hele ugen. Samtidig var forstyrrelserne i det geo- 
magnetiske felt ekstremt lave, K-index under 10, hvilket gav gode 
forhold over polerne og gode longpath åbninger på 15 og 20 meter. 
Selv 10 meter åbnede lognpath, men kun få opdagede disse åbnin
ger, da det på 10 meter ofte var efter båndet var egentlig dødt. Disse 
åbninger gentog sig måneden efter, da den meget aktiv side af so
len igen vendte mod jorden, se båndrapporterne på 10 meter. Ellers 
har 15 meter nok været det bedst givende DX bånd, men med åb
ninger til alle hjørner af kloden og ofte til langt ud på natten, selv pa- 
cific, som normalt volder problemer fra Europa, har kunnet køres.

20 meter har været svær at udnytte på grund af mange kraftige 
europæiske stationer på short skip.

40 meter er her i sommerhalvåret utroligt godt til Sydamerika fra 
22z til vores solopgang, husk at det er vinter på den sydlige halv
kugle, så deres støjniveau er meget lavt; kan man høre dem, kan 
man også køre dem. (Jeg fyldte to log-sider med HK, YV, PY, LU, 
CE, CX, CP og diverse fra Caribien på en enkelt søndag morgen 
først i september sidste år (FD).

15 meter vil fortsat være det mest pålidelige bånd med gode DX 
åbninger det meste af døgnet, men hold vågent øje med 10 meter 
for åbninger over polerne.

KB5ENR/KH3 J j|  m -m m i 
rn zm ® -  31

WL
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Eksempel på 10 meter longpath QSO.

Å2 Botswana
OZ1ING har haft QSO med A22CU Henning, på 21310 kHz 1640z. 
Henning er udstationeret fra Danmark, og vil blive aktiv fra flere ste
der i landet, bl.a. vil han være mobil fra Kalahari ørkenen.

CYØ Sable Isl.
Gruppen med VE1AL, VE1BHR, VE1XT og W5KNE bekræfter tids
punktet for deres DXpedition omkring 6-13 august afhængig af vejr
forhold, så de er måske stadig aktive som CYØDXX. QSL via 
VE1AL.

H4 Solomons lsl.H44SH Stu er tilbage og aktiv igen. Han regner 
med at være her i 2 år. QSL via AD1S.

mmu
tete C Fetmfffk? iy.mvi ftr-gKx-i zwz ?3  d& %

Juan Fernåndez (EØ køres nok lettest på 40 m. Denne station tak
kede for første OZQSO - og returnerede begge IRC’s!

Low Band DX-ing
OZ1ING fik af ON4UN på DX-mødet i Ebeltoft lov til at distribuere 
software til dennes bog. Hvis det har interesse, kontakt OZ1ING 
Henrik, tlf. 98 84 31 25. Bemærk passer kun til Commodore 128. Til 
PC kan samme software købes af ON4UN eller diverse amerikan
ske boghandlere.

RSGB HF Convention
Søndag d. 1. oktober holder RSGB HF Convention på Belfry Hotel, 
Milton Common, Oxford. Dervil her være sammenkomst af diverse 
interessegrupper, bl.a. QRP, 160 m, RNARS, YL, ISWL. Blandt ta
lerne vil være ON4UN, G3RZP, G3HTA, og der er lysbilledshow fra 
FOØEXV (F6EXV), VK9YS (G4JVG), XF4L (OH2BH) samt 3D2CR 
(DK9KK).

Yderligere info fås hos: Don Field G3XTT eller RSGB.

HC8 Galapagos Isl.
HB8JG møder sin QSL manager WA6ZEF på 14155 kHz hver ons
dag 0500z og vil køre QSO’er bagefter.

KH7 Kure Isl.
KH6JEB og KH6LW var begge igang i juli /KH7. Loren KH6LW gav 
CW QSO, hvis man spurgte. Forholdene på 15 meter er meget fine, 
så hvis man er meget heldig, kan man også finde endnu en KH7’er, 
idet der skulle være en Novoice operatør fast stationeret på øen. US 
novoicebåndene er 21100-21150 kHz og 28100-28300 kHz CW og 
28300-28500 kHz SSB. Der er iøvrigt også flere novoicer på andre 
af de sjældne amerikanske stillehavsøer, Callbooken har således 
5-10 på KH9. Det er ofte militært personel, som tager licens, mens 
de er stationeret på øen og er således kun aktive i få måneder.

TJ Cameron
TJ1PD Dennis er ny operatør herfra, hvor han arbejdersom missio
nær. Der er i øvrigt udstedt en halv snes nye licenser i Cameron.

VP8 South Georgia
VP8BUB Steven er stadig meget aktiv 28470 kHz omkring 18z. Han 
er også hørt på 15 meter og er ofte på 40 m omkring 7045 kHz fra 
22z kørt af bl.a. OZ3PZ, der også forsøgte på 80 meter, men uden 
held.

XU Campuchea
XU1SS Seth er nu i Philippinerne og håber at emigrere til USA. Der 
vil sikkert gå lang tid, inden vi igen hører XU på båndene.

XZ Burma
Burman kan nu stryges af most wanted listen: Landet har skiftet 
navn til Union of Myanmar. Så med Burma strøget og aktivitet fraZA
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og 70 som omtalt her i spalten, er de tre sjældneste lande strøget på 
en måned hi hi.

Yl Iraq
YMBGD’s operatører er nu ved at få QSL manager’s. Således kan 
kort til Samy sendes via ON4LX og kort til ÅLI via JR1AIB. Det er 
derfor vigtigt at få operatørens navn.

ZA Albanien
Fra USA forlyder det, at EI4GV m.fl. skulle være aktiv fra 9-16 sep
tember. Ingen DX’er i Europa kender noget til planerne.

ZS8 Marion Isl.
ZS8MI Peter er meget aktiv, men kan være svær at finde, da han nu 
bevæger sig meget rundt på båndene og også kører CW. På CW lig
ger han normalt højt oppe i båndene, han er ofte rapporteret om
kring 28050 kHz. Flere OZ’s har nu også kørt ham på 40 meter og 
enkelte også på 80 meter. Der er nu også kommet kort frem til 
mange via hans homecall ZS6PT.

3V Tunesien
Som nævnt i sidste OZ omkom operatørerne af 3V8AZ ved en flyve
ulykke, og det er nu meddelt fra den franske DX club, at der ikke kan 
sendes QSL for disse kontakter.

3Y Bouvet
LA1EE, LA2GV og LA6VM er begyndt at samle penge ind til DXpe- 
dition til Bouvet Island, og de håber at kunne starte op sidst i de
cember. Det er imidlertid en kostbar affære at aktivtere Bouvet, der 
skal skaffes omkring 200.000 $. og de tre har derfor dannet Club 
Bouvet. Hvis man ønsker at blive medlem, kan man sende bidrag 
til:
Box 88, N 1361 Billingstadsletta, Norge.

Danish DX Group vil selvfølgelig også støtte projektet, mød op på 
80 meter nettet (se spaltens hoved) og hør hvordan.

5R Madagascar
FH8CB vil være i landet i august og håber at få licens.

70 South Yemen
Dette meget sjældne land har måske været aktiveret, når dette læ
ses. I1RBJ meddelte midt ijuli, at han havde licens og ville starte op 
sidst i juli. Hvis det lykkes vil han lave en større DXpedition senere 
på året.

Spalteredaktionen modtager 
gerne fotos, info om DX, 

båndrapporter m.v.

OZ9EDR/p fieldday.

QSL Info
YASME har fra KV4AA’s enke modtaget en del gamle logs og kan 
derfor bekræfte QSO’er for følgende:
1956 : VR1B, VR4AA, VK9TW
1958: VP2AY, VP2KF, VP2KFA, VP2VB, VP2MX, VP2DW, VP4DW, 
YVØAB
1959 : VP2LW, VP2GDW, VP2SW, VP7VB
1960 : VP5VB, HC2VB, HKØAA.
FW/*** YL DXpedition via VE7YL Elizabeth Anderson, 11211 3rd 
Richmond, Vancouver, BC V7A 1X3 Canada.
J79T via W5EW Ray Husher, Box 73, Bernice, LA 71222, USA. 
KH6LW/KH7 via KH6JEB Rich Senores, 95.161 Kauopae pi. Mililani 
Town, Hawaii 96789 USA.
KNØE/KH3 via K9UIY Victor Shields, 524 E Empire St, ZD8IAN Ny 
MGR G4KJD (homecail).

Båndrapporter (call tid  (UTC) fra 22/6-18/7 1989
10 m: TT8CW 0825(CW), A2AA 1510(CW), VKØGC 2320(LP), 
ZL4ML 2102(LP), ZL4LZ 2169(LP), 5T5EV 1745, ZD7VC 1217, 
D44BS 1610.
15 M: T20AA 0914, 3D2XV 0815, T30BC 1034, T32Ab 1200, 
FQ5EW 0902, KC6JC(EC) 1028, CEØDFL(EI) 0712, KH6LW/KH7 
0740, FW/NM7N 0959+0845(CW), TT8CW 1511(CW), VQ9DM 
1518, FR5FO 1425(CW), 3D2RW 0945(CW), ZS8MI 1600, TL8RM 
1340(CW), J79T 2200(CW), 9N1MM 1232, A35KB 0900, 
W6/OZ1AUX & W6/OZ1FTU 1800.
20 m: TT8CW 2235(CW), AH9AC 0615, S01MZ 2040(CW), 
VE7/OZ1 FTU 2000.
40 m: ZL2BT 0408, CEØZAM(JF) 0248, CEØMTZ(JF) 2250+0215, 
ZS8MI 2218, 9M2AX 2050(CW), CP6RP 0300, ZS6AQS 2210.
80 m: ZSUMI 2300, PY3ZBZ/PY8 2204, TA3/G4JVG 2014.

God DX, vy 73 og på genhør i Field Day test, Morten

Generaldirektoratet for Måned: September 1989
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 186

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

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

Japan 8600 44,4 16,8 17,7 23,7 29,1 31,7 27,8 23,4 21,1 20,4 19,2 20,0 18,3
Sydi. Australien 16000 85,0 17,6 19,2 26,8 32,4 33,9 30,4 27,4 25,3 23,5 19,4 20,6 19,3
Sumatra 9300 90,0 18,3 19,1 26,1 31,9 32,9 32,5 32,4 31,5 29,5 25,0 21,5 20,0
Syd Afrika 10100 171,3 17,3 13,9 24,7 34,9 34,8 33,8 33,3 33,3 32,7 29,1 26,3 21,5
Middelhavet 2200 181,0 15,6 13,8 17,2 25,7 27,0 26,4 26,3 26,4 26,3 22,5 18,2 17,0
Brasilien 8400 225,4 21,3 19,8 20,0 19,3 34,7 34,5 33,1 32,4 32,1 28,1 22,7 21,0
New York 6100 291,4 16,6 14,4 13,5 16,2 16,8 23,2 27,7 26,6 26,7 25,6 21,4 18,1
Vest Grønland 3600 313,6 17,0 15,0 14,7 17,4 22,6 26,1 26,4 26,2 26,6 25,5 21,5 18,5
San Francisco 8800 324,5 18,2 16,2 16,5 18,0 16,3 15,0 16,9 24,5 28,0 25,7 21,8 19,4
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Auroraen den 13. marts 1989
De fleste DX-interesserede VHF/UHF-amatører har sikkert den fan
tastiske auroraåbning, der fandt sted 13.-14. marts i år, i klar erin
dring. Åbningen blev udførligt omtalt her i spalten i april »OZ«.

I det engelske amatørblad »Radio Communication« (»RadCom«) 
fra maj 89 belyses den sjældne begivenhed i to mindre artikler skre
vet dels af Charlie Newton, G2FKZ og dels af Ted Harris og David 
Kerridge fra British Geological Survey.

Om begivenhederne på solen og deres indflydelse på jorden i 
første halvdel af marts 89 skriver G2FKZ bl.a.:

Fra 1. marts begyndte solaktiviteten at stige kraftigt med svære 
jordmagnetiske forstyrrelser til følge. Disse forstyrrelser nåede 
magnetisk storm-niveau på jordens høje breddegrader, og den 5. 
marts havde vi storm-niveau overalt. Den 6. marts opstod en kraftig 
»flare« på solen. Begivenheden startede kl. 1354 UTC og varede i 
137 minutter. Røntgenstrålingen fra »flaren« var så kraftig, at den 
overskred grænsen for, hvad satellitbårne røntgen-sensorer kunne 
registrere. Det er uden tvivl den største »flare« i den nuværende 
solpletperiode, og måske den største i dette århundrede!

Den region på solen, hvor »flaren« opstod, vedblev med at være 
aktiv. Den 8. marts registreredes en kraftig partikelstrøm (protoner) 
fra området.

Partikelniveauet steg støt, og stigningen varede til 13. marts, hvor 
det var meget stort (angives til 3500 protoner pr. cm2 pr. sekund pr. 
steradian).

Samtidig blev der rapporteret kraftige forøgelser af sol-flux-nive- 
auet på bølgelængderne 10 og 3 cm. På 3 cm var niveauet oppe på 
1200% over det normale! Natten mellem 13. og 14. marts rapporte
res der om synlig aurora i Frankrig, Belgien og Holland og fra et 
RAF-fly i 1000 meters højde syd for Gibraltar.

Om selve den magnetiske storm skriver Ted Harris og David Ker
ridge i deres artikel bl.a.:

Den voldsomste magnetiske storm indenfor de seneste 40 år 
startede kl. ca. 0200 den 13. marts 1989. Ved LerwickObservatoriet 
på Shetlandsøerne blev der observeret kompasudsving på næsten 
8° inden for få timer med ændringer på næsten 1° pr. minut, da stor
men var på sit højeste (typiske udsving i løbet af en dag er ca. 0,2° 
i Lerwick). Ved klassificering af magnetisk aktivitet anvendes ofte 
det såkaldte K-index, der kan antage værdier fra en skala, der går 
fra 0 til 9. Et K-index på 9 er meget sjældent, og kræver i Lerwick, 
at det magnetiske felt skal ændre sig med 1000 nT (nano-TesIa) over 
en 3-timers periode. Den aktuelle magnetstorm producerede æn
dringer på 2500 riT i 3 timer omkring midnat den 13.-14. marts.

Intensiteten af den magnetiske storm var så stor, at aurora borea- 
lis (nordlys), der normalt er begrænset til de meget nordlige bred
degrader, blev set klart i Syd-England, og der er rapporter om ob
servationer i Italien og så langt mod syd som Jamaica.

I VHF/UHF-spalten i samme udgave af »RadCom« findes en 
mængde aurora-rapporter fra åbningen den 13.-14. marts 89. Af 
disse rapporter fremgår, at flere englændere kørte l-stationer på 
144 MHz såvel på SSB som på CW. Bl.a. blev felterne 
JN45-54-63-65 kørt fra G-land. Så vidt jeg ved, blev der kun kørt en 
enkelt I-station fra OZ under samme aurora-åbning. Også på 432 
MHz lavede englænderne gode DX-forbindelser. Bl.a. kørte 
G3XDY, I4LCK (JN54), Y02IS (Kn05), YU3ZO (JN86), YT4AM 
(JN84). G3XDY forsøgte desuden sammen med DJ5BV at lave 
QSO på 1296 MHz, men med negativt resultat.

Referencer
»The Aurora of 13 March 1989« af Charlie Newton, G2FKZ. »Radio 
Communication« May 1989, side 18 -19.
»The Geomagnetic Storm of 13 March 1989« af Ted harris og David 
Kerridge, Geomagnetism Group, British Geological Survey, 29 
March 1989. »Radio Communication« May 1989, side 19. 
»VHF/UHF« redigeret af Norman Fitch, G3FPK. »Radio Communi
cation« May 1989, side 21 - 24.

Kompasudsving målt på Lerwick Observatoriet.
De voldsomme udsving på op til 8° under den magnetiske storm i 
dagene 13. til 14. marts 1989ses tydeligt. En lille dei a f kurven er for
størret op og indsat i højre hjørne. Her fremgår det tydeligt de meget 
hurtige ændringer af jordmagnetfeltets retning (op til 1° pr. minut) 
sent om aftenen den 13. marts.

Fra »Radio Communication« May 89

Båndrapporter

På grund af ferie har jeg været nødsaget til at afslutte redigeringen 
af stof til august-udgaven af spalten allerede 10. juli. Båndrappor
ter, der er tilsendt efter denne dato, vil blive bragt i september »OZ«.

Følgende rapporter var arriveret inden jeg tog på ferie:

50 MHz
OZ6QX skriver, at han efter en periode med hektisk job-aktivitet at
ter så småt er vendt tilbage i de »radioaktives« rækker. Arne har la
vet følgende oversigt vedr. hans lytning på 50 MHz og krydsbånd
saktivitet på 50/28 MHz. I kommentarerne til oversigten skriver 
Arne, at det er en sørgelig, men forståelig kendsgerning, at ikke 
mange 6-meter-amatører »gider« køre OZ på krydsbånd under de 
store åbninger. Og så sidder man der og hører alle de forskellige 
call-signs, der vælter ud af højttaleren,mens man hæs efter flere ti
mers CQ på 28,885 MHz slutter med at glæde sig over, hvad vi kan 
se frem til (forhåbentlig). Arne slutter med en tak til englænderne, 
der sammen med de i oversigten nævnte, trofast giver OZ-stationer 
en mulighed for at føle sig lidt med ved at lytte på 28 MHz.

DATO________ UDBRED._______ LANDE______________HRD/WKD

25/5 ES Italien TV kanal 2

26/5 TROPO Norge TV kanal 2

27/5 ES Frankrig HRD.(JN23)

03/6 ES San Marino WKD.T77C

06/6 ES Sovjet HRD.FM. QSO

10/6 AURORA PA,G ,GM,0H5, 
LA,

HRD.

11/6 ES G,GW,GM WKD.

11/6 TROPO LA HRD.

12/6 ES G WKD.

16/6 ES T77,G ,GW WKD.
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Es, 144 MHz
Under den store Es-åbning d. 17. juni kørte OZ4MM (J055GH) føl
gende stationer i perioden 1614-1936 UTC:
YU1EV (KN04), YU2VR (JN95), YU1WP (JN94), IK8IOM (JN71), 
LZ2XU(KN23), IT9VDQ (JM68), IW9ACT (JM68), IT9ZWV (JM68), 
LZ1KZP (KN21), LZ1KAP (KN22), LZ10H (KN22), I8TUS (JM89), 
I8MIB (JN88), IW7AKZ (JN80), I7LPV (JN81), 9H1GM (JM 75), 
9H50 (JM75), 9H1BT (JM75), IK8DYD (JN71), IK8FPD (JN71), 
IW8WES (JN70), 9H1GB (JM75), 9H1CG (JM75), IW8BZN (JN78), 
I8KBJ (JN70), IW8WCO (JN72), IC8CQF(JN70), IØLYL(JN61), IØ- 
KIB (JN61), FC1GPI (JN03), ISØRHF (JM49).

