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Ny avanceret HF-transceiver med masser af finesser. Indeholder seneste
ICOM teknologi med bl.a. meget høj dynamik 105 dB. Interceptpunkt + 23
dBm. Indbygget antennetuner og CW-filter er standard.

HF TRANSCEIVER
Nyudviklet PLL-system DDS (Direct Digital
Synthesizer) giver hurtig PLL-låsning, rent
signal og extremt lav oscillatorstøj. Indbyg
get automatisk antennetuner med hukom
melse for hvert bånd. Display med 10 Hz
udlæsning. Perfekt for CW-operatøren,
har finesser som beatosciilator, indbygget
el-

bug med variabel hastighed, udtag for
Sambic og »High speed full break-in«.
Bandstack-register: For hvert bånd huskes
sidst anvendte frekvens, mode, og MFfilter smal/bred. Dette modsvarer 20 uaf
hængige hukommelser.

Øvrige finesser:

For d e ta lje re t in fo rm a tio n
RIT og TX-RIT, IF-shift, Notch og VOX
re k v ire r d e ta lje re t fa rv e b ro c h u re
Modtagning 100 kH z-30 MHz
Variabel tonekontrol for både modtagning og sending
Medhør på sending, SqueSch i alle modes
Tastatur for hurtig indstilling
HF talekompressor til DX-kørsel
Forforstærker og atten nu ator 10, 20 og 30 dB
CW-fiiter FL32A og FL52A standard
Høj følsomhed 0,15uV ved 10 dB (1.6-30 MHz SSB, CW, RTTY)
Noisebianker smal/bred og variabel
Extra kraftig 220 V strømforsyning
99 hukommelser med hukommelse 90 - 99 som split.
Kraftig CPU styret blæserkøling med temperatursensor tillader kontinuert kørsel.

24 måneders
fri service

Tilbehør
IC-4KL 1 kW lineært PA med tuner.,..
IC-2KL 500 W Lineært P A-trin...........
EX-627 Automatisk antenneomskifter
CT-16 Satellit interface...................
CT-17 Interface for com puter........
MB-19 Håndtag for rackm ontering.
SP-20 Højttaler med filter...............
SM-6 Bordm ikrofon.......................
SM-8
Bordm ikrofon.......................
HM-36 Håndmikrofon med scanning

NORAD
Specialelektronik
Lønstrup - 9800 Hjørring
Telefon 98 96 01 88
Telefax 98 96 04 88

.kr. 59.000
kr. 24.995
kr, 2.750
kr. 1.100
kr. 1.195
kr.
495
kr. 1.595
kr.
600
kr. 1.195
kr.
435

UT-30
UT-36
FL-53A
FL-101
Fl-102
CR-282

Toneencoder.....................................kr.
Talesyntese.......................................kr.
CW/RTTY 250 Hz filter 455 kHz ....kr.
CW/RTTY 250 Hz filter 9M H z........ kr.
AM-fi!ter 6 kHz, 9 M Hz.....................kr.
Højstabil X -talovn.............................kr.

200
385
1.525
765
795
1.175

fC-765 incl. kabel, stik, sikrin g e r og manual kr.
34.500. A lle priser er Incl. moms.
0 8 S : f denne måned tilb y d e r vi 5% in tro d u ktio n sra 
bat på ovennæ vnte produkter!

TEAM SCANDINAVIA
S ve rig e :
N o rg e:
F in la n d :
F in la n d ;

S w e dish R a d io S u p p fy, B ox 208, 651 02 K a rls la d
T e le fa x 0 5 4 -1 1 8 0 34
T e l. 0 5 4 - 10 03 40
V H F C o m m u n lc a tio n A /S , P ostb oks 43. Ø k e rn , N -0 5 0 6 O slo 6
T e le fa x 0 2 - 6 3 11 11
T e l. 0 2 - 5 3 09 30
T e le v is io a p u O Y, B o x 837, 8 F 00101 H e ls in g fo rs 10
T e le fa x 0 - 730 907
T e l. 0 - 7 3 0 9 7 0 /3 6 6 330
U ra n u e T u o n ti O V, B o x 16, S F -L ap u s K P -10
T e le fa x 964 - 3 3 10 49
To!. 6 4 - 3 8 7 3 1 3
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Medlem af EDR - repræsentantskabsmøde.
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TV v ldeo m od ulato r
OZ9ÅU har bygget en enkel og alsidig videømodulator,

Ametørannoncer og abonnement;
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Test af en ny m åde at lave p rin t på
Med det nye TEC 200 lettes printfremstltiing på køkkenbordet.
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Vi eksp erim enterer
i denne måned tester for FET’s.

510

Bekvem an tenne til de »nye« bånd
OZ1BGP har på en let og elegant måde løst sit antenneproblem,
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tff. 36 13 77 00, kb 10,00-14.00
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Carsten Brendstrup-Hansen, OZ3BH
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tlf. 42 87 16 56 efter kl. 18.40
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Foreningsinformation.
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OZ-spot:
Prøver for radioamatører.
Jam boree on the Air 1989,
Besøg fra VK-land.
60 års licensjubilæum i Holland.
Oplevelser sommeren 89.
Norge er også med.
Tyveri.