Stig oplyser, at det var en af de bedste Es-åbninger, han har væ
ret med i.

OZ1BUR (Jo46HI) kørte d. 17. juni følgende:
1015-1111 UTC:
RA3YCR (K073), UW3QH (K091), U 050IW  (KN46), Y05QAQ 
(KN16), Y05CFI (KN16), LZ2HR (KN33), LZ2BG (KN33), RB5AG 
(KO60), RB5INF (KN87), RB5IOJ (KN87), UB5QDM (KN77), 
UT5BN (KO50), RB5QCG (KN86), UB5IGY (KN88), RB5CCO (?), 
UB5UIL (KN59), RB5XA (KO40).

1652-1929 utc:
YU2WA (JN83), IW9ACT, YU1ACR (KN13), YU2VR (JN95), YU2CHI 
(JN95), YU2BRS (JN95), YU2QG (JN95), YU4DN (JN93), YU2CRJ 
(JN95), YU2SB (JN95), YT2GL (JN95), IW7AKZ (JN80), I7LPW 
(JN81), I8TUS (JM89), IK8IOM (JN71), I8YZO (JM78), IK8FPD 
(JN71), I7HCB (JN71), IK1FZS/IL7 (JN72), EA3ADW (JN11).

2055-2102 utc:
F?GB? IIN93 samt EA2AWD (IN93).

Hovedparten har Ryan kørt med SSB, - enkelte russere dog med 
CW.

EME, 144 MHz
OZ4MM skriver, at han den sidste tid kun har været meget lidt QRV 
på EME, men det er dog blevet til følgende:
28.5.: HG2RG, LZ2US, LZ2US på SSB med 42/43, PAØNIE, 
OZ1HNE (2 yagier), K5YY (2 yagier).
30.5.: DLØUD
24.6.: OK1MS, DL8GP, OZ1HNE, PAØJMV (2 yagier).
25.6.: SM2CEW, N4GJV, W5SUS, N1BUG, IØNLM og LU7DZ 

Stig fortæller endvidere, at han i maj måned var på rundtur i Eu
ropa for at besøge andre EME-stationer. Han aflagde besøg hos 
PAØJMV, EA3DXU, EA3ADW, I5JUX, I2FAK, OE3UP, OE3JPC, 
HB9CRQ, DJ7UD, PA3DZL og PE1GBT med flere.

Satellitter

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

Dato Omlnr. UTC grd Omlnr UTC grd
19.8.89 10801 1:14 154 13723 1:45 248
20.8.89 10815 1:44 163 13735 0:53 239
21.8.89 10828 0:30 146 13747 0:01 230
22.8.89 10842 1:00 156 13760 1:04 250
23.8.89 10856 1:30 165 13772 0:12 241

24.8.89 10869 0:15 148 13785 1:16 261
25.8.89 10883 0:46 157 13797 0:24 252
26.8.89 10897 1:16 167 13810 1:27 272
27.8.89 10910 0:01 150 13822 0:35 263
28.8.89 10924 0:32 159 13835 1:38 283
29.8.89 10938 1:02 168 13847 0:46 274
30.8.89 10952 1:32 178 13860 1:50 294
31.8.89 10965 0:18 161 13872 0:58 285

1.9.89 10979 0:48 170 13884 0:05 276
2.9.89 10993 1:18 179 13897 1:09 296
3.9.89 11006 0:04 162 13909 0:17 287
4.9.89 11020 0:34 171 13922 1:20 307
5.9.89 11034 1:04 181 13934 0:28 298
6.9.89 11048 1:35 190 13947 1:32 318
7.9.89 11061 0:20 173 13959 0:39 309
8.9.89 11075 0:50 182 13972 1:43 329
9.9.89 11089 1:20 192 13984 0:51 320

10.9.89 11102 0:06 175 13997 1:54 340
11.9.89 11116 0:36 184 14009 1:02 331
12.9.89 11130 1:06 193 14021 0:10 322
13.9.89 11144 1:37 203 14034 1:13 342
14.9.89 11157 0:22 186 14046 0:21 333
15.9.89 11171 0:52 195 14059 1:25 353
16.9.89 11185 1:23 204 14071 0:32 344
17.9.89 11198 0:08 187 14084 1:36 004
18.9.89 11212 0:38 197 14096 0:44 354
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.

Hva! Er billedet sløret?

Hele Danmark fra 705 km’s højde. (Maj 1988).
Enestående optagelse fra verdensrum m et og LANDSAT 5 - satellitten. Viser selv marker, veje, broer, større hustage, 
jordbund og vækststeder. 145 Mbyte info overført til litografisk film . O ffsetfarvetryk. Knivskarp vægposter 90  - 138. 
16 siders vejledning medfølger. M onteret med skinner til ophæng. Pris: 200 kr. i f l C l .  forsendelse.

GY-TRADING !
Stærmosevej 184 Tlf. 64 76 10 85
5690 Tommerup Daglig 16-19
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Kredsløbsdata fo r  OSCAR-13

Orbit Dato UTC
AOS

az
905 19.8 05:18 3
906 19.8 10:24 122
907 20.8 04:06 351
908 20.8 09:46 108
909 21.8 02:36 338
910 21.8 09:13 96
911 22.8 00:12 316
912 22.8 08:44 84
913 22.8 19:15 258
914 23.8 08:19 74
915 23.8 17:19 234
916 24.8 07:55 64
917 24.8 15:52 216
918 25.8 07:31 55
919 25.8 14:35 200
920 26.8 07:07 45
921 26.8 13:24 185
922 27.8 06:40 35
923 27.8 12:19 169
924 28.8 06:06 25
925 28.8 11:18 154
926 29.8 05:24 14
927 29.8 10:24 138
928 30.8 04:29 3
929 30.8 09:37 123
930 31.8 03:20 351
931 31.8 08:58 109
932 1.9 01:49 338
933 1.9 08:25 96
934 1.9 23:26 316
935 2.9 07:56 85
936 2.9 18:32 259
937 3.9 07:30 74
938 3.9 16:34 335
939 4.9 07:07 64
940 4.9 15:07 217
941 5.9 06:42 55
942 5.9 13:50 201
943 6.9 06:19 45
944 6.9 12:39 185
945 7.9 05:50 36
946 7.9 11:33 170
947 8.9 05:17 25
948 8.9 10:32 155
949 9.9 04:35 14
950 9.9 09:37 139
951 10.9 03:41 3
952 10.9 08:50 124
953 11.9 02:32 352
954 11.9 08:10 109
955 12.9 00:59 338
956 12.9 07:37 96
957 12.9 22:37 316
958 13.9 07:08 85
959 13.9 17:48 260
960 14.9 06:42 74
961 14.9 15:50 236
962 15.9 06:18 64
963 15.9 14:22 218
964 16.9 05:54 55
965 16.9 13:05 202
966 17.9 05:29 45
967 17.9 11:54 186
968 18.9 05:02 36
969 18.9 10:47 171
970 19.9 04:28 25
Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz
* : Den følgende dag

MA UTC
MaxElev

az
190 06:44 354
48 17:36 134

188 05:59 337
59 16:15 109

179 04:56 326
71 15:12 90

150 04:08 304
85 13:56 81
64 03:04* 291

101 12:48 72
46 02:02* 273

117 11:43 62
38 00:54* 265

133 10:39 52
34 23:47 242

148 09:59 38
33 22:37 218

163 98:35 32
33 21:20 220

175 08:07 14
35 19:58 349

184 06:55 6
40 18:29 68

188 05:55 355
47 16:57 123

187 05:12 338
57 15:40 101

178 04:11 327
70 14:37 85

150 03:17* 310
84 13:18 79
65 02:22* 288
99 12:17 68
46 01:15* 279

115 11:16 58
38 00:14* 250

131 10:14 48
34 23:05 232

147 09:02 41
32 21:51 227

161 08:17 27
33 20:37 166

173 07:01 20
35 19:15 12

182 06:04 8
39 17:43 277

187 05:37 85
46 16:18 110

186 04:11 344
56 14:44 109

176 03:40 317
68 13:23 97

148 02:41 * 300
82 12:43 76
65 01:32* 295
98 11:19 71
46 00:33* 273

113 10:16 61
38 23:29 251

129 09:13 52
34 22:17 248

145 08:05 43
32 21:06 234

159 07:13 31
32 19:52 213

172 06:08 21

el UTC
LOS
az MA

8 07:35 321 241
83 19:15 75 246
10 06:36 301 244
73 18:04 64 245
15 05:39 272 247
62 16:57 53 244
22 04:40 238 250
52 15:46 44 242
32 03:36* 213 251
42 14:35 35 241
44 02:29* 195 251
33 13:25 27 240
57 01:23* 173 251
25 12:13 20 238
70 00:17* 153 251
18 11:03 13 236
81 23:09 136 251
13 09:56 4 236
89 22:01* 119 250

9 08:50 354 236
88 20:52 104 249

8 07:46 342 237
90 19:42 89 248

8 06:48 324 240
83 18:31 76 246
10 05:52 300 244
73 17:22 64 245
15 04:54 274 247
62 16:11 54 244
22 03:55* 241 250
52 15:00 45 242
31 02:51* 216 251
42 13:51 35 241
43 01:44* 197 251
33 12:39 28 239
56 00:41 * 171 252
25 11:29 20 238
69 23:32 155 251
19 10:20 12 237
81 22:23 137 250
13 09:11 4 236
88 21:15 120 250
10 08:06 354 236
88 20:06 104 249

8 07:03 341 237
90 18:58 90 248
62 16:11 54 244
83 17:47 77 246
10 05:07 301 244
74 16:37 65 245
14 04:10 273 247
63 15.26 55 243
21 03:08* 247 249
52 14.17 45 242
31 02:07* 216 251
43 13.06 36 241
42 01:00* 198 251
34 11.56 28 239
55 23:56 173 252
26 10.46 20 238
69 22:47 157 251
19 09.36 13 237
80 21:41 138 251
14 08.28 4 236
88 20:32 121 250
10 07.20 355 236
* * : Apogæum før AOS eller efter LOS
Beregnet af OZ8SL; - Element set 31 benyttet.
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Contestrapporter
v/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

A ktivitetstesten
Juli-testen gav følgende resultat:

Klasse 1 -144  MHz
Nr. Call

OZ1BUR 
OZ1HNE 
OZ1IWE 
OZ1ANA 
OZ1JXH

6 OZ1KLU
7 OZ8TU
8 OZ8RY
9 OZ1KVM

10 OZ1JVX
11 OZ9ZZ
12 OZ6TY
13 OZ3ZW
14 OZ8QD
15 OZ1IVD
16 OZ3ADL
17 OZ8UW
18 OZ1IYH
19 OZ1QZ
20 OZ2TG
21 OZ8T
22 OZ1JSZ
23 OZ5TG/A
24 OZ1KRI/A

Klasse 2 -144 MHz
Nr. Call

OZ1DOQ/P 
OZ9EVA 
OZ9EDR/P 
OZ1KLB 
OZ7AMG/A

6 OZ7HVI
7 OZ1GDI
8 OZ9HEL/A
9 OZ5DD/A

10 OZ7RD
11 OZ1KTE

single
Locator

J046
J057
J046
J055
J047
J046
J065
J065
J044
J046
J046
J055
J054
J066
J046
J055
J046
J055
J045
J065
J064
J065
J057
J055

multi
Locator

J064
J057
J055
J055
J065
J065
J065
J066
J055
J056
J065

Klasse 3 - 432 MHz
Nr. Call

OZ1KLU 
OZ1JPT 
OZ7IS 
OZ1CFO 
OZ1BUR 
OZ1LYZ 
OZ9ZZ

8 OZ8QD
9 OZ6HY

10 OZ8RY
11 OZ9DV
12 OZ8T

single
Locator

J046
J064
J065
J056
J046
J056
J046
J066
J045
J065
J065
J064

Klasse 4 - 432 MHz multi 
Nr. Call Locator

1 OZ7HVI 65
2 OZ3FYN/P J055
3 OZ9EDR/P J055

QSO SQR Point
135 37 88475
133 39 75831
119 35 70381
91 30 42144
70 22 31034
40 14 28709
67 28 28692
59 23 24416
59 22 23992
46 19 23439
48 20 22057
59 19 20721
50 20 18359
41 19 17789
24 15 15912
37 17 15592
29 16 14825
31 16 13865
28 14 12844
15 10 6885
15 8 5884
15 8 5579
12 4 4266
6 4 2362

QSO SQR Point
303 54 144774

71 26 33893
77 30 33893
67 20 28774
68 23 23893
69 23 22362
49 18 17046
40 13 11621
22 13 10365
16 10 8077
15 4 2993

QSO SQR Point
124 36 80028
83 32 45579
64 32 35266
51 25 32663
32 18 23203
36 19 21170
26 18 18026
27 13 12318
23 11 11837
20 10 8420
10 5 3523
5 2 1395

QSO SQR Point
33 15 14172
25 13 14057
19 9 7254

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

1 OZ1HDA J047 ;25-11-8-5 15 35396
2 OZ1JXY J046 26-9-4-0 14 28259
3 OZ1CFO JQ56 33-0-0-0 16 16063
4 OZ1KLU J046 23-6-0-0 12 15009
5 OZ1GMP JQ56 33-0-0-0 15 15009
6 OZ7IS J065 22-9-2-0 10 6993
7 OZ8TU J065 30-0-0-0 15 5986
8 OZ9ZZ J046 11-0-0-0 7 3496
9 OZ1DOQ J065 15-0-0-0 9 3136

10 OZ3ZW JQ54 15-0-0-0 9 3136
11 OZ5DI J065 18-1-0-0 9 2933
12 OZ1GER J065 12-0-0-0 8 2812
13 OZ6HY J045 4-0-0-0 3 1050
14 OZ2TG JQ65 6-3-0-0 2 520

Klasse 61 - Microbølge multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 OZ1KTE J065 6-3-0-0 3 640

Open Class - 144 MHz
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 DC5BT JQ54 60 25 28326

Open Class - 432 MHz
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 DL0 SHF/P J054 58 25 32010
2 G1LSB JQ02 19 12 20588

Open Class - Microbølge
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 DK1KR JQ53 7-0-0-0 3 1545

Afdelingsmesterskabet
Nr. Afdeling Point 9 OZ6HR 32702

1 OZ8H 233792 10 OZ1KLB 28774
2 OZ7AMG 186562 11 OZ3FYN 28114
3 OZ8ERA 147377 12 OZ2EDR 26931
4 OZ9EDR 139912 13 OZ7FYN 16227
5 OZ8SMA 100878 14 OZ9HEL 11621
6 OZ4VBG 84509 15 OZ6EDR 10365
7 OZ7HVI 59142 16 OZ7RD 8077
8 OZ9EVA 35722

Nordisk M icrobølgetest 1989 
Class A - Microbølge single
Nr. Call Locator QSO SQR Point

1 SM5BEI JP90EB 5-0-0-1 4 2257
2 SM0 IKR JQ89WF 2-0-0-1 2 816
3 SM3AKW JP920A 3-0-0-0 3 682
4 OZ3ZW J054RS 4-0-0-0 3 603
5 OZ6HY J045WA 4-0-0-0 2 302
6 OZ1ASP/P J055CE 3-0-0-0 2 246
7 OZ1DAY JQ55FE 2-0-0-0 1 208

Class B - Microbølge multi
Ingen indsendte logs denne gang.

Bemærkninger:
SM5BEI:
Tx 1296: TS940 + XVTR, 2C39, 50 watt out 
Rx 1296: TS940 + XVTR, NE72089, 2*55 el 
Tx 10368: TS940 + XVTR, MGF 1801,250 mW out 
Rx 10368: TS940 + XVTR, C FY 18-18, 60 cm parabol 
Meget dårlige condx og dermed dårlig aktivitet.
SM5BEI, Lennart skriver desuden, at han pr. 20/7 flytter hjemme- 
QTH og dermed skifter til SM3BEI.
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OZ3ZW:
Det er simpelthen for dårligt, at ingen OZ/SM er QRV under Nordisk 
Microbølgetest.

Jeg vil hermed ønske vinderne tillykke og sige tak til de øvrige del
tagere for deres medvirken. Bedre held næste år.

Der er sendt diplomer til de tre bedste. OZ1FMB

Regler fo r REGION 1 UHF /  Microbølge-Contest 1989
1. Deltagere:
Alle licenserede radioamatører i Region 1 kan deltage. Multiopera- 
tørstationer kan deltage, når der kun anvendes eet kaldesignal un
der testen. Deltagerne skal overholde respektive landes licensbe
stemmelser.

2. Testsektioner:
For 432 MHz og for de højere amatørbånd til og med 10 GHz vil der 
være 2 sektioner for hvert bånd.

Ydermere vil der være 2 sektioner for den kombinerede gruppe af 
amatørbånd over 10 GHz, den såkaldte milimetergruppe.
1A- 432 MHz single 1B- 432 MHz multi
2 A -1,3 GHz single 2 B -1,3 GHz multi
3A- 2,4 GHz single 3B- 2,4 GHz multi
4A- 3,4 GHz single 4B- 3,4 GHz multi
5A- 5,7 GHz single 5B- 5,7 GHz multi
6 A -10 GHz single 6 B -10 GHz multi

M ilim etergruppen:
7A- 24-245 GHz single 7B- 24-245 GHz multi
Den deltagende station skal operere fra samme locator gennem
hele testen.

Der må under testen kun anvendes een transmitter pr. bånd.

3. Dato:
Testen afvikles den 7.-8. oktober 1989.

4. Tid:
Testen starter om lørdagen kl. 1400 G MT og slutter om søndagen 
kl. 1400 GMT.

5. Kontakter:
Hver station må kun kontaktes een gang pr. bånd, hvad enten den 
er /p, la, /m eller lignende. Evt. dublet-QSO skal logges, de er ikke 
pointgivende, men skal tydeligt afmærkes som dublet. Kontakt via 
aktive repeatere, translokatorer, EME eller MS er ikke pointgiv
ende.

Phone-QSO med stationer i CW-båndet er ikke pointgivende.

7. Rapport:
Der udveksles sædvanlig rapport med RS(T) + QSO-nummer (be
gyndende med nr. 001 for hvert bånd) + komplet Locator.
Ex: 59003 J045NR eller for CW, 579003 Jo45NR.

8. Point:
For amatørbåndene op til og med 10 GHz gives eet point pr. km. For 
»milimetergruppen« (24-245 GHz) gives der 1 point pr. km og føl
gende multiplier:
24 GHz = km/point * 1 
47 GHz = km/point * 2 
75/80 GHz = km/point * 3 
120 GHz = km/point * 5 
145 GHz = km/point * 6 
245 GHz = km/point * 10
Samlet pointsum skal angives på første side (Summary sheet).

9. Log
Der bruges separat log og summary sheet for hvert bånd. 

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 for 
hvert bånd.

10. Bedømmelse
Deltagere, der med overlæg tilsidesætter ovenstående regler eller 
skamløst overtræder IARU båndplanen vil blive udelukket fra te
sten. Mindre fejl/overtrædelser vil resultere i reducering af point. 
Fejl i call, rapport/kode, og/eller Locator vil reducere point for begge 
stationer efter følgende skala: 1 fejl -25%, 2 fejl -50%, 3 fejl -100%.

Hele QSO’en bliver slettet, hvis der er noteret en umiddelbarfor
kert Locator, eller hvis der er en tidsforskel på mere end 10 min.

11. Diplomer:
Vinderen af hver sektion vil modtage diplom (certifikat).

Der dystes desuden om følgende trofæer:
a) The Vittoria Alata Cup I, skænket af I1XD, Giovanni Mikelli, til vin
deren i single klassen 432 MHz.
b) The Vittoria Alata Cup II, skænket af I1XD, Giovanni Mikelli, til 
vinderen i multi klassen 432 MHz.

12. Indsendelse
Logs med korrekt udfyldt og underskrevne Summary Sheet sendes 
til den nationale VHF/UHF/SHF Contest-manager: OZ1FMB Georg 
Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund, og skal være poststemplet se
nest den 2. mandag efter testen.

Bemærkninger:
Vil du/l 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 Loca- 
torsquare på 432 MHzog 100 bonuspoint for hver ny Locatorsquare 
på Microbølge.

Hvis ikke du allerede i din afdeling har nogle af de Summary she- 
ets, der bruges i internationale tester, kan du få tilsendt et par kopier 
fra mig.

Jeg ønsker alle en god test. OZ 1 FMB

å LITTERATUR NYT
I serien Borgen/Data har forlaget Borgen i juli udsendt to bøger 
nemlig:
Frameworksom værktøj - med Framework III og OS/2 Principper 
og programmering.

Sidstnævnte bog omhandler IBM’s nye operativsystem, der ser 
ud til at være kommet for at blive og forventes at få stor udbredelse 
de næste mange år. Bogen er skrevet af tre af de folk, der var med 
til at udvikle OS/2, og den giver en både teoretisk og praktisk gen
nemgang af OS/2. Systemets egenskaber som f.eks. lagerstyring, 
multitasking, kommunikation mellem processer, dynamisk link- 
ning interrupthåndtering og program- og databeskyttelse be
skrives.

Bogen om Framework starter med en gennemgang af grundbe
greberne som DOS, maskinel og indlæring af f.eks. markørstyring, 
rammehåndtering og brug af hjælpefunktion. Derefter følger en til
bundsgående gennemgang af de enkelte dele af Framework: tekst
behandling, regneark, databaser og grafik.

Udover disse grundlæggende muligheder beskriver bogen også 
alle de avancerede muligheder, som Framework giver. Et omfat
tende appendiks gør bogen til en meget anvendelig og aktuel Fra
mework bog på dansk.

Ingen af de to bøger er for begyndere, men den mere avancerede 
programmør vil utvivlsomt kunne få stort udbytte af disse bøger. 
Henrik Meyer: Framework som værktøj - med Framwork III. IBSN 
87-418-7991-0. Pris 368 kr. Borgens Forlag.
Krantz, Mizell og Williams: OS/2 Principper og programmering. 
IBSN 87-418-8609-7. Pris 368 kr. Borgens Forlag.
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen, 
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 86 81 30 96. RTTY

B.Å.R.T.G. Meeting
Igen i år holder foreningen en stor udstilling og ham-meeting. Den 
finder sted den 27. august 1989 i Sandown Exhibition Centre, 
Esher, Surrey. Skulle du tilfældigvis være på kanten på det tids
punkt, er du yderst velkommen til at kigge indenfor. Beliggenhed på 
hovedvej A307 og åbningstiden er fra 1030 til 1700.

Søndag den 10. sept. er der et lignende arrangement i Bedford- 
shire. Det er Dunstable Downs Radio Club, der står for afviklingen, 
og der er noget for både XYL og de harmoniske. Bl.a. museum for 
flyvemaskiner, motorer m.m., og der er desuden butikker, o.m.a. 
Sidste år var der omkring 250 stande, og der vises (næsten) alt in
den for: Computere, TV, RTTY, sendere/modtagere, UHF, antenner, 
SSTV, komponenter, satelitter o.m.a. Entre er kun 50p. Der er åbent 
fra 10 til 17.

Yderligere info om disse arrangementer kan du få hos underteg
nede på tlf. 86 81 30 96.

RTTY Program for IBM PC
G4VRQ Mike er mester for et RTTY program til IBM, og det vil helt 
sikkert blive hilst velkommen af mange radioamatører. Man udnyt
ter den eksisterende RS232 port på computeren. Softwaren inde
holder bl.a. disse features:
* Simpel omskiftning mellem 45 & 50 Baud
* Kan udnytte ASCII fil fra floppy eller harddisk
* CW ID indbygget
* Meget anvendelig »contest-mode«
* Split screen
* Indbygget kaldesignal
* Urfunktion
* Buffers med stor kapacitet
* QSO kan saves på disk

Der er en del flere faciliteter og programmet leveres på disk 
(51/4 ” ) til den meget rimelige pris af £9,95. Ved bestilling skal kalde
signal oplyses. Henvendelser til Peter Adams, G6LZB, 464 Whip- 
pendal Road, Watford, Herts WD1 7PT. (Tlf. nr. 0923 - 220774).

CQ Magazine & RTTY Journals  
WW RTTY DX Contest
Radioamatører fra hele verden inviteres her til at kontakte hinan
den, fra så mange CQ zoner og lande som muligtog på samtlige di
gitale moder.

Contest periode: 0000 UTC 23. september-2400 UTC 24. sep
tember 1988.

Af den totale periode på 48 timer, må single operatører kun være 
aktive i 30 timer. De resterende 18 timer kan fordeles som pauser af 
mindst 3 timers varighed pr. pause over hele contestperioden. Ak
tive perioder og pauser skal klart angives i loggen og på sammen
tællingsskemaet, multioperatører må operere samtlige 48 timer 
uden pauser. Single operatører kan operere mere end 30 timer, 
men kun de første 30 aktive timer vil tælle i det endelige resultat. 
Klasser
A) single operatører
B) multioperatører med single transmitter (gælder kun all band del
tagere)
Modes: Kontakter kan foretages i Baudot, Amtor (FEC/ARQ), ASCII 
og AX25 (ikke Digipeater QSO’s).
Frekvenser: 3,5-7-14-21 og 28 MHz.

Gældende kontakter: Hver station må kun kontaktes 1 gang pr 
bånd og kun i een af de nævnte digitale modes, men kan tælle som 
multiplier på hvert bånd.
Koder: Stationer fra USA og Canada skal afsende RST og opgive 
stat eller VE områder samt CQ zone nummer. Alle andre stationer 
skal afsende RST og opgive CQ zone nummer.
Lande: Efter ARRL DXCC og WAE DX lande lister.
QSO point: Der beregnes 1 point for kontakt med eget land, 2 point 
for kontakt med lande fra eget kontinent, og 3 point for kontakter ud
over eget kontinent.
Multiplier point: Der beregnes 1 multiplier point for hver US stat 
(48), hvert canadisk område(13), samt for hvert DX land efter de 
nævnte lister, bemærk at KL7 og KH6 skal regnes som lande mul
tiplier. Derudover beregner man sig 1 multiplier point for hver kørte 
CQ zone. Alle lande og CQ zoner tæller som multipliers på hvert 
kørt bånd.

De 13 canadiske områder er følgende: V01 - V02 - VE1NS - VE1 
PE - VE1NB - VE2 - VE3 - VE4 - VE5 - VE6 - VE8 NWT og VY YU
KON.
Score: De totale QSO point multipliceret med det totale antal mul
tipliers giver det endelige resultat = antal socre.
Logs: Anvend separat logblad for hvert bånd og vedlæg multiplierli- 
ste ligeledes for hvert bånd, dertil en sammentællingsliste med to
tal score. Alle logs skal indeholde dato, tid i UTC, kaldesignal på 
kørte stationer, modtaget og afsendt RST, lande,stater og canadiske 
områder samt CQ zoner og point for hver QSO. Husk også eget kal
designal, navn og adresse.
Diskvalifikation: Usportslige manerer, dobbelt kontakter på samme 
bånd, manipulering med tid eller det opnåede resultat, som over
skrider 2% af total score vil være diskvalificerende. Contestkommi- 
teens afgørelse vil her være gældende.
Award s: Der udstedes plaquetter til nummer 1 i hver klasse, samt 
awards til nummer 2 og 3. Desuden awards til vinderne i hver US 
stat, canadisk område og DX-land.
Deadline: Modtagne logs skal være afsendt senest 1. december 
1989 og sendes til: CQ RTTY Contest, Roy Gould, KY1N, P.O.Box 
DX, Stow MA 01775, USA.

OBS! Man anbefaler at bruge CQ W.W. DX Contest logblade i 
denne contest.

Seminar om Digital Amatørradio
LA-packet gruppe afholder i samarbejde med SARGT lørdag den
30. september et seminar om digital amatørradio på Holms Motel 
og Cafeteria mellem Sandefjord og Larvik.

Seminaret er åbent for alle, men deltagerantallet er begrænset til 
70 (first come - first serve), og tilmelding er krævet.

Programmet er sat fra 11-17, og der arrangeres en fælles middag 
bagefter. Fra Danmark er det muligt at komme til Larvik fra Frede
rikshavn fredag og retur lørdag.

Tilmelding til LA4RG ved Tom V. Segalstad LA4LN, Postbox 31, 
Smestad, N-0309 oslo 3, Norge snarest.

Nærmere oplysninger kan fås samme sted evt. på tlf. 
47-2-521476 mellem kl. 18.00 og 21.00.

Bonito modem til PC. 
IVansceivere til HF +  2 M +  70 cm  

HF-m odtagere, antenner, antenneom skiftere rotorer, stik o.m.a.
Åbningstider: 

Mandag t.o.m. fredag: 09.00-17.30 
 Lørdag: 09.00-12.00

I E >  <n> O -  3F >  I L ,  I S
OZ1CJY John ■ Violvej 11 ■ 3330 Gørløse • 42 27 88 80
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' PACKET./ OZ3RC, H. Bro - Nielsen, »Langehus«,
Thor Langesvej 4, 5230 Odense M.

Sommer-Packet
Ikke så få amatører har nu taget packetaktiviteterne så meget til sig, 
at vi ser amatørerne operere fra sommer-QTH.

Sommerlejre af forskellig art forsynes med packetstationer på li
nie med phone-/CW-stationer.

Ungdom og packet
De spejdere og de unge, der iøvrigt får mulighed for at se packet-ra- 
dio i brug, bliver ofte endnu mere interesseret i at gå i gang med stu
dierne til en licens.

Mediet har udover det normale »radio« den spændende facilitet 
for mange af de unge, at der er computere involveret.

For dem er det i modsætning til mange ældre amatørers opfat
telse noget helt naturligt, at man kan anvende en computer til at 
kommunikere over. For mange af de unge er det nye og spæn
dende, at det foregår pr. radio, og at telefonregningen derfor kan 
holdes på et rimeligt niveau.

Mange af de unge har allerede været involveret i at bruge mail- 
boxe og BBS’er over telefonnettet. Nu ser de det samme ske pr. ra
dio og får endda den feature, at de også kan få en real-time QSO ud 
af det via en digipeater eller flere, der indgår i NTS-nettet. Muligt 
kommer de endog over landegrænserne.

Hjælp t il selvhjæ lp
Amatører har altid været hjælpsomme overfor andre amatører eller 
overfor amatører in spe.

Hvis du kender nogen, der måske vil kunne være interesseret i at 
se, hvordan din packet-station virker, var det nok ikke nogen dårlig 
ide at invitere dem på besøg.

Afdelingerne tilrettelægger formentlig i denne tid efterårets fore
drag, og vi må håbe, at alle EDR’s afdelinger får plads til et packet- 
fo red rag.

Sommer-højtryk
Det er ikke så sjældent, der har været så gode forhold, at der har 
været etableret gateways med NTS-nettene i vore nabolande, og 
real-time QSO mellem danske amatører og amatører i England, 
Holland og Norge samt selvfølgelig Sverige og Tyskland, har været 
forsøgt og gennemført.

De mange muligheder
På NETROM-digipeaterne, der indgår som noder i NTS-nettet, se 
rman ofte et meget stort antal andre kendte NETROM-noder figu
rere som mulige kontakter.

Når en amatør i det forfængelige håb at kunne få fat i et af de - i 
denne forbindelse - lidt specielle kaldesignaler forsøger at con- 
necte til den fjerne node, oplever han mange gange, at han ikke 
kommer nogen vegne, og at der meldes »failure«.

Fejlbetjening
Det må beklageligvis konstateres, at mange NETROM-noder ikke 
har fået sat parametrene hensigtsmæssigt.

Grunden til de mange optrædende nye kaldesignaler i nodeli
sten - som man alligevel ikke kan få fat i indenfor rimelig tid - er na
turligvis, at den parameter, der bestemmer, hvor »dårlig« forbindel
sen til noden må være, før den optræder i nodelisten, bliver sat alt 
for lavt.

Vi har ikke særlig tæt trafik i Danmark. Det, vi oplever somtæt tra
fik i de store byområder, og i nærheden af en NETROM-node eller 
BBS er intet at sammenligne med, hvad der optræder i nogle af de 
større byer i udlandet.

Tyskerne og amerikanerne og nu også englænderne har erkendt 
problemet, og som en af de måder, de forsøger at undgå unødgi 
QRM på er at sikre, at kun de NETROM-noder, der med sikkerhed 
kan fås forbindelse med inden for rimelig tid, optræder i de enkelte 
nodelister.

'å

Der har for nylig været 2-3 udmærkede indlæg i BBS’erne om 
disse forhold.

Hvis du ikke har fået læst disse indlæg, kan du hente dem i din lo- 
cal-box. Eventuelt kan en udprintning fås hos mig.

Er det svært som begynder?
Enkelte amatører har bedt om hjælp til at få startet med packet-ra- 
dio, og jeg forbereder for øjeblikket en artikel til OZ om, hvorledes 
man får begyndt med »packet«.

Jeg har fået et enkelt godt indlæg om forslag til emner, men vil 
gerne efterlyse yderligere forslag og særligt efterlyser jeg forslag til 
artiklens indhold fra begyndere, der endnu ikke er kommet i gang 
eller måske lige er kommet i gang.

Hvilke problemer følte I var de værste at komme forbi. På hvilke 
områder kunne I have ønsket mere hjælp. Hvordan skulle den 
hjælp have »set ud«.

Hvis du har vanskeligt ved at formulere dig skriftligt, er du vel
kommen til blot at sende mig et par ord om, at du gerne vil ringes op, 
for at vi kan drøfte dine evt. forslag. Meddel venligst på hvilket tids
punkt, du skønner, man bedst kan træffe dig.

Jeg har ingen printer
Det er ikke så sjældent, man hører, at en amatør, der har været i 
gang med packet et stykke tid, fortsat bemærker, at han ikke har no
gen printer tilsluttet sin packetstation.

Hvis han tilmed bruger split-screen, har han ikke store chancer 
for at få læst en bulletin trukket fra en MBX/BBS, og hvis bulletinen 
scroller over et par vinduer, er det nok kun den sidste del af bulleti
nen, der fås noget større udbytte af.

Enkelte optager alt på disc og bruger så et tekstbehandlings
program eller lignende til at læse det indkomne. Alligevel vil du 
jævnligt savne materialet udskrevet. Det er lettere at strege i tek
sten, når materialet ligger foran en på papir.

Hvis du endnu ikke har sparet sammen til en billig printer, er du 
som altid velkommen til at rette henvendelse til mig med anmod
ning om at få printet en teknisk artikel, et kort, en brugervejledning 
eller andet af interesse ud på papir.

Det kræver, at du sender mig en besked om, hvad du gerne vil 
have, og jeg må vide, hvad filen hedder, og hvor den ligger. Det nr., 
den ligger under som message i din local-mailbox har jeg ikke stor 
hjælp af. Til gengæld kunne det være, at din lokale mailbox-sysop 
kan være lige så behjælpelig, som jeg kan.

QRV-lister
Det er trist, at de udmærkede lister, der tidligere blev rundsendt en 
gang om måneden over packet-folket, tilsyneladende ikke længere 
opdateres og udsendes.

Savnet ses også i, at der nu er begyndt at komme små lister med 
oversigt over de amatører, der er QRV med specielle maskiner. Se
nest har vi set, at OZ1ACS har etableret en oversigt over, hvem der 
anvender Commodores Amiga maskine.

Et godt tiltag, der utvivlsomt er til hjælp for andre amatører, der 
måtte have tilsvarende maskiner.

73 de OZ3RC/OZ5BBS/b ro

EDR
alle radioamatørers 

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

Velkommen til de nye OZ-DR amatører
OZ-DR 2367 Inge Lauersen 

Råhøjparken 66 
Stavtrup 
8260 Viby J 

OZ-DR 2377 Ole Pedersen
Æblehaven 106, st.tv.
4000 Roskilde 

OZ-DR 2378 Bent Mathiesen 
Skovgårdsvej 25 
Vind
7500 Holstebro 

OZ-DR 2379 Jannik Nielsen 
Landevejen 25 
4520 Svinninge 

OZ-DR 2380 Knud Kristian Stokdal 
Rugvænget 3,1. th.
2750 Ballerup

Tillykke med jeres nye OZ-DR nummer, jeg håber, I får rigtig meget 
fornøjelse af denne spændende del af vor kære hobby.

OZ2SWL/Bent

Husk at føre de nye numre på jeres QTH liste, huskede du forresten 
at føre OZ-DR numrene på fra OZ 6/89?

Apropos OZ-DR QTH listen er den på vej til at blive næsten kom
plet fra OZ-DR 001 og frem til dags dato. Der mangler dog en del 
endnu, især mellem OZ-DR 1260 og OZ-DR 2250, ligger du inde 
med info om ældre OZ-DR numre, er du velkommen til at sende op
lysninger til mig, eller til OZ1CFV Dines som har gjort et kæmpe ar
bejde med at samle OZ-DR numre. Vi vil så på et tidspunkt prøve at 
sammenfatte vore lister, indtil listen er fuldstændig komplet.

Info vedr. OZ-DR numre er også velkommen på packet til 
OZ1CFV via OZ2BBS og OZ1DDN via OZ8BBS.

MSI! JAPAN

JA2-9001
V

— wfcwac« op JAm. -  SI.WCE' 1976 

o x c o ,  H A C , VPX> J C C , t  h r *  u a

m o k t h Y£AB ! ir re i WKS ’ : T ] BST

26 l l i l ! ! 113lliili 5 6 111
m-uns, mAXZ Am 30« c#,, vmt

08A ; Nörtyuk? Amafto
QTH; M -t ,  M m ™ ,  Hamti'Ghti, Toyöfeaym-sit-?, 

miii, 44* JAPm

SWL Diplom  
Olympic Games Award
Et flot Olympiade diplom, som nok vil pynte på væggen i radiorum
met, udgives af DARC, for aflytning af radioamatører fra de forskel
lige byer, der har afholdt Olympiske lege, SWL kort skal være date
ret efter 1. jan. 1960. Diplomet udstedes i 2 klasser:
Class 1 - 25 byer på 1 bånd 
Class 2 -15 byer på 1 bånd.

Kan du ikke huske byerne, er det følgende:
Athen - Paris - St.Louis - London - Stockholm - Antwerpen - Charmo- 
nix - Amsterdam - St.Moritz - Los Angeles - Lake Placid - Berlin - 
Garmisch Partenkirchen - Helsinki - Oslo - Melbourne - Cortina

Tampezzo - Rom - Squaw Vally - Tokio - Innsbruck - Mexico City - 
Grenoble - Munchen - Sapporo - Montreal - Moskva - Seoul.

Send ansøgning med GCR-liste til: Award Manager DK5JA, 
P.O. Box 40 01 63, D-4152 Kempen, Vesttyskland 
Prisen er 6 DM eller 8 IRC.

OZ2SWL/m (Blåvand Radio!!)
Her i ferietiden blev OZ2SWL/m luftet en del. Her ved Blåvandshuk 
fyrtårn på Danmarks vestligste punkt. Der var gode condx på 10 
meter og med 5-5 rapport fra Sydamerika med ca. 15 watt SSB og 
en 5/8 mobilpisk som antenne.

OZ2SWL har også haft forbindelse med de friske gutter fra Fyn, 
der kørte fra Julianehåb her i ferien. Det bliver jo spændende, om 
vi får en lille artikel her i OZ fra turen nordpå. Tak for QSO og kæm
pefin rapport (5-9+40 SSB) med OX/OZ1LCC Arne. og med 
OX/OZ3ACO Bo (5-9-9 CW).

EDR’s aktivite tstest
Suppleringsdiplom er sendt til OZ-DR 2044 Palle. Tillykke.

Brev fra Palle OZ-DR 2044 (OZ1JSZ)
Palle skriver, at en del lic.amatører klager over, at han har været for 
nærrig med RST, men det skal man ikke lade sig gå på af, hellere 
lidt for lidt end lidt for meget, rapport 599 hjælper ikke ret meget, 
hvis man reelt var 559, som professionel telegrafisk gennem 14 år, 
bruger jeg aldrig S-meteret på stationen, men holder mig til det øret 
opfanger, da jeg syntes de mange års »Træning« giver det bedste re
sultat.

I contest skydes der næsten altid 599 af, og til en »Svag« station 
559, er det nok mest for nemheds skyld. De første tester jeg deltog 
i, gav jeg »Rigtige« rapporter, og hver anden gang skulle jeg gen
tage det, så det når man ikke langt med,hvis man vil frem på en god 
placering i en contest.

Tak for brev Palle, det er nok rigtig, at 599 rapporten er den hurtig
ste i en test, der er nok også en del, der har udfyldt loggen med rap
porter hele logbladet ned, før testen starter.
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Band plan for HF in the region I of the 1ARU
Band T yp e  o f  e m iss io n

3-5-3-6MHz cw (2)
3-6MHz (^2 0kH z) rt ty  (1)
3-6-3-8MHz cw and phone (2,3)

7-7-04MHz cw
7 04MHz ( -i:5kHz) r t ty  (1)
7-04-7-1 MHz cw and phone.

14-14-1 MHz cw
14 09MHz ( f  10kHz) r t ty  (1)
14-1-14-35MHz cw and phcne

21-21 -15MHz cw
21-1 MHz (± 20kH z) r t ty  (1)
21-15-21-45MHz cw and phone

28-28-2MHz cw
28-1 MHz (-5 0 k H z ) r t ty  (1)
28-2-29-7MHz cw and phone

Notes:
(1) For r tty , recommended section of operation shared w ith  cw.
(2) 3,500 to  3,510 and 3,790 to  3,800kHz reserved fo r in tercontinenta l 

working.
(3) 3,635 to  3,650kHz is used by USSR stations for intercontinenta l w o rk 

ing.
(.4) For sstv recommended operating frequencies are 3,735, 7,040, 14,230, 

21,340 and 28,670kHz, all ± 5kHz.
(5) For beacons 28,200-28,250kHz is recommended.
(6) For the dow nlink of satellites 29,400-29,550kHz is recommended.

Lyttertips
Der er en del spændende stationer at finde på båndene for tiden, 
bl.a.:
BY China
JW Swalbard og Bear Island 
PY med spec. prefix ZZ8 fra Brazil 
YK Syrien
ZK 9 Paraguay (vk. mobil med 15 w. SSB OZ2SWL)
ZS 3 Namibia
3D2XV Rotuma (sept.-okt.) QSL: VK2BCH 
God jagt!.

Waikie - talkle

at starte med at justere ti I fuldt udslag igen på FWD (nogle SWR må
lere er mrk. med FOR), har du svært ved at huske rækkefølgen, er 
det en let måde at huske, at FWD eller FOR begynder med F som 
først.

Baseantenne
Jeg er blevet spurgt, hvad der rækker længst en halvbølgeantenne 
eller en 5/8 antenne.

Selvom effekten er det samme, så er rækkevidden meget forskel
lig. En 1/4 bølge GP antenne stråler næsten lige så meget op af som 
ud til siderne, hvor en 1/2 bølge GP antenne, som er dobbelt så høj, 
sender effekten ud lidt fladere, og 5/8 antennen næsten kun stråler 
ud til siderne, d.v.s. at 5/8 antennen når længst ud, da den effekt, 
der stråler lige op, ikke er til megen nytte. ^

Beamantennen derimod giver den største styrke, både sender 
og modtagermæssigt, i den retning den peger, hvor en Beam (ret
ningsantenne) f.eks. har en forstærkning på f.eks. 10 db, vil effekten 
på de tilladte 4 watt, svare til en effekt på 40 watt i den retning, an
tennen peger. Man kan sammenligne med en haveslange, hvor 
vandet løber langsomt ud af i en blød bue, hvis du så trykker enden 
flad, så vil vandet nå væsentlig længere i en tynd stråle, uden du 
har åbnet mere for vandhanen. Det er næsten det samme med ret
ningsantenner, du fyrer hele effekten af i een retning, og når så en 
hel del længere, det kræver så til gengæld en antenne rotor, så man 
kan dreje i ønskede retning, med mindre det er som 2 brødre, hvor 
den ene bor i Midtjylland og den anden omkring Odense, de har 
hver sat en 3 element beamantenne op i fast retning mod hinanden, 
og kan dermed snakkesammen, hvad de ikke kunne med deres GP 
antenner.

Husk jo højere antennen kommer op jo bedre resultat og bedre 
rækkevidde.

Dette var alt fra SWL sommerredaktionen, vi mødes samme tid, 
samme sted i næste måned.

l/y 73 de OZ1DDN/OZ2SWL, Bent

G & s p ø i

Packet på 27 MHz
En del radiointeresserede i Århus eksperimenterer lidt med packet 
indimellem læsningen i Vejen til sendetilladelsen. Det foregår i rig
tig »Radioamatørbånd« på kanal 1 (26.965 MHz).

SWR meter
Et SWR meter er næsten lige så vigtig en del som radioen, og især 
hvis man eksperimenterer lidt med antenner.

Det er et lille viserinstrument, der er meget let at betjene, monte
res mellem antennen og radioen, stil derefter omskifterknappen på 
FWD, tast stationen og juster til fuldt udslag på instrumentet, stil 
derefter omskifteren på REF og aflæs SWR forholdet, som jo skal 
være så lavt som muligt, kontroller SWR på en af de midterste kana
ler f.eks. kanal 20, har du efter målingen justeret på antennen, husk

1 KW mobil linear
Firmaet Magnus Electronics i USA har introduceret et smart lille 
mobilt PA - selvfølgelig transistoriseret - ved navn MA-1000. Det er 
foreløbig det eneste af sin art på markedet. Det arbejder direkte på 
bilens batteri (13,6 V) og tillader et input på op til 1000 W. Med en sty
reeffekt på 60 W opnås 600 W PEP output.

Frekvensområdet er 3,5-30 MHz, og det kan naturligvis fjernsty
res.

De udvendige mål er h: 110 mm, b: 250 mm og d: 440 mm. Vægt
8 kg.

Ifølge beskrivelsen skulle det kunne benyttes uden problemer i 
enhver moderne bil, og er iøvrigt også velegnet også i båden eller 
shacket derhjemme. Du kan selv forsøge at regne kollektorstrøm- 
men ud ved max. input.

Prisen kendes ikke, men nærmere oplysninger kan sikkert fås 
hos den europæiske importør: Kneiser & Döring GmbH, Senefel- 
derstr. 16, D-.3300 Braunschweig, Vesttyskland. HR
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SS7V&7V LRedaktør: OZ9KE, Carl Emkjer, Søborghus Park 8, 
2860 Søborg, tlf. 31 56 45 74.

SSTV ved Københavns afdelingens sommerstævne
I dagene 27.-28. maj blev der afholdt »sommerstævne« i EDR’s Kø
benhavns afdeling. Vejret var fint med sol hele tiden, så der var fin 
afsætning fra fadølsmaskinen.

En »arbejdende SSTV station« var inviteret og var med på stæv
net. OZ9AU, Allan og OZ7EP, Egon, betjente stationen, som bestod 
af en scanconverter SCÆ 86 med TV monitor plus en 2 m FM sta
tion samt kamera.

SSTV »demonstrationsholdet« fik lov til at låne afdelingens 2 m 
beam og gennemførte flere QSO’er, medens de besøgende amatø
rer interesseret så til. Besøgstallet var om lørdagen ca. 30 interes
serede, som kiggede på SSTV på amatørbåndene.

Naturligvis var der en del konkurrence fra Packet-folket, men 
mange nikkede anerkendende, når de så de fine billeder fra mange 
forskellige lande, som blev gengivet fra den medbragte båndopta
ger.

Flere besøgende amatører udtalte deres anerkendelse og er
kendte det fascinerende i selv at kunne lave sine billeder og være 
kreativ på denne måde, fremfor at sidde og se på en Packet-skærm 
med korte meddelelser, som man ikke har brug for, men selvfølgelig 
er det også fascinerende, at man kan gå i seng om aftenen, og når 
man så får øjne næste morgen, kan man se, om der har været op
kald til ens egen station i løbet af natten. Nå, men hver sin lyst. Vi 
SSTV amatører foretrækker den direkte kontakt, med et billede af 
»modparten« på skærmen.

Der er, og der skal være, heldigvis, noget for enhver smag.

SSTV på 2 meter
I ugen 12.-18. maj var der pæne tropo forhold til Jylland, og der blev 
kørt en del SSTV QSO’er, bl.a. med OZSFU, Fredi, der var aktiv 
flere aftener.

På billedet kan man se den fine kvalitet, SSTV billederne har, når 
man kører på 2 m FM.

Fredi kunne godt række vores SSTV robot her i København, men 
desværre kunne han ikke høre den, så OZ9AU måtte sende bille
derne retur til Fredi i Århus.

På billedet ser vi Fredi’s nye bil, modtaget på 144.500 MHz.

OZ8FU, Fredi’s nye bil. Taget på 2  m. 
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CT1AKD, Vitor fra Portugal. Taget på 10 m.

Den nye SSTV robot antenne
Den nye antenne til SSTV robotten OZ9STV er nu opsat og virker 
over al forventning. Nu kan formentlig også jyske stationer række 
den jævnligt, når der er gode forhold.

Antennen er som tidligere nævnt, fire stackede modificerede 
»Big Wheels«, med det specielle ATS-fødesystem.

På forespørgsler kan vi oplyse, at årsagen til at valget faldt på en 
vandret polariseret antenne var bl.a., at man derved kunne undgå 
intermodulation og blokering fra nærliggende VHF-tjenester, der 
som bekendt kører med lodret polarisation.

Mere SSTV på 2 meter
I de fleste lande kører der regelmæssige net på 2 m(144.500 MHz), 
som er alokeret til SSTV i båndplanen.

Frekvensen er egentlig beregnet til smalbåndstrafik (SSB), men 
der bliver også kørt FM.

Nu kan vi se frem til den nye båndplan, og så må vi håbe, at der 
også bliver plads til en FM SSTV frekvens. Men indtil da er 144.500 
MHz stadig SSTV-frekvensen.

Trafikken i den lave ende af båndet er jo ikke overvældende.Der 
skal mere end en almindelig tropo åbning til, før man kan sige, at 
der er trængsel på båndet.

Ved den sidste tropo (600 km) i starten af maj måned, hørte vi 3 
(tre) stationer fra Sjælland.

Apropos smalbåndstrafik er DC8CF, Otto fra Kiel, blevet aktiv på 
144.500 MHz med SSTV (SSB).

Han kører med 50 watt og en 9-element og rækker København 
fint de fleste dage. Han er normalt QRV i week-ender, formiddag og 
aften.

ATV på 23 cm
I flere lande er aktiviteten stor på de højere bånd. Især i England, 
Holland, Belgien og Vesttyskland er aktiviteten stor. I disse lande er 
det også almindeligt at køre Fast-Scan TV på 70 cm. TV-repeatere 
med input på 23 cm og output på 70 eller 13 cm er meget udbredt.

Er der nogen her i QZ-land, der er interesserede, kan vi bringe en 
liste over disse repeatere. Er der forøvrigt nogen, de kører ATV på 
de højere bånd her i OZ-land?

Skriv til spalten og lad os høre.
t/y 73 de OZ9AU og OZ9KE 
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CW hjørnet mjmMRedaktion: OZ8O, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

Er du en god CW-operatør?
Tak til OZ1LDM, der har oversat og indsendt følgende:

Artikel a f VK2EZA fundet i et australsk radioamatørblad: Amateur 
radio action, vol 10 No. 5, sept. 1987
Informationer mellem to radiostationer transmitteres ofte i form af 
en kode, som kaldes morsekode. Men stakkels Samuel Morse ville 
rotere i sin grav, hvis han kunne tune ind på nogle amatør-QSO’er 
og høre sin kode blive mishandlet af radioamatører, som mener at 
have givet netop deres telegrafering »karakter«.

Derfor: Er du tilfreds med din måde at telegrafere på? Hvis du er, 
så er det vel ikke umuligt, at du er så vant til »småfejl«, at du ikke 
lægger mærke til dem, på trods af at de er dit »dårlige« fingeraftryk?

Hvor mange gange har du sendt »P« for »AN« eller »Y« for »TW«? 
For kun kort tid siden hørte jeg en station, der kandte CQ og opgav 
sit call, som for mig lød »SANUMPAC«. Først antog jeg ham for at 
være en pirat eller en kommerciel station, der var kommet lidt uden
for båndgrænsen, men det viste sig at være SP2PAC. En anden, 
der meget tydeligt opgav sit call som VI2ZZ, og som antoges for at 
være en VK-station, viste sig at være I2ZZV.

Hver dag kan man høre eksempler på dårlig CW, så for din egen 
skyld ville det måske være en god ide at optage din udsendelse un
der en QSO eller et CQ på bånd - det er overraskende, hvad der så 
viser sig. Stabil, rolig og tydelig nøgleskrift er den gode CW-opera- 
tørs kendetegn.

Øvelse, tålmodighed og god dømmekraft er vigtige kvaliteter hos 
den gode amatør, og disse i forbindelse med kendskab til standard 
procedurer, adskiller »lic’erne« fra lids’erne.

Send aldrig CQ i blinde, det er kun almindelig høflighed at lytte 
på frekvensen i et stykke tid, og hvis man ikke hører andre stationer, 
send QRL? (er denne frekvens optaget?). Hvis der ikke høres noget 
svar, så fortsæt og send dit CQ, men går det kort og præcist, idet 
lange opkald laver unødig »støj« og er frustrerende at lytte til, - en 
sjælden DX-station, som måske havde tænkt at gøre dig en tjeneste 
ved at svare, giver sikkert op efter en ventetid på ca. 30 sekunder el
ler lign.

Lad være at svare på et opkald, hvis det ikke inviterer dig til at 
svare, f.eks. retningsbestemte opkald, CQ-DX, eller mere bestemt. 
Et retningsbestemt opkald er rettet mod et bestemt land eller om
råde (Europa), et CQ DX er til tider vanskeligere at have med at 
gøre, fordi DX kan betyde det samme for en QRP station som et lo
kalt for en QRO-station; men generelt tilføjer en QRP-stn./QRP til 
sit call, når der kaldes CQ; nærmere bestemte opkald kan være ret
tet mod andre medlemmer af en klub eller forening, f.eks. CQ 
RNARS eller lignende.

Når så kontakten er etableret, er der ingen grund til at sende kal- 
designalerne utallige gange; een, allerhøjst to gange er nok. Hvis 
dit opkald besvares; men du har svært ved at opfange modpartens 
kaldesignal, så send; »QRZ DE OZ****? (dit call), det er alt, der be
høves. Det betyder: »Hvem kalder mig?« QRZ bør aldrig anvendes 
istedet for CQ ved opkald. __  ___ __

Ekspeditionstegnene KN, AR K, SK og CL kan ofte være årsag 
til en del forvirring. Vi henviser til dem ved at anvende disse bogsta
ver, idet der ikke er anden måde at nedskrive dem på, men de sen
des som ET bogstav, og ikke to, f.eks. KN sendes som »dah-did- 
ah-dah-dit«. KN betyder værsgo til modparten, og kun ham, og det 
anbefales ved alle skift i en allerede etableret QSO. K betyder 
værsgo, og alle kan bryde ind og bør anvendes efter et CQ-opkald, 
eller når man intet har imod at andre blander sig i QSO’en.AR be
tyder afslutning på en transmission og bør, hvis rettet mod en QSO- 
partner efterfølges af KN, SK eller som det sommetider også be
nævnes VA (samme »melodi«), betyder afslutningen på en QSO. 
Uheldigvis er der en tendens til, at nogle stationer anvender SK 
fulgt af T U (to you) i betydningen, at et sidste svar forventes fra 
modparten. Dette er forkert. Her bør anvendes AR, KN, og SK skal 
kun udsendes, når man har modtaget det sidste svar og bekræftet

dette ved R (roger - modtaget ok). CL betyder: »jeg lukker min sta
tion«, og anvendes kun, når man slukker stationen og ikke ønsker 
at svare på flere opkald.

Det oftest misbrugte ekspeditionstegn er R, som kun bør anven
des, når hele beskeden er korrekt modtaget. Hvor mange gange 
harman ikke hørt: »ROK OM but missed last part QRM«... hvordan 
kan det være R (korrekt modtaget), hvis man mangler en del på 
grund af QRM? Mest vigtigt af alt: send ikke QRM eller QRN, hvis 
det, du virkelig mener, er QRS (send langsommere).

Vi har alle et ego; men der er ikke noget at skamme sig over ved 
at bede modparten om at sende langsommere se msk, end vi kan 
modtage, og meget taler for, at modparten slås med de samme pro
blemer som du selv. Det er en god skik at sende jævnt og med kor
rekt afstand mellem bogstaver og mellem ord og for godt resultat 
med mellemhastighed. »Swing« i en CW-nøgle kendetegner ikke 
en god operatør - derimod vil perfekt læsbar CW hæve dit signal op 
over trængselen på båndet og dermed medføre flere svar på dit 
CQ-kald. løvrigt skulle en eller anden engang have sagt: »Gør ikke 
som jeg gør, men som jeg siger«.

Ekspeditionstegn:
Kode: Forklaring
K Anvendes efter CQ eller ved slutningen af en transmission
  for at indikere, at enhver station kan svare.
AR Afslutningstegn, der indikerer, at transmissionen er endt.
KN Anvendes ved slutningen på en transmission som indika-
  tion på, at kun den kaldte station må svare.
AS Vent - en midlertidig afbrydelse af forbindelsen.
R Alt korrekt og helt modtaget
SK Afslutning på en forbindelse, SK sendes inden den sidste

identifikation
CL Lukker ned - slukker for stationen og vil ikke lytte efter eller

besvare flere opkald. CL sendes efter den sidste identifika
tion.

Øvelsesprogram
Selv her i ferietiden har der været god interesse for vort trænings
program. Se CW-hjørnet i OZ for juni, om hvordan du kan få det og 
se beskrivelsen af det i CW hjørnet for juli. Til de, der ikke råder over 
en PC’er, kan jeg stadig fremstille kasettebånd med træningstekst, 
se nærmere i OZ for maj 1989, side 291.

SCAG aktiv ite ter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre a m atø r rad i ote I eg raf i, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviter:
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 SCAG ragchew net ved OZ5RM
Lørdag 1730 l.t. 3560 kHz slow speed træf ingen NCS
Søndag 1000 l.t. 3560 kHz slow speed træf ved SM7SLC
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 
(september 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.
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SCAG-QRP-CUP
Her er resultaterne for første del:
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
8

10

Call
SM7KWE
SM1CNS
SN5CCT
OZ1JVN
SM6ZN
SM6CIX
SM6SLC
SM3JBE
SM7KJH
SM3BP

QTH DXCC
Helsingborg 116 lande
Visby 109
Nykvarn 86
Søborg 65
Kungsbacka 60
Strömstad 57
Vänersborg 53
Söderhamn 52
Lomma 52
Sandarne 46

Den 1. juli startede 2. omgang i denne konkurrence; se reglerne 
i OZ for december 1988 side 728. Der er nu i denne 2. omgang ialt 
21 deltagere, der mere eller mindre regelmæssigt indberetter de
res resultater. For at vi alle kan følge udviklingen, bør rapporter om
fattende DXCC-land, modtaget RST, tid og dato samt bånd inden 
den 5. i den følgende måned sendes til SCAG QRP manager 
SM6BSM, Rune Pålsson, Börsagårdsväg 55, S-440 45 Nödinge, 
Sverige. Konkurrencen er åben for alle skandinaviske amatører.

W1AW nye frekvenser
W1AW har forsøgsvis ændret nogle af frekvenserne for deres mor- 
sekursus og CW nyheder til 14047,5 kHz på 20 m. 7047,5 kHz på 40 
m og 21077,5 på 15 m. OZ8Ö

Husk stof til OZ 
senest den 20.

Cm S C ,
dækker 
ethvert behov 
i fritstående 
stålmaster

ANTENNEMASTER 
PROJEKTØRMASTER

Ring efter brochurer:
Tlf. 97 35 10 60

Stålteknik
Smedevej 2 - DK 6900 Skjern 
Fabrikation - Ingeniør - Handelsvirke

0
■ det professionelle

1 v x I V I  kvalitetsmærke ICZ ™ 7  3  5
Ultrakompakt station 
Fuldtdækkende modtager 
100 W output alle bånd 
Pass-bånd tuning 
Notch-filter

• 12 uafhængige memories
• 3 scanningsfunktioner
• Dynamikområde 105 dB!
• Stort grønt LCD display

Pris incl. mikrofon, dansk manual og moms, kr. 12.995,00
J;'________________________________________  Vy 73 de OZ4SX, Svend

-NORAD r i-- 98 96 01 88 -

• USB, LSB, CW, AM, FM og RTTY (AFSK)
• Justering af VOX, NB m.m. under låg på 

fronten
• Mål KUN 24,1 x 9,4 x 27,2 cm!!!
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /  
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. /  4 
Tlf. 42 86 78 54. /  I Det nostalgiske hjørne

Radioamatører for 60 år siden
Et Københavnsk dagblad aflagde i 1928 besøg hos 3 danske kort
bølgeamatører, og i en artikel blev der så senere berettet om det 
eventyrlige ved at arbejde med en radioafsenderstation. Her er 
journalistens beretning:

»Den første Radioamatør, vi besøgte, var Formanden for experi- 
menterende danske Radioamatører, cand.polyt. G. Bramslev, hvis 
Station ligger i Roskilde.

»Hvad kræves der for at faa Statens Tilladelse til at have en Af
senderstation?«, spørger vi.

»Der kræves en Eksamen, hvor man overfor Sagkyndige godt
gør, at man er i Besiddelse af visse tekniske Færdigheder. Man skal 
kunne tegne et Diagram af Stationen og være i Stand til at afsende 
og modtage Telegrammer, altsaa kende Morsesystemet. Dette sid
ste skal man kende for at være i Stand til at høre Skibe, der udsen
der S.O.S. Hænder det, skal Amatøren nemlig øjeblikkelig afbryde 
sine Udsendelser«.

»Hvor mange Medlemmer har De i Amatørforeningen?«
»Vi er 180, og af disse har 70 Tilladelse til at afsende Signaler og 

til at føre Samtaler. Vi tilhører en international Union, som har Med
lemmer i alle Lande. I England er der ca. 1000, og i U.S.A. er der ca.
10.000 Amatører«.

»Hænder det ikke ofte, at Amatører udsender falske Signaler?«
»Ofte-tror jeg ikke, men det skete jo bl.a. under Amundsens For

lis«. (Red.: Med luftskibet Italio foretog Umberto Nobile i 1928 en 
ekspedition til Nordpolen, men luftskibet forulykkede på hjemtu
ren. Roald Amundsen forsøgte pr. fly at komme til undsætning, 
men faldt ned og omkom).

»Hvad er Deres største Oplevelse som Radioamatør?«
»Jeg tror nok, det var i 1924, da jeg for første Gang fik Forbindelse 

med England. Senere i 1925 fik jeg Forbindelse med Porto Rico. 
Jeg havde udsendt mit Kaldesignal ED7ZM Nat efter Nat, og plud
selig fik jeg Svar. 4SA vil tale med ED7ZM lød det gennem Æteren. 
Jeg var klar over, at det var Porto Rico i Vest Indien og Manden, en 
Plantageejer, talte jeg med i et helt Kvarter. Først ved Slutningen af 
Samtalen blev han klar over, at jeg sad i København, en By han slet 
ikke kendte og 8000 km borte«.

»Hvorledes kontrollerer De en saadan Forbindelse?«.
»Dagen efter at jeg havde talt med en Mand, sender jeg ham et au
toriseret stemplet Kort. Det samme gør han. Der er mange Amatø
rer herhjemme, som har faaet over 500 Kort fra hele Kloden«.

Saa kommer Turen til den næste Radioamatør, H. Flensboe, hvis 
Station ED7FR ligger paa Nørrebro i København.

»Har De haft nogle spændende Oplevelser?«, spørger vi.
»Ja, for mig har der været flere spændende Situationer. Da saa- 

ledes det danske Skib Christiansborg forrige Aar sejlede til Pa-

Her er det ED7FR, Flensboe ved sin kortbølgestation i 1926. 7FR 
var med fra vor forenings start som medlem nr. 11. Det gamle call 
blev senere udskiftet til OZ2U.

nama, havde jeg og en Amatør i Rungsted aftalt at tale sammen 
med Skibets Telegrafist hver Nat. Det havde vi Held med, og det 
fortsatte til Skibet nærmede sig Danmark«.

»Var det ikke Dem, der en Nat fik Forbindelse med Nobile?«
»Nej, jeg troede det kun. Jeg, som tusinde andre lyttede selvføl

gelig i de Dage, og ethvert Signal, vi ikke kunde henføre til et andet 
Sted, mente vi, var Nobile. Det var derimod over min Station, at Frø
ken Funder, ED7EU, i sin Tid aftalte at indgaa Forlovelse med Tele
grafisten paa Hobbs Ekspedition i Grønland. Jeg virkede som Re
læstation til Frøken Funder paa M/S Disko« (Red.: mere herom i OZ 
august 1988, side 478).

»Hvad er den længste Forbindelse De har naaet?«
»Det var med Antipoderne i Ny Zealand, det er den længste Di

stance, der er talt over herhjemme fra, nemlig 20.000 km. En anden 
Gang har jeg med en Amerikaners Hjælp talt med min onkel i Ame
rika«.

Til slut besøger vi saa Tegneren F. Philip, som har Afsendersta
tion ED7FP. »Hvad er den længste Forbindelse, De har haft?«

»Det var med Telegrafisten paa Nova Semlja i det yderste Sibi
rien. Ham fik jeg fat paa en Nat for nogen Tid siden. Han fortalte 
mig, at der kun var enkelte Mennesker oppe ved Berring Strædet, 
og han var selvfølgelig glad for at sludre lidt«.

»Hørte De Nobile?« »Nej, derimod havde jeg Forbindelse med 
Hassell og Cramer, da de forsøgte at faa fat i amerikanske Statio
ner«.

»Har De opfanget mystiske Signaler?«
»Nej, og jeg tror ikke paa Talen om mystiske Signaler. Som Regel 

kan man altid henføre Signaler til deres Afsenderstation. Hvis en 
Ekspedition udsender Faresignaler, saa er der gerne saa mange, 
der lytter, at det næsten altid opfanges. Er der mystiske Signaler, 
skyldes det ofte en hensynsløs Amatør, som leger, men det opda
ges som Regel meget hurtigt«.

Kort efter at sendelicensen i 1926 blev frigivet, byggede ED7ZM, G. 
Bramslev denne 1-rørs sender og bragte den som konstruktions
artikel i Radio-Uge-Revue.

En flittig kortbølgeamatør i de gode gamle dage var ED7FP, Find 
Philip, E.D.R. medlem nr. 35.
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S5DR iftyi
EDfcBuBfiOm Fyrste søndag i m$m4m

Fmkmm: m  kHz (+ B  k l 13,00 PKT 
Frekvens: m & m  MHz (Vejrhøj) k l 1&S0 DNT 
Adresse: Hestkøbv^hgfc 4,046./ B\M 1acl

Repræsentantskabsmøde 1989
Søndag den 15. oktober 1989 

i Odd Fellow Logen, Nonnebakken 1, 5000 Odense

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent

Valg af stemmetællere.
2. Resultatet af de afholdt valg, herunder evt. klagebehandling samt evt. supplering af 

manglende HB-medlemmer jfr. 11, stk. 6.
3. Formanden aflægger skriftlig beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende 

regnskabsår.
6. Indkomne forslag.
7. Fremlæggelse af Radioamatørernes Forlag ApS (EDR’s Forlag ApS) regnskab samt be

retning, aktivitetsplan og budget for det kommende regnskabsår.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor, samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 
revisorsuppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Valg af faguddannet revisor jfr. 19, stk. 1.

10. Valg af eet RM til museumsudvalget.
11. Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentantskabsmøde.
12. Eventuelt.

M.P Physant, OZ1HMY 
Sekretær, EDR

Til lokalafdelingerne
I Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 391 af den 22. juli 1985 
»Bekendtgørelse af lov om kommuneplanlægning« er der en para
graf, der kan hjælpe radioamatørerne med at få fornuftige lokalpla
ner.

Et af de store problemer er nemlig, at det er et stort arbejde, hvis 
man selv skal rende på rådhuset hver dag for at kontrollere forsla
gene til nye lokalplaner. Dette problem kan nemt løses for i bekendt
gørelsens paragraf 23 står der;

»Samtidig med offentliggørelsen af forslaget skal kommunalbe
styrelsen give skriftlig underretning herom til:
3) de foreninger o.lign. med lokalt tilhørsforhold, som overfor kom
munalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt 
underrettet om forslag til lokalplaner«.

Hvis man i lokalafdelingerne laver et lille antenneudvalg og skri
ver en anmodning til kommunen, så kan man udnytte høringspro
cessen til gavn for radioamatørerne.

I Afdelingsmappen er der forslag til amatørvenlige antennebe
stemmelser.

Med venlig hilsen
E. D. R. ’s antenneudvalg

Ungdomstræf i EDR! 
se omslag ved bagsiden

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
S ta tsa u t e jd rn g l -  M DE

Byrlund
42 94 12 13

Frekvenstælleren for 
den kræsne amatør!FT 1300

ELEKTRONIK LABORATORIE
Frekvensstandard EL 245 sikrer maksimal 

nøjagtighed

Skiftevej 16, 2820 Gentofte, tlf. 01 67 94 56

Se dem hos: DOGPLACE Violvej 11 . 3330 Gørløse . Tlf. 42 27 88 80 
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 42 18 74 22
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50 års jubilæum 
EDR 

Aalborg Afdeling 
OZ8JYL

Ja, så sker det, EDR Aalborg afdeling bliver 50 
år, afdelingen træder dermed ind i de voksnes 
rækker, derfor inviteres afdelingens medlem
mer og venner af afdelingen til reception

onsdag den 23. august kl. 14-18

i vore lokaler på Forchhammersvej 11, 9000 
Aalborg.

I de forløbne 50 år er der sket mange inter
essante ting i Aalborg afdelingen, det mest 
pudsige er, at medlemmerne indbyrdes ikke 
er helt enige om, på hvilken dato, afdelingen 
så dagens lys, nogle mener, datoen er den 20. 
august, andre at det er den 23. august, men 
det korte og lange må være, at vi fejrer jubila
ren.

Som jubilar må det nok siges, at OZ8JYL et 
par enkelte gange har skrantet lidt, men afde
lingen er altid kommet godt over de kriser, der 
har været, på grund af en trofast medlems
skare, lad os håbe, det fortsætter sådan.

Da afdelingen startede i 1939, var der meget 
tunge skyer på Europas himmel, og den svæ
reste tid for afdelingen opstod da også meget 
hurtigt, da alle radioamatører måtte aflevere 
deres radiogrej på ubestemt tid, fordi de tyske 
tropper invaderede landet. Aalborg afdelin
gen overlevede bl.a. på, at man arrangerede 
morsekurser og teknikaftener, og fordi man 
dengang som i dag havde en utrættelig besty
relse, der sloges for noget, man troede på.

Lokalemæssigt er EDR Aalborg afdelingen 
i dag godt kørende. Men ser man tilbage i ti
den, har der været en periode, hvor afdelin
gen havde et lille kælderlokale, for ikke at 
glemme den gang vi slet ikke havde noget til
holdssted, det var en hård tid.

Men så blev vi tilbudt en ældre villa, der 
skulle nedrives, villaen var dengang, som den 
er i dag, ejet af Aalborg kommune, den davæ

rende borgmester sagde dengang: »Kommu
nen vil ikke ofre 5 flade ører på huset«, blev det 
en spore for medlemmerne til at gøre en ek
stra indsats??

Det økonomiske og det hårde arbejde med 
istandsættelsen kom afdelingens medlem
mer selv til at stå for. Igen kom afdelingen 
igennem en krise på grund af medlemmernes 
ihærdighed.

I dag synes vi selv, vi har landets mest pragt
fulde klubhus. Det er indrettet med plade
værksted, byggelokale, VHF- og HF-rum, foto- 
laboratorie, bibliotek og foredragssal/opholds 
rum, alt dette står til medlemmernes rådig
hed.

Ironisk nok viste det sig, at huset var bygget 
af de tyske besættelsesmagter og under kri
gen havde været brugt som kommandantbo- 
lig.

Et ikke medlem vil nu nok sige, at dette er 
meget dyrt. Ser vi det i forhold til kontingenten 
i 1939, der ved den stiftende generalforsam
ling blev sat til kr. 0,50 (læs halvtreds øre) ja, så 
betaler vi den formidable sum af kr. 130,- om 
året i kontingent i dag, men skal vi nu også al
tid opgøre alting i kroner og ører, burde vi ikke 
hellere opgøre det i hyggelige timer, godt kam
meratskab, indbyrdes hjælpsomhed og tole
rance, er det ikke det radioamatørbevægelsen 
står for, er det ikke det, vi ønsker os af Aalborg 
afdelingen, er det ikke det, vi skal ønske for de 
mange kommende år i afdelingens lokaler, for 
så vil vi uden tvivl komme videre uden de store 
kriser.

Hjertelig til lykke med 50 års jubilæet.
Jubilæumsudvalget
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OZ1CID* HärtnöMlöléérii &Mdfr^ rflU lS w Ä  i Hvidovrevej 46& 1H  ££$0 Hvidovre, 8
Tif, 3  ̂ ?8 44 87.

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

KREDSMEDLEMSMØDE

Det såkaldte »Før RM« afholdes i EDR Hvidovre afde
ling, Byvej 56, Hvidovre,

tirsdag den 26. september kl. 19.30.
Husk allerede nu at sætte X i kalenderen for datoen.

Vy 73 de Hanne, OZ1CID

KURSER
I kreds 1 - regi afholdes:

RADIOTEKNISKE KURSER:
/ Hvidovre afdelingen, Byvej 56, Hvidovre: D-licens, 
ialt 75 timer, lærer Peter Halvorsen, OZ1LDB. Man
dage kl. 19.00 - 21.45. Start mandag d. 2. oktober.

/ Københavns afdelingen, Theklavej 26, København 
NV: D-licens, intensivt (prøve nov. 89), ialt 40 timer via 
5 lørdage kl. 9.00-16.20:30/9, 7/10,14/10,4/11 og 11/11. 
Lærer Viggo Skov, OZ1GKT.

D-licens, ialt 75 timer, lærer Viggo Skov, OZ1GKT. 
Tirsdage kl. 19.00 - 21.45. Start tirsdag d. 3. oktober.

A&E-licens, ialt 75 timer, lærer Peter Halvorsen, 
OZ1LDB. Onsdage kl. 19.00 - 21.45. Start onsdag d. 4. 
oktober.

MORSEKURSER:
I - især for radioamatører, ialt 40 timer, lærer Steen 
Wichmand, OZ8SW. Tirsdage og torsdage kl. 18.00 -
19.50. Start d. 3. oktober.

II - stadig for radioamatører, 36 timer, lærer Steen 
Wichmand, OZ8SW. Tirsdage og torsdage kl. 18.00 -
19.50. Start torsdag d. 4. januar.

For alle: Ialt 50 timer, lærer Steen Wichmand, OZ8SW. 
Lørdage kl. 9.00 -10.50. Start lørdag d. 7. oktober.

Yderligere info vedr. kurserne kan fås ved henvendelse 
til kursuskoordinator:

Hanne Nielsen, OZ1CID, tlf.: 31 78 44 87.
Ang. morsekurser henvendelse til:

Steen, OZ8SW, tlf.: 33 12 35 80.

AMAGER - OZ7AMG, OZ8CPU

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

Nu er vi så småt ved at komme igang igen. Vor nyeste facilitet er vo
res printrum, som tidligere omtalt. Vi har besluttet, at rummet og 
materialer er gratis for medlemmer af afdelingen, såfremt de fabri
kerede print er til eget brug.

Vi skal også se at få blæst lidt mere liv i vore 1296 MHz aktiviteter, 
men det kræver at nogen gider færdiggøre transverteren, hvilket 
der hermed er opfordret til.

Field Day’en er nær. Det er i år den 2. og 3. september, den løber 
af stabelen. Det er 10 års jubilæum, og lørdag aften vil derfor være 
en fest banquet! Hertil kræves høj hat eller bowler, butterfly og, hvis 
man har det, smoking. Vi vil også gerne opfordre til at tage XYL og 
børnene med. Der er allerede tilmeldt et par børn, og de vil naturlig
vis gerne have et par legekammerater mere.

Program
17. aug.: Field Day-møde, tilmelding. For at køre mest effektivt vil 
det være fint allerede i aften at kende deltagerantallet. Husk, at der 
er tale om 10 års jubilæum.
31. aug.: Vi samler udstyret til Field Day’en.

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.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i afdelin
gen tirsdag den 26. september 1989, kl. 19.30. Gene
ralforsamlingen afholdes i lokalerne på Grønnegården 
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Det reviderede regnskab og status ved 

kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens 
punkt 4., skal være formanden ihænde senest 8. da
gen før generalforsamlingen.

Field Day
Som sædvanlig deltager vi i den årlige Field Day, der 
denne gang afholdes den 2.-3. september 1989. Den
29. august checker v i, at alt er klappet og klart til en for
håbentlig udbytterig week-end, så mød op i afdelingen 
denne aften.

OZ1DBO
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HOVEDSTADSOMRÅDET KØBENHAVN - OZ5EDR

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

HVIDOVRE - OZ7HVI

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

Velkommen tilbage efter ferien
15. aug.: Klubaften - start på sæsonen.
22. aug.: Rævejagt.
29. aug.: Vi lægger sidste hånd på forberedelserne til HF Field Day 
i week-enden 2.+3. sep.
5. sep.: Afdelingen fylder 14 år. Vi fejrer dagen med kaffe og basser 
- samt aktivitetstest.
12. sep.: Møde med Telegrafinspektør S.E. Jensen fra Teleinspek- 
tionen om »Samarbejdet mellem Teleinspektionen og Radioama
tører«. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål!
19. sep.: OZ1BGP Volmer vil fortælle om solpletter.

OBS: Brugergruppe for mailbox OZ2BBS!
Som nævnt andet sted i OZ (samt i Medlemsmeddelelser for juli/au
gust) afholdes der er møde onsdag den 6. september i København
safdelingen med henblik på at starte en brugergruppe for OZ2BBS 
etc. Alle interesserede er velkomne!

Vy 73 de OZ5ÖI, Esther

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.

KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde tirsdag den 3. oktober kl. 
19.30 i Hillerød afdelingen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ1BBN, Ragna

BIRKERØD - OZ5BIR

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.

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

Siden sidst
Afdelingen har sommeråben hver mandag aften med godt besøg af 
medlemmer og gæster, særligt kan nævnes mange besøgende til 
Radioamatørernes Museum. Den høflige selvbetjening i vort køk
ken fungerer fint og man hygger sig i gårdhaven i det meget fine 
vejr. Ledelsen lader op til en aktiv efterårssæson.

Program
21. aug.: Vinterens kurser. Kursuskoordinator for kreds 1, vil denne 
aften sammen med lærene præsentere den kommende sæson til
bud.
28. aug.: Før Field Day-møde. Det sidste møde før årets FD. For alle 
operatører og hjælpere.
2. sep.: Field Day.
3. sep.: Field Day.
4. sep.: Klubaften. Vi hygger os i huset med alle dets faciliteter.
6. sep.: Brugergruppemøde. Denne aften inviterer vi alle interesse
rede brugere af OZ2BBS Mailbox til dannelse af en brugergruppe 
for drift og vedligeholdelse af boxen.
9. sep.: Foreningernes week-end. Østerbrohallen.
10. sep.: Foreningernes week-end. Østerbrohallen. Vi deltager 
igen i år med udstilling og demonstration af vor hobby.
11. sep.: Klubaften og afslutning af udstillingen.
18. sep.: Efter Field Day møde. Vi samles og gennemgår årets FD. 
Ser på resultatet og hvad vi kan gøre bedre til næste år.
25. sep.: Foredragsaften. OZ8NJ, Nils vil denne aften behandle HF- 
stationerne. Lytter de godt nok? Hvad kan vi selv gøre for at for
bedre disse og meget andet.

Vy 73 de OZ1FMU, Carl

FREDERIKSSUND ■ QZ6FRS

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.

HELSINGE - QZ9HEL

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.

Nu når sommerferien er vel overstået for de fleste, skal vi igang med 
en masse aktiviteter i afdelingen. Udover de årligt tilbagevendende 
begivenheder som Foreningernes Dag i Helsinge, Field Day og 
JOTA, skal vi også prøve at få stablet et landsdækkende repeater-

HovQdfa^§tyreil î3?öQdfaFn:

I l f F l l S  Æm Aabjergrøj 1 0 , $ 6 0 0 Æ*
8̂i':-4£L3hv:49:-:G£L:-:v
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møde på benene i september, hvor alle repeateransvarlige og inte
resserede brugere skal diskutere eventuelle problemer hos de for
skellige repeatere rundt om i landet. Mere om dette senere, hvis der 
bliver tilslutning til det.

Husk at vi i afdelingen har indførten mødepræmie, som der bliver 
trukket lod om en gang om måneden blandt de der har skrevet sig 
i mødeprotokollen i løbet af den måned. Ved den ordinære general
forsamling vil der så blive uddelt en årlig mødepræmie til den, der 
i løbet at året har været tilstede flest gange.

Husk at møde op mandage, for som du kan se af programmet, 
skal vil have en masse stablet på benene, og foruden det, skal vi 
have vore antenner iorden og lokalet skal males færdigt.

19. aug.: Foreningernes Dag i Helsinge.
21. aug.: Almindelig møde, forberedelser til Field Day.
28. aug.: Afpudsning af Field Day.
2. sep.: Field Day.
3. sep.: Field Day.
4. sep.: Evaluering af Field Day samt renskrivning af log.
5. sep.: VHF test.
11. sep.: Ikke fastlagt.
18. sep.: Almindeligt møde.
23. sep.: Landsdækkende repeatermøde.
25. sep.: Auktion.
2. okt.: Almindeligt møde.
3. okt.: VHF test.
9. okt.: Forberedelser til JOTA.
14. okt.: JOTA.
15. okt.: JOTA.
16. okt.: Almindeligt møde.
23. okt.: Ikke fastlagt.
30. okt.: Almindeligt møde.

‘73 OZ1DPX, Steen

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.

HILLERØD - QZ1EDR

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.

MINI-MARKED
Hillerød afdelingen afholder igen i år mini-marked 
lørdag den 19. august. Der vil være mulighed for at 
købe og sælge amatørudstyr, så mød op og få en hyg
gelig snak og gør en god handel.

Det foregår i afdelingens lokaler på Byskolen, Carls
bergvej, Hillerød fra 14.00 - 17.00.

FOREDRAG
Tirsdag den 12. september kommer OZ7DR i Hillerød 
afdelingen og holder et foredrag om bl.a. krystaller. 
Alle er velkommen i afdelingens lokaler på Byskolen, 
Carlsbergvej, Hillerød. Som sædvanlig starter foredra
get 19.30, men kom i god tid.

Program
15. aug.: Field Day aften.
19. aug.: Minimarked.
22. aug.: Field Day aften og oprydning.
29. aug.: Field Day aften.
5. sep.: Logskrivning og 2m test.
12. sep.: Foredrag ved OZ7DR.

Den kommende måned vil stå i Field Day’ens tegn, vi skal havedet 
hele lagt på plads, og har derfor selvfølgelig brug for en masse inte
resserede amatører, så vi traditionen tro kan få en spændende 
week-end i »marken«.

Angående minimarkedet og foredraget se ovenstående.
Det var så ordene for starten på en forhåbentlig god sæson.

Vy 73 de OZ1JMY

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.

BORNHOLM - QZ4EDR

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.

HOvöd böstyrélö8£&*ädf&rn: _ Æ m ^
fÉ  OZ10ÖP* Am\ Å> Jacobsen, fC f V j W c *  mt\r& C å S  s J  Brovarøen 4$, 3700Rønn«, A l p U d  I ?

m mm t i f . 5 3  95 0 5  07* _____________

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

KREDS 3
RM-formøde afholdes d. 3. oktober 1989 i Bornholm af
delingens klubhus på:

Nørrekaas i Rønne, kl. 19.30.
Dagsorden iflg. EDR’s love.

Vy 73 de OZ1DGP Axel
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ØSTBORNHOLM - OZ4HAM, OZ5HAM

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.

Field Day jubilæ um!
HUSK! Vi deltager i Field Day’en d. 2. og 3. september 1989, der af
vikles på QTH’en ved Robbedale.

Deteren særlig Field Day for Østbornholm afdeling, da det er 10. 
gang vi deltager.

Alle bornholmske radioamatører er velkomne til at kigge ind og 
deltage, som operatører, som hjælpere eller bare for at se, hvordan 
det foregår.

Klubhuset er åbent, som sædvanligt, kom og deltag i klublivet. 
Program for efteråret kommer i september OZ’et.

Vy 73 de OZ1DGP, Axel

Kreds 4 Barthol insstrcæde 2(^2630 Tåstrup, Kreds 4
. 42 52 33 1 .̂

KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde torsdag den 28. september 
kl. 19.30 i Roskilde afdelingens lokaler.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ7IS, Ivan

HASLEV - OZ7HAS

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.

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 Skensved, tlf. 53 82 11 08.
Giro: 6 54 36 85
Postadresse: Postboks 63, 4600 Køge.

Afdelingen afholdt »fællesmøde« den 12.7.89. Fremmødet var ikke 
stort hverken fra bestyrelse eller medlemmerne. Det er jo ferie og 
lad det så blive ved det.

Næste »fællesmøde« afholdes den 9. august 89. Vi håber at 
kunne skrive i næste nummer af OZ, at der var godt fremmøde, 
både fra bestyrelse og medlemmer. Vi ser!

Onsdagsmøderne er/har været småt besøgt i ferien. Det laveste 
fremmøde siges at være 2!

Nå nu nærmer efteråret sig, så lad os gå til den.
Vy 73 de OZ3PE, Arne

HOLBÆK-OZ1HLB

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

Week-enden d. 1.-2. juli, var det så tid til Field Day igen og som 
sædvanlig var klubbens medl. mødt talstærkt op, som til andre tider 
når der sker noget i klubben.

Vores QTH var denne gang lagt så den opfyldte alles krav.
Det var lige fra gode antenneforhold til dejlige rundstykker fra 

Kisserup Mølle hvis mark vi lånte.
Men en ting må man sige vejret var ikke med os. Trods dette for

hindrede det os ikke i at hygge os med fælles grillbord m.m.
Vi kan godt sige at vi havde en rigtig hyggelig week-end endnu 

engang.
Vy 73 de OZ1LKL

LOLLAND - OZ1LOL

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.

Efter ferien
Mødeaftener i uger med lige numre, første møde torsdag den 24. 
august. VY 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-FALSTER ■ OZ1LFA

Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kirstinebjergparken 25, 
4800 Nykøbing Fl., tlf. 54 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

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.

NÆSTVED - OZ8NST

Mødelokale: Fod by gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63, 
4700 Næstved, tlf. 53 72 59 08.
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D. 17/6 blev vor HF-beamantenne genopsat efter endt reparation. 
Frikadellesmeden OZ1JLM sørgede for dejlig grillmad med grønt
sager, som blev nydt i klubbens have.

Program
5. sep.: Forberedelse af udstilling og demonstration på Grønne
gade kaserne som optakt til aftenskoleundervisning.
12. sep.: Vi arbejder videre med udstillingsforberedelserne.
15. sep.: Opsætning af stand på Grønnegade kaserne.
16. sep.: Udstilling og demonstration i Grønnegade.
17. sep.: Udstilling og demonstration i Grønnegade.
19. sep.: Almindelig klubaften og oprydning efter udstilling.
26. sep.: Almindelig klubaften.
3. okt.: Eftersyn og justering af klubbens måleudstyr.
10. okt.: Almindelig klubaften.
17. okt.: Foredrag om power supply og ladestation.
24. okt.: Almindelig klubaften.
31. okt.: Start på bygning af power supply og ladestation, hvis 
der er stemning herfor.
7. nov.: Almindelig klubaften.
14. nov.: Foredrag om måleprober.
21. nov.: Almindelig klubaften.
28. nov.: Fortsættelse af byggeprojekt.
5. dec.: Almindelig klubaften.
9. dec.: Status for byggeprojekt og forslag til næste halvårs aktivite
ter som f.eks. bygning af antennemålebro.
12. dec.: Juleafslutning.
16. jan.: Almindelig klubaften.
23. jan.: Foredrag om modtagere for packetradio og mailboxe.

Vy 73 de OZ4KF, Kjeld

ODSHERRED - QZ10HR

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

ROSKILDE - 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.

Program:
17. aug.: Klubaften.
24. aug.: Klubaften.
31. aug.: Klubaften.
2. og 3. sep.: Camping i Kyndeløse.
7. sep.: Klubaften.
14. sep.: Klubaften.

CW-kursus
Så er det tid at tænke på vinterens gøremål. Til oktober starter 
OZ1CDW, Jens, sit morsekursus op. Kurset kører hver torsdag, 
altså på klubaftenerne, startende kl. 19.00 og slut ved kaffetid. I år 
vil der, som noget nyt, blive kørt en sideløbende gruppe med ge
noptræning af CW. Så med eller uden morseattest, så er det med at 
reservere torsdagen til CW. Som tidligere, er der kun et beskedent 
gebyr, for at deltage noget med et par liter benzin til Jens’ bil, eller 
lign. Vybest 73’s de OZ1KCP, Ole

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.

Når disse linier læses skulle vi have overtaget vore lokaler. Det er 
spejdernes lokaler på Rådmandsgården vil har fået stillet til rådig
hed, de har fået nye lokaler i Strandgade, og så blev der plads til os 
derude. Det er næsten ideelt til vort formål, vi kan gøre næsten som 
vi vil m.h.t. antenner, og der er rimeligt langt til nærmeste nabo. Vi 
skal jo nok have støvet lidt af i krogene, så hvis nogen har lidt tid til 
overs, er man meget velkommen, nærmere oplysninger kan fåes 
hos Formanden. Vort første større arrangement bliver deltagelse i 
Fritidsmessen i Skælskørhallen i september, og det skulle gerne re
sultere i at flere blev interesseret i vor hobby, der bliver sikkert også 
brug for en hjælpende hånd i den anledning, så hold jer ikke til
bage.

Vy 73 de OZ6RC, EDR Skælskør afd.

SORØ - QZ8SOR

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.

SYDSJÆLLAND-MØN - QZ8SMA

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.

Så byder vi velkommen til efterårssæsonen, hvor der er følgende 
program:
24. aug.: Antenneopsætning i klubben. - Så mange som muligt be
des møde op og give et nap med!
7. sep.: Forberedelse til auktion, gennemsyn og opsætning af di
verse effekter.
21. s e p Auktion. Mød frem og gør en god handel.
5. okt.: Almindelig klubaften samt oprydning efter auktionen.

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

VESTSJÆLLAND - QZ2SLA

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.

Sommerferien sluttes 8/8-1989 håber på stort fremmøde denne 
dato. OZ7VG, Verner Binderup, sekretær
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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

KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde på Ringe Hotel lørdag den
30. september kl. 14.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 OZ3ZB, Edmund

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.

Program
22. aug.: Field Day aften - den sidste afpudsning inden vi går i luf
ten.
2.-3. sep.: Field Day (information d. 22. aug.)
5. sep.: Denne aften skal bruges til sammentælling af resultater fra 
Field Day.
19. sep.: Klubaften (evt. RM).

Vi håber at medlemmerne er kommet vel over sommerferien og til
slutter sig foreningens arrangementer i det kommende vinterhalv
år. Vy 73 bestyrelsen

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.

SVENDBORG - OZ7FYN

Mødelokale: Porthusgården, Port husvej 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.

Kalender fo r EDR-Svendborg
22. aug. kl. 20.00: Første amatørnyt efter sommerferien.
23. aug. kl. 19.00: Første rigtige klubaften efter sommerferien. 

Kalenderen herefter består foreløbig kun af klubaftener.

Siden sidst
Har den nye bestyrelse holdt sit første bestyrelsesmøde. Fra dette 
vil informere om at:

Den UHF-repeater konto afdelingen har haft slettes. 
VHF-repeater kontoen laves om til en digipeater konto der skal 

stå for driften af den digipeater der snart sættes op her på sydfyn.
Afdelingen har også været med på VHF-Field Day, det gik godt 

ihvertfald efterhånden, bl.a. var der store problemer med det ny 
indkøbte PA/HF-trin der var købt efter GF beslutning.

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.

VESTFYN - OZ7ASO

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

. 74 58 2 . 30.!

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

KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde i Aabenrå afdelingens lokaler 

den 27. september kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 de OZ1HMY, Mads Peter

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.

Program næste side.
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Program fo r sidste halvår 1989
23. aug.: Indvielse af nye lokaler, (Åbent Hus arrangement).
6. sep.: Field Day log m.m.
20. sep.: Auktion.
4. okt.: Hyggeaften.
18. okt.: Demonstration af måling (bl.a. med 100 MHz Oscilloskop).
1. nov.: EDR foredrag (støj bekæmpe I se).
15. nov.: Hyggeaften.
29. nov.: Satelitmodtagning.
13. dec.: Julemik.

Vy 73 de OZ5PG, Peter

LØGUMKLOSTER - OZ5LKQ

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

NORDALS - OZ1ALS

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.

SØNDERBORG - OZ1SDB

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

TØNDER - OZ5TDR

Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101, 
Abild, 6270 Tønder, tlf. 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
17. aug.: HF-Field Day møde, de sidste forberedelser.
20. aug.: Afdelingsudflugt (Barsø).
2.-3. sep.: HF-Field Day
7. sep.: Renskrivning af log, og point-udregning.
21. sep.: Alm. klubaften.

AFDELINGSUDFLUGTEN 1989

afvikles 
- Søndag den 20. august -

Motto’et for årets udflugt kunne passende være:
- Hvorfor tage ud i det fjerne, når BARSØ ligger lige 

udenfor husdøren og stråler som en stjerne -

Vi glæder og 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 pri
vatbiler. Vi havde påtænkt at tage færgen kl. 10.15. 
D.v.s. vi mødes ved BAR SØ færgens leje kl. 10.00.

- På gensyn -

NB! Angående afdelingens årlige festivitas i novem
ber, følger nærmere info, hold LYTLAPPERNE ude!

PU.V. 73 de OZ5WK, Kalle, tlf. 74 62 13 11

m  76128048,

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.

KREDSMØDE 
Der afholdes kredsmøde lørdag den 30. september 
1989 kl. 13.00 i Holstebro.

Tilmelding til OZ1DYI, Svend, tlf.: 75 12 80 48 eller 
OZ1LDS, Villy, tlf.: 97 41 02 57.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

ESBJERG - OZ5ESB

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

Program
16. aug. kl. 20.00: FD-møde.
23. aug. kl. 20.00: OZ1IOM, Allan fortæller om 10 GhZ.
30. aug. kl. 19.30: Indlevering til auktion.
2. og 3. sep.: EDR Field Day i Marbæk.
6. sep. kl. 20.00: Auktion.
13. sep. kl. 20.00: FD-optælling.
20. sep. kl. 20.00: OZ6BP, Bent vil fortælle om Vejrsatelitter.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet un
der henvisning til lokalesituationen.

Vy 73 de OZ1DYI, Svend
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GIVE OG OMEGN - OZ6EDR STRUER - OZ3EDR

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.

HERNING - OZ8H

Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1 BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61, 
7400 Herning. Telf.: 97 11 84 92 
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling. 
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

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.

I sidste nummer af OZ skrev jeg desværre at CW-kursus starter den
14. august. Dette er ikke korrekt, da kurset først starter den 14. sep
tember kl. 19.00 - 19.30.

Vy 73 de 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 Nykøbing M.

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-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR

Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Kjærgaard Jensen, Videbækvej 8, Faster, 
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 97 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 
7600 Struer, tlf. 97 85 38 09.

THISTED - QZ7TOM

Mødelokale: Rolighedshuset, Kastanievej 45, 7700 Thisted. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1KQP, Per Kaas Mortensen, Vorupørsvej 122,
7700 Thisted, tlf. 97 93 72 70.

VARDE - OZ5VAR

Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37, 
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

VEJEN OG OMEGN - QZ1VJO

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.

Sommerferien er ved at være på retur, og vi begynder nu at gøre 
klar til den nye sæson.

Første mødeaften bliver torsdag den 7. september 1989, og vi mø
des i klublokalet, lokale 6, Det gamle Bibliotek i Vejen.

Vi bruger den første aften til at drøfte hvilke aktiviteter vi skal tage 
fat på. Vi håber at medlemmerne møder op med nye ideer og for
slag, og at sæsonen 1989/90 bliver et aktivt år.

Alle med interesse for vor hobby, er også hjertelig velkommen til 
at kigge indenfor.

Lokalfrekvensen er 145,525.
Vel mødt den 7. september kl. 1930.

Vy 73 de OZ1ÅFD, Claes

ØLGOD - OZ7JYL

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.
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St <meökm^«w Majland, &
f i f  P M v  O Undbjsrgvej 8, 8680 Skanderborg, . ldféS$ &

i l  86 57 32 42,

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.

KREDSMEDLEMSMØDER
Allerede nu bør EDR-medlemmerne i kreds 8 sætte X 
ud for følgende datoer:

19. september i  Vejle-afdelingens lokaler.
21. september i Århus-afdelingens lokaler.

Vy 73 de OZ5KM, Kjeld

EJER BAUNEHØJ
Radioamatørsammenkomst søndag, d. 20 august kl.
13.00 med emnerne:

Modtagning og sending på 50 MHz. 
Catalinaprojektet (kortbølgetranceiver).

udvalget

FREDERICIA-OZ1FRD

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

Så starter vi op igen efter sommerferien, og byder nye og gamle 
medlemmer velkommen.

Tirsdag d. 22. august indkaldes interesserede til undervisning i 
Vejen Til Sendetilladelse (VTS). Og fremdeles hver tirsdag kl. 
19.30.

Klubaften begynder torsdag d. 7. september kl. 19.30, og samt
lige torsdage i lige uger.

73 de OZ1BIX, Leo

GRENÅ - OZ5GRE

Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 86 33 43 85.

HORNSYLD - OZ3TRX

Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ11JYF, Flemming Drøger, Teglværksparken 13,
7130 Juelsminde.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.

Klubmøde første gang efter sommerferien onsdag d. 6 september 
kl. 19.30.

Vy 73 de OZ1JYF, Flemming

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

HORSENS - OZ6HR

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

KOLDING - QZ8EDR

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

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hob rovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 86 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

ROSENHOLM - OZ2ROS

Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 86 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
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.

VEJLE - OZ5VEJ

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.

OZ AUGUST 1989 493



VIBORG - OZ4VBG

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

Medlemsmøde
Tirsdag den 29. august. Klubvært OZ1IZZ.

HF-Field Day
Lørdag, søndag den 2. og 3. september, på arealet ved Vintmølle 
Sø, syd for rastepladsen ved Århusvej.

Planlægningsmøde tirsdag den 29. august i klubben.

Byggeaftener
Hver tirsdag.

Rævejagt
Jagterne er begyndt igen efter ferien. Næste jagt den 23. august.

Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
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.

Program
17. aug. kl. 20.00: Klubaften.
24. aug. kl. 20.00: Klubaften.
31. aug. kl. 20.00: Klubaften.
7. sep. kl. 20.00: Klubaften.
14. sep. kl. 20.00: Klubaften.
21. sep. 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.

KREDSMØDE
Pågrund af sommerferie har det ikke været muligt at få 
fast sat kredsmøde.

Kontakt evt. OZ1FDU, Frank på tlf.: 98 97 74 75.
Vy 73 de OZ1CRY, EUen-Sofie

FREDERIKSHAVN ■ OZ6EVA

Mødelokale: Randersgade 57, 9900 Frederikshavn. 
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bel I isvej 24, 
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.

Flytningen er overstået. Otte mand mødte op lørdag eftermiddag 
kl. 13.00. Vi begyndte kl. 14.00 med de tunge ting det gik ret hurtigt 
med at få alle tingene kørt i de nye lokaler, man skulle tro de fik beta
ling for det, jo, ja P35.

Vi siger tak til OZ1JKP, Henning Lillebro for velorganiseret og 
hurtig flytning.

Vy 73 de OZ5DE, Dan

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.

Program
16. aug.: Klubaften. Studiekreds v/ Svend Saustrup.
23. aug.: Field Day planlægning, operatør og medhjælper bedes 
være tilstede.
30. aug.: Klubaften. Studiekreds v/ Svend Saustrup.
2.-3. sep.: Field Day.
6. sep.: Klubaften. Vi skriver QSL-kort - log osv.
13. sep.: Klubaften. Field Day, vi gør tingene færdig og snakkerom 
hvordan det gik/er der noget, der skal laves om.
20. sep.: Klubaften. HF-aften.

Vy 73 bestyrelsen

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.

Med henblik på Field Day’en vil vi gerne hvis alle der ønsker at del
tage med Campingvogne, antenne-stationer, som operatører eller 
andet, kontakter vor formand.

Så de tilbagevendende problemer kan være løst til klubmødet 
den 22. august. Bestyrelsen

Program
22. aug.: Klubmøde (Field Day).
6. sep.: Klubmøde.
19. sep.: Resultater fra Field Day’en.

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.

Höved bestyrelsesmedlem:
tä r  ÖZ1FDU, Frank Mølgaard Jensen, éf%
S \ S & Q S  M  Ql. Landevej 33, Torndy W

w  w w  9850 Hwmm, HL 98 97 74 ?& ^  ^  ^
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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.

VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM

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.

AALBORG - OZ8JYL

Mødelokale: Forchhammers vej 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.

50 ÅRS JUBILÆUM
EDR

AALBORG AFDELING 
OZ8JYL

Ja, såsker det, EDR Aalborg afdeling bliver 50 år, afde
lingen træder dermed ind i de voksnes rækker, derfor 
inviteres afdelingens medlemmer og venner af afde
lingen til reception

onsdag den 23. august kl. 14.00 - 18.00 
i vore lokaler på Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.

I de forløbne 50 år er der sket mange interessante ting i Aalborg af
delingen, det mest pudsige er, at medlemmerne indbyrdes ikke er 
helt enige om, på hvilken dato afdelingen så dagens lys, nogle me
ner datoen er den 20. august, andre at det er den 23. august, men 
det korte og lange må være at vi fejrer jubilaren.

Somjubilar må det nok siges at OZ8JYL et par enkelte gange har 
skrantet lidt, men afdelingen er altid kommet godt over de kriser der 
har været, på grund af en trofast medlemsskare, lad os håbe det 
fortsætter sådan.

Da afdelingen startede i 1939, var der meget tunge skyer p.a. Eu
ropas himmel, og den sværeste tid for afdelingen opstod da også 
meget hurtigt, da alle radioamatører måtte aflevere deres radiogrej 
på ubestemt tid, fordi de tyske tropper invaderede landet. Aalborg 
afdelingen overlevede bl.a. på at man arrangerede morsekurser og 
teknikaftener, og fordi man dengang som idag havde en utrættelig 
bestyrelse der sloges for noget man troede på.

Lokalemæssigt er EDR Aalborg afdelingen i dag godt kørende. 
Men ser man tilbage i tiden har der været en periode hvor afdelin
gen havde et lille kælderlokale, for ikke at glemme dengang vi slet 
ikke havde noget tilholdssted, det var en hård tid.

Men så blev vi tilbudt en ældre villa der skulle nedrives, villaen 
var dengang som den er idag ejet af Aalborg kommune, den davæ
rende borgmester sagde dengang: »Kommunen vil ikke ofre 5 flade 
ører på huset«, blev det en spore for medlemmerne til at gøre en ek
stra indsats?

Det økonomiske og det hårde arbejde med istandsættelsen, kom 
afdelingens medlemmer selv til at stå for, og igen kom afdelingen 
igennem en krise på grund af medlemmernes ihærdighed. Idag 
syntes vi selv, vi har landets mest pragtfulde klubhus. Det er indret
tet med pladeværksted, byggelokale, VHF- og HF-rum, fotolabora- 
torie, bibliotek og foredragssal/opholdsrum, alt dette står til med
lemmernes rådighed.

Ironisk nok viste det sig, at huset var bygget af de tyske besættel
sesmagter og under krigen havde været brugt som kommandant
bolig.

Et ikke medlem vil nu nok sige, alt dette er meget dyrt. Ser vi det 
i forhold til kontingenten i 1939, der ved den stiftende generalfor
samling blev sat til kr. 0,50 (læs halvtreds ører), ja  så betaler vi den 
formidable sum af kr. 130,- om året i kontingent i dag, unægtelig en 
meget stor stigning, men skal vi nu også altid opgøre alting i kroner 
og ører, burde vi ikke hellere opgøre det i hyggelige timer, godt kam
meratskab, indbyrdes hjælpsomhed og tolerance, er det ikke det ra
dioamatørbevægelsen står for, er det ikke det vi ønsker os af Aal
borg afdelingen, er det ikke det vi skal ønske for de mange 
kommende år i afdelingens lokaler, for så vil vi uden tvivl komme vi
dere uden de store kriser.

Hjertelig til lykke med 50 års jubilæ et 
Jubilæums udvalget

OZ8JYL’s »kommandantbolig«.

Fra foreningsredaktionen skal lyde et hjertelig tillykke  med de 50 år 
med ønsket om fortsat mange gode år for afdelingen.

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

Program
I august er den helt store begivenhed naturligvis EDR Aalborg afde
lings 50 årsjubilæum, det viljeg ikke skrive mere om, dog lige at der 
er reception for afdelingens medlemmer og venner onsdag den 23. 
august kl. 14.00 -18.00 i afdelingen.

Hermed ønskes der et stort til lykke med dagen, og lad os tro på 
at vi også i fremtiden har en dejlig afdeling, der er det naturlige sam
lingssted for de radioamatører der bor i området.

Hermed indkaldes der til generalforsamling onsdag den 13. sep. 
kl. 19.30.

15. aug. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
22. aug. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
29. aug. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
5. sep. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
12. sep. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
19. sep. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.
26. sep. kl. 19.00 - 21.00: Rævejagt.

Det var alt for denne gang OZ1LLY
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Grønland
JULIANEHÅB - 0X3JUL

Mødeaften: Første mandag i mdr., i klubhuset, Kirkegårdsvej B48. 
Fmd.: 0X3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq. 
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.

NUUK - OX3NUK

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

PITUFFIK - OX3THU

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.

OZ1EOS
Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om, at vores næst
formand OZ1EOS, Jens Andersen, Dybbøl pludselig var afgået ved 
døden i en alder af kun 49 år. Han fik D-licens i 1979 og B-licens i 
1981. Det var hovedsageligt på 2 m Jens udfoldede sig, men inden
for de sidste par år fattede han også interesse for 40 m båndet. Han 
havde planer om antenner til dette bånd, som han desværre ikke 
nåede at realisere. Hans stemme vil blive savnet i æteren.

Jens var et uhyre hjælpsomt menneske, som aldrig sagde nej, 
hvis nogen bad ham om hjælp, og dette nød afdelingen stor fordel 
af, idet det altid var ham, som stod for det kulinariske ved fieldday 
og lignende arrangementer, og dette klarede han med stor bravo ur.

I sin fritid eksperimenterede han med radio og tv, og han gik hel
ler ikke af vejen for selv at bygge amatørgrej.

Der vil fremover være et stort savn i afdelingen, idet vi skal und
være hans altid glade gemyt, men savnet er naturligvis størst hos 
hans XYL - Else og børnene, og vore tanker går til dem i denne 
svære tid.

Æret været hans minde.
På EDR Sønderborg afdelingens vegne, OZ1EQP Arne

Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vi! normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

Ågurketid i OZ
Juli nummeret af bladet for radioamatører OZ var så ringe, at jeg 
syntes, det kræver en kommentar. I dagspressen generelt er fæno
menet ågurketid normalt for juli måned, men for OZ er det næsten 
blevet ågurketid året rundt. Indholdet af læsværdige artikler er ble

vet mindre og mindre. Bladet bliver bl.a. fyldt op med reklamer for 
STORNO-MOTOROLA produkter foreløbig to gange i træk, og når 
undertegnede ved, at teknisk redaktør er ansat i STORNO bliver 
det ekstra greelt. Den eneste artikel, der fangede min interesse var 
OZIKTO’s om et locator program, men artiklen var ubrugelig, da 
programmet ikke var gengivet, derimod var de følgende 1 side fyldt 
med ovenfor omtalte STORNO reklame. Derudover havdejuli num
meret hele 2 tests af stationer, noget der i hvert fald ikke fanger min 
interesse. På side 387 var der et billede fra Freerslev dateret 1985, 
lidt sent måske. Hvor var billederne eller omtalen fra dette års Silke
borg møde??? Så er der walkie-talkie spalten, hører den hjemme i 
OZ??? Sådan kunne jeg blive ved, kritik af OZ er ofte hørt, men til 
kritik hører efter min mening også nogle konstruktive forslag. Lad 
mig derfor foreslå, at der skæres ned på sideantallet, når der ikke 
er stof nok. Jeg er fuldstændig klar over, at teknisk redaktør mang
ler stof fra læserne, og at det er læserne, der fortrinsvis skriver bla
det. Men jeg syntes også, at teknisk redaktør selv burde være mere 
udfarende med artikler (han kan jo godt), noget der var almindeligt 
i bladet, da det var OZ7AQ, der var redaktør, og så er det trods alt et 
rimeligt godt lønnet job. Hvis der ikke på en eller anden måde gøres 
noget ved vores OZ, enten ved at hæve kvaliteten eller ved at 
sænke prisen, er jeg bange for, at flere og flere vil falde fra. Lad os 
få en debat om, hvordan vi får det bedste ud af vores medlemskro
ner og samtidigt et godt blad.

OZ2TG Steen Gulstorff, Lindehaven 9, 2500 Valby

Teknisk redaktør har på grund a f ferie ikke mulighed forat kommen
tere dit indlæg, men lad mig forebygge eventuel rygtedannelse ved 
at slå fast, at omtalen af Stornos produkter intet har med teknisk re
daktør afgøre. Ja, han har end ikke vist, at de biev bragt her i bladet.

Redaktionen modtager en dei pressemeddelelser fra forskellige 
firmaerbi.a. med omtale a f nye produkter. Når undertegnede finder 
noget, som jeg  skønner er a f interesse for læserne, bliver det bragt 
her i bladet.

Med hensyn til det efterlyste indslag fra Silkeborgmødet, så er 
forklaringen den simple, at redaktionen ikke har modtaget noget 
herom, ingen a f deltagerne har åbenbart endnu haft tid eller lyst til 
at sende OZ en beretning. HR

Til OZ’s læsere
Som ganske nytt medlem av EDR er det kanskje uhøflig å sende 
innlegg til OZ...

Jeg vil allikevel, pådenne måten, få takke for alt tilsendt materieil 
og medlemsnål, og samtidig gi honnør for et glimrende medlems
blad.

Så tillater jeg meg å spørre, om det blandt EDR’s medlemmer er 
mulig åfremtrylleen bruksanvisning (manual) på dansk foren Ken
wood Transiever Model TS 180 S. Gjerne en kopi.

Jeg håper noen kan hjelpe meg.
De beste hilsner til alle hyggelige forbindelser, som jeg har hatt 

med danske radioamatører via trådløs og ved personlige samtaler.
LA1VEA Bjørn Smeby, Mejdellsgt. 49

2600 Lillehammer, Norge

Om OZ
Tak for det udmærkede blad - OZ 7/89 - men hvad skuer mit øje - en 
let påklædt dame på forsiden - og så mellem alle de - måske strøm
førende apparater, men puden kan jo naturligvis virke isolerende, 
hvis der skulle være strøm på - altså hvis den er tør??

Til OZ1HFW Alex - det forbavser sandelig også mig, at 27 MHz- 
brugerne nu kommer »ind i varmen«, men helt ærligt - er mange af 
dem ikke også en slags amatører i radio og iøvrigt kan sikkert også 
en del OZ-medlemmer træffes på 27 MHz - sidste udgave af QTH- 
listen viste i hvert fald en dei i 8660 området.

løvrigt er disse klubber betydeligt bedre til at »markedsføre« sig 
selv end EDR-medlemmer. De medvirker på magne sportsarr. og 
lignende og opnår presseomtale, men det er måske OZ-folk »i for
klædning«?

Erling Thisted Kristensen, EDR 21100, 8660 Skanderborg

ISHUS mening
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDfl’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 TR751E med talesyntese og DCS-modul, 
pris kr. 5.000.100 W PA-trin til 2 m 12 V, pris kr. 850. Honda 
generatorer: EX650E markedets mest støjsvage, kørt under 
100 timer, pris kr. 4.300. EX800, pris kr. 3.500. EX1500E, pris 
kr. 3.100. Kikkert på trefod 15 til 60 x  60, pris kr. 700. Kamera
holder til vægmontage, pris kr. 50.10 kg jerklorid, pris kr. 100. 
2 stk. HM50W PA højttalerenheder nye med kraftige gitre og 
beslag, pris kr. 400. Generator onan marine 220 V 6600 W 
med varmeveksler. Auto start ved belastning. Fabriksny kom
pakt model. Manualer, pris kr. 5.500.
OZ1CHL, Lars Schultz, tlf. 30 31 83 43.

Sælges: Elkeyer med Weithkontrol, omskifter for negativ/po
sitiv nøgling, afpryder for medhør og jackstik for tilslutning til 
station samt hastighedsregulering. Indbygget i alukseret alu
miniumskabinet, pris kr. 575. Små gedigne dobbeltmanipula
torer til indbygning. Fremstillet i forcromet messing med pi- 
nollejer og fingervinger i teaktræ, pris kr. 160.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, tlf. 
09 21 90 42.

Sælges: Packet radio udstyr. Commodore C128 med 1541 di
skettestation. COMAL 80 modul version 2.01. Støvlåg. Pæn 
og velholdt. Original embalage. Indbygget EXOS-V3 hurtig- 
loader. 14 gange hurtigere loading end normal. Omskiftning 
mellem normal og hurtigloader. EX0S-V3 har indbygget 20 kb 
ramdisk og menustyret funktionstaster. Fuld dokumentation. 
Programmer medfølger til packet. Kieler packet modem lige 
til at koble mellem computer og 2 m-station. 100% i orden. 
Sælges samlet for kr. 3.250.
OZ1ECM, Jørn, tlf. 65 95 82 41.

Sælges: Håndapp. Yaesu FT209 RH-5 watt, oplader, MH12 
A2B, NiCd FNB-4, Billader, PA3 +  bilant, pris kr. 4.000. 
OZ1IEP, Carl Halkier, tlf. 44 68 30 54.

Sælges: Yaesu FT-727 dual band 2 m/70 cm håndstation 5 W, 
FNB-4A og FBA-5A batterier, NC-15 hurtiglader og bordstan
der, pris kr. 4.300.
OZ1RH, tlf. 42 38 77 67.

Sælges: Ten-Tec HF-transceiver, PARAGON incl. alle filtre og 
original mike, pris kr. 14.500. Ten-Tec PA-trin TITAN, pris kr. 
16.500. Antenne tuner NYE VIKING MV-W (3 KW), pris 4.500. 
Yaesu FT-212 RH, VHF transceiver (45 W), pris kr. 3.600. Ya
esu FT-736 VHF/UHF transceiver, satellit/2 m/70 cm moduler 
monteret, pris kr. 15.000. Yaesu HF-transceiver 757 GX JL 
incl. mike, pris kr. 8.900.2 x 2  stk. 6146 B (parrede rør), pris. 
kr. 750.
OZ4ZR, Eigil, tlf. 03 54 52 94 mellem kl. 16.00 og 18.00.

Købes: 2 m station. Står din basis/mobilstation og samler 
støv, vil fattig, nylicenseret, værnepligtig gerne købe den. 
OZ4ACA, Peter, tlf. 42 90 26 12.

Sælges: Silketrykning af printplader, forplader, streamers, lo
gotryk på QSL kort m.m. prof. udførelse, ring og hør mere. 
OZ2HK, H.P.A. Olsen, tlf. 75 61 85 62, aften.

QSL-kort Se annoncen i 
OZ nr. 2/89 side 94

Sælges: TS-700, Kenwood 2 m transceiver, VFO, all mode, 
samt 11 Xtalkanaler, pris kr. 1.950. HF PA, leom IC-2KL med 
original power IC-2KLPS. no tune, transistorer, max. inpt. 
samtlige 9 bånd 1 KW, pris kr. 9.000. Ten-Tec HF PA, TITAN 425 
med power, rigeligt output, pris kr. 17.000 kr. Drake antenne
tuner MN2700, pris kr. 2.400. Greystone 2 m PA, 10 W ind, 40 
W ud, med hjml. power, pris kr. 450. Fabriksny powersupl. 
13,8 V (variabel) out, max. 25 Amp, overspændingssikret, be
lyste metre, pris kr. 1.300.2 m antennetuner LEADER med po
wer out/SWR meter, pris kr. 550. Fabriksny Honda generator 
220 V AC, nedsat til kr. 3.900.18-HT vertical 5-bånds Hy-Tower, 
renoveret, pris kr. 1.400. Icom SM-8 mike (ny), pris kr. 490. 
OZ3Y, tlf. 53 58 01 02.

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

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: Fra OZ1EOS’ dødsbo sælges følgende effekter. Tran
sceiver Kenwood 120 V + power 30 ampere (home made) 
med amp. meter. Samlet pris kr. 3.500, med Sbe-mikrofon. 2 
m station Multi 7, pris kr. 500. PA-trin for HF (home made) ca. 
100 W output, pris kr. 800. Ovennævnte priser er uden evt. 
forsendelse.
OZ1EQP, Arne, tlf. 74 42 11 80, bedst mellem kl. 17 og 18.
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1989/90 katalog?
Ellers ring eller skriv efter et nu!

VY 73 OZ1CSN, Leon

vejie R.C. ELEKTRONIK aps
S0NDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 

TLF. 75 83 25 33 . GIRO 7 12 56 66 
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ERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNO
Sælges: Yaesu FT-767-GX MK II HF all mode, PS-767 højttaler, 
alt som nyt i original emballage og med service manual. Ya
esu FT-736-R 2 m +  70 cm + 6 m all mode som ny i original 
emballage. President Lincoln 10 m all mode ny dækker 26-30
MHz 28 W pep. Pakratt PK-232 modem med alt software + 
fax på skærm IBM + kompatible 20 amp brokopling 15, pris 
pr. stk. kr. 15. Autoradio 4 x  25 W med wqualizer, ny pris kr. 
2.200, sælges for kr. 1.000. Lafayette 27 MHz 40 kanaler ok, 
pris kr. 400.
OZ6FH, Peter, tlf. 97 96 22 47 efter kl. 18.00. Biltlf. 30257980.

Sælges: Heathkit HF station SB300, SB400, SB600, pris kr.
3.000.25 W PA-print, pris kr. 150.73 Magazine 68-82 å kr. 25. 
Ham Radio Today 85-88 å kr. 25. CQWW CW contest simula
tormodul til C64, pris kr. 250. Super DX edge HF program for 
C64, pris kr. 300. Diverse rør (også stålrør) nye og brugte samt 
diverse elektronik og computer blade og bøger (C64). Liste 
mod frankeret svarkuvert.
OZ4OV, tlf. 42 16 49 95.

QSL - KORT
Mangler du QSL-kort, så kontakt os. Vi har 
standard kort, men laver også kort efter din 
egen idé. HUSK, vi trykker også kuverter, 
laver faktura-sæt, blokke m.m. til billige pri
ser. Ring og hør nærmere.

TRYK
Ringgade 187 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 07 03

Sælges: Yaesu FT-757 HF-station med strømforsyning FP-700 
samt bord, mic YD 148 samt mobil beslag, kr. 7.500. 
Henvendelse: OZ1HTB, Bent, 53 95 70 83.

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. Power supply medfølger. Low band DX-ING 
by ON4UN software kan tilbydes til Commodore 128. 
OZ1ING, Henrik, tlf. 98 84 31 25.

Sælges: Kenwood TS-820 med ekstra VFO. Icom IC-240. 
OZ4AU, Unmack Larsen, Åløkken 7, 5250 Odense SV, tlf. 
09 96 24 10.

Sælges: Proff. elektronic keyer CMOS m/memories som ny, 
pris kr. 1.200. Nye 6164B, pris pr. stk. kr. 170. Håndmikrofon 
TURNER 360, pris kr. 300. Drake TR-7 Line med 3 filtre, FA-7, 
RV7, SP75, PS7, komplett service manual. Diverse QRO-dele 
for PA-trin. 813.
OZ8RO, tlf. 42 80 18 75.

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s powermoduler og TEFLON- 
print. MGF1302, pris kr. 65. MGF1502, pris kr. 50. MGF1501, 
pris kr. 30. MGF 1102, pris kr. 40, (dual gate). 6 GHz mixerdi- 
ode BA481, pris kr. 10. 1240-1300 MHz 20 W powermodul, 
M57762, pris kr. 695. BFG 91a, pris kr. 7,50. BGF 33 FT=12 
GHz, pris kr. 10. Mikrobølgekondensatorer, pris kr. 5. Tempe
raturregulering 50° C til X-talovn, pris kr. 20. TEFLON PRINT 
CuClad 3 m/Keen Er=2.45, t=0.8 mm, pris 75 øre/cm2. Æt
sede teflonprint til diverse mikrobølgekonstruktioner 1 - 24 
GHz, ring og hør!
OZ1HDA, Erik +045 98 88 93 01.
OZ1FJJ, Kurt +045 98 56 21 77.

Sælges: HALLICRAFTERS PA-trin type HLA-1KA 2-30 MHz 
m. EIMAC 8576/264 &4CX350A og rullespoler uden p.s., pris 
kr. 2.000. HALLICRAFTERS HF receiver Type MSR-1A m. tilh. 
HF-synthese type MHS-4C2 2 - 30 MHz USB, CW & AM, pris 
kr. 900. RACAL PA-trin type TA349 eller DA340001,5 - 30 MHz 
m. EIMAC 4CX1000 % 4CX350A, 3 rullespoler, 2 var.vacum 
kond., auto/man. tuning, SWR, osv. m. manual uden p.s., 
pris kr. 3.000. RACAL RA17AU HF receiver 0,5 - 30 MHz, pris 
kr. 1.800. SIEMENS E350A Langbølgeforsats 10 - 1550 kHz 
(udg. frekv. 20 MHz) pris kr. 900. SIEMENS FSE30 RTTY konv. 
m. indb. oscilloskob, pris kr. 400. DANCOM R101 receiver m. 
manual def., pris kr. 300. ROHDE & SCHWARZ Peilprufsender 
VHF type NA409T, pris kr. 300.
Købes: Til COLLINS S-Line: Højttaler. Til UNIDEN 2020: Højt
taler 8120. Manual for RACAL RA117. X-tal: 485,530,130 og 
1400 kHz.
OZ1KFC, Palle, tlf. 86 11 64 43, efter kl. 18.00.

Bytte: Haves: Icom R71E HF modtager (ny, pris kr. 12.900). 
Ønskes: 10/15/20 mQuad eller Yagi antenne med rotorsystem 
eller PC med Amtor/RTTY hardware/software eller 2 m base 
station med strømforsyning.
OZ2ACL, Postboks 42, 2730 Herlev.

x Generalagent for B EJA FO N
YAESU MUSEN ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V. • TELEFON 31 31 02 73
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Sælges: Kenwood 70 cm FM-tranceiver, TM-421E 35 W, origi
nal embalage og manual, kun brugt få timer, kr. 3.000. AP 
780RC 70 cm, ej ombygget, nye krystaller til ombygning + 
diagrammer følger med, kr. 450. Bordmikrofon m. forstærker 
kr. 150.
OZ1EWW, Carsten, tlf. 75 26 95 25.

Sælges: NOVEL PW 120 B, samt diagrammer/manualer for 
Belcom LS-20 XE PockeTra 2 og Scopex 4D 10. God pris for 
god kvalitet gives.
OZ1CEG, Erling Jensen, tlf. 42 80 69 13.

Sælges: Hameg HM203-5.20 MHz oscilloscope med kompo
nent tester, pris kr. 3.000. Kondensator: 9 stk. 11500uF 30 V. 
5 stk. 37600uF 95 V, pris kr. 700. Effektdioder, kondensatore, 
trafoer, effekttyristore, køleplader, effektmodstande autoradi
oer, walkman, og meget andet, sikkert over 70 kg, pris kr.
1.000. OZ-blade komplet årg. 1973-89, pris kr. 500.2*250/500 
W. 8/40(1*1000 W. 80) effektforstærker med 16 MosFet, 2 
stk. 600 VA trafo, 10 stk. 9800 uF, blæser, køleplader, kvalitet 
print, forgyldt stik og terminaler, alle komponenter er af god 
kvalitet, mangler et kabinet. (Komponentværdi for over kr. 
6.000), pris kr. 3.000.
OZ1KYZ, Michael, tlf. 47 77 04 04, efter kl. 18.00).

Sælges: CQM763 100 kan. 15 W PA, pris kr. 1.250. CQP500 
2 m 3 kan. mont. 3 batt +  lader, pris kr. 750. 2 stk. 8” BASF 
diskettedrev, pris pr. stk. kr. 250. Alt sælges +  porto. 
Købes: Kenwood HC10 stationsur.
OZ1HKW, Aksel, tlf. 53 68 03 08.

Købes: Rør til Oscilloscop type DH7-78, og trafo til AP 616/618 
rørstation 2 x  300 V 1 x  200 V og 12 V.
Sælges: Drake kortbølgeradio type T-4XC og R4C m/strømfor
syning for do. (3 ens kabinetter) yderst velholdt, pris kr. 5.500. 
AP700 en kanal (er trimmet op til 145.500 MHz) excl. PA-trin 
kører 2 W ud, og AP749 syntese station frontbetjent komplet 
uombygget (m/krystaller til amatørbrug) begge AP radioer, 
pris kr. 1.600.
OZ1HLR, Sven, tlf. 53 61 36 26. '

Tekniske artikler 
modtages gerne.

Redaktionen

Sælges: 145 MHz håndapp. IC micro 2E med blandt andet 
stor AKKU pakke BP24, pris kr. 2.000. 432 MHz mobilstation 
Yaesu FT-711RH, pris kr. 3.000. Power sup. for do., pris kr. 500. 
OZ1LUH, Palle, tlf. 42 32 11 08, efter kl. 16.00.

Annonceindex

Vort motto: 
Kun topkvalitet
Husk  —  at vejen til 

komponenterne går gennem

Sb’s Radioservice wozsid
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.

Betafon  omsi. v. forsiden, 499,
bagsiden

Byrlund............................................. 483
D am a tic ........................................... 497
D ogp lace ......................................... 475
E lectronic......................................... 500
Elektronik Laboratoriet................... 483
Esbjerg offset I/S .............................. 497
FC-trading A /S ................................ 446
GY-Trading....................................... 471
H S-tryk..............................................499
Carl C Jensen A/S ..........................481
KE Radio og T V .............................. 453
N o ra d .....................................  444, 481
Radioamatørernes Forlag ApS . . . 444
Vejle RC-Elektronik..........................498
Werner R a d io ...................................459
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Week-end Træf for unge amatører/SWL’s
Ungdomsudvalget afholder træf i weekenden 24.-25. sep
tember 1989.

Træffet afholdes på adressen: Skovhuset, Astruplund 
Plantage, 8550 Ryomgaard.

Pris for deltagelse vil blive 80-100 kr. (alt efter delta
gelse), som udelukkende skal dække fortæring i week-en- 
den.

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 kammerater og 
få nye venner indenfor vor hobby.

Kontakt Ungdomsudvalget, OZ1BBN, Ragna, tlf. 42 31 
49 00 eller OZ1IZB, Bjørn, tlf. 66 12 57 65 eller tlf. 66 10 89 
52 for yderligere information eller for tilmelding.

Frist for tilmelding: 31. august 1989.
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ALTID - hvor, 
og når som helst - YAESU

DANMARKS SMARTESTE STATION
YAESU har gjort det igen!!!
FT 811
70 cm HÅNDSTATION
★ 49 hukommelser
★ 2 VFO’er
★ indbygget DTMF
★ indbygget VOX
★ se alle funktioner på display

T'one Encoder/Squelch Enabled

K ø b  p å:
FINAX
DANKORT
DINERS
EUROCARD
VISA

Low
A lt  Keypad Active. 

Memory Number- 
Memory 7'une A c tive -,

Memory Skip—

VFO S e le c tio n ^

PTT Switch Locked
Keypad Locked S/PO Meter

Repeater Shift
DTM F Memory Mode 

VOX Enabled

-  Opera ting (or Tone} 
Frequency

Low Battery Voltage 
Auto Power O ff  Active 

Power Saver Active

INTRODUKTIONSPRIS Kr. 3.395,
Vore telefoner svarer hele døgnet. Efter normal lukketid 
kan De benytte vor automatiske telefonsvarer.B EIA FO N

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