Diplom redaktion:
Örethe Heiberg, OZ1DXX
Snedkervej 24,6710 Esbjerg v

DX*redaktlon:
Morten Skjold Frederiksen, OZ1FTE
Smedevej 41, 4070 Kirke Hyflinge

VHF-UHF-SHF-redaktlon:
Svend Erik Lindberg, OZ8SL
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VHF-U HF-SHF-contest:
G eorg Landbo, OZ1FMB
Fasanvej 7,7190 Billund

RTTY-redaktion:
Karsten Jensen, OZ1AKD
Højmarksvænget 56, B600 Silkeborg

Paeket-redaktion:
H. Bro Nielsen, O Z3RC
Mageløs 1,5000 Odense C

SSTV-redaktlon:
Carl Em kjer, OZ9KE
Søborghus Park 8,2 8 60 Søborg
S W i*r$ d a k tio n ;
Bent Pedersen, OZ1DDN
Ellevang 14». 7100 V ejle

CW-redaktlon:
Erik Langgaard, Ö 2 8 0
Falkevej 14,2500 G lostrup

Det nostalgiske hjørne:
E rikG ø riyk, OZ1HJV
Opneesgård 69, 2970 Hørsholm

Foreningsredaktf o n:
Ellen-Softe Pind, OZ1CRY
Hyl festykkei 10, Udsholt, 3230 Græsted

Afleveringsfrist til O Z ..................

Okt. Nav
20.09 20. 10
20.09 20. 10
20.09 20, 10
Mindre re tte is e r.........................
29.09 28. 10
AfI, til postomdei in g ...........................
16.10 13.11
18. 11
Stoffet skal væ re modtageren i hæ nde senest den
nævnte dato.
Eftertryk af QZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæ ssig udnyttelse må dog kun finde sted
med redaktionens og forfatterens tilladelse.
T yk: Dafolo A/S, Suderbovej 22-24
Frederikshavn, tlf. 98 42 28 22.
Afleveret til postvæ senet den 18, septem ber 1989,

Tillæ g RM-sider
Forsidebliledet: Med CEPT-licens
»La Route des Grandes Alpes«.

. F/OZ8WW/M QRV fra

(fotoXYL de OZBWW)

Redaktionelt

Medlem af EDR - repræsentantskabsmøde
Værsågod, så er vi på gaden igen med et OZ, der forhåbentligt falder i
din smag. Postvæsenet var ikke så flinke ved os i sidste måned,
idet man på Århus postkontor havde et maskinuheld, der bevirkede,
at bladet først blev afsendt fra Århus d. 16. august og ikke som planlagt d.
14. Postvæsenet har beklaget dette hændelige uheld, og jeg håber, at alle
i denne måned modtager bladet til forventet tid.
I denne måned er antallet af sider med teknisk stof en smule mindre
end sædvanligt. Det er ikke, fordi vi ikke har godt stof på lager, men fordi
et par af spalteredaktionerne denne gang brugte lidt flere sider end van
ligt, bl.a. med rapporter fra store åbninger på VHP Annoncemængden
var også glædeligvis lidt større end de sidste måneder, og endelig skulle
der være plads til de årligt tilbagevendende RM-sider.
Når man er medlem af en forening og betaler penge herfor, er det for
mentlig fordi man gerne vil støtte foreningen, eller på grund af, at forenin
gen kan tilbyde en noget, man har glæde af.
Uanset hvad årsagen er til, at du er medlem af EDR, vil jeg tillade mig at
gå ud fra, at du er interesseret i, at det går foreningen godt.
Hvorfor skulle du ellers være medlem?
Når jeg for et øjeblik siden glæ dede mig over annoncemængden i OZ,
er det fordi det gavner økonomien og derm ed EDR.
Ligesom alle andre har EDR også mærket den økonomiske stramning.
Medlemstallet er vigende og kontingentet stiger.
Økonomien har ved de seneste repræsentantskabsm øder været et cent
ralt punkt, og vil givet også blive det denne gang. Som det fremgår af RMsiderne, er der forslag om en mindre kontingentstigning.
Hvis du hører til dem, der stejler ved tanken om øget kontingent, og som
kunne finde på at sige, at kontingentet snarere bør falde, så husk, at det er
RM, der fastsætter kontingentet.
Hvis du er interesseret i foreningens ve og vel, og det er medlemmerne
ifølge ovenstående, så mød op på de formøder, d er afholdes rundt om i
kredsene. Det er her, du kan møde dine repræsentantskabsmedlemmer.
Det er her, du skal fortælle dem, hvis du mener, tingene skal gøres ander
ledes.
Personligt synes jeg, det er i orden med den foreslåede kontingentstig
ning. Jeg vil ikke undvære nogen af EDR's tilbud til medlemmerne, men
hvad siger alle I andre medlemmer?
Efter RM er det for sent at komme med din uforgribelige mening. Det er
på formøderne og selve RM, medlemmerne har mulighed for at be
stemme, hvad d er gavner EDR. Det er her medlem m erne har ansvaret
for, at det også fremover går deres forening godt.
Vi ses.
HR.
STOP PRESS
Båndplanen, d er blev bragt i SWL-spalten i august OZ, er forældet. Bl.a.
er DX-vinduet for 80 m forkert.
Det korrekte DX-område for SSB er 3775-3800 kHz.
Vi skal snarest bringe en opdateret båndplan.
HR.
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID
Hvidovrevej 468,1. tv., 2650 Hvidovre
tlf. 31 78 44 87

Kreds 2:
Ragna Weidinger, OZ1BBN
Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund
tlf. 42 31 49 00

Kreds 3:
Axel A Jacobsen, OZ1DGP
Brovangen 46, 3700 Rønne
tlf. 53 95 05 07

Kreds 4:
Ivan Stauning, OZ7IS
B artholinsstræ de 20, 2630 Tåstrup
tlf. 42 52 33 14

Kreds 5:
Ed mund W inther Petersen, OZ3ZB
Ø ksnebjergvej 2, 5230 Odense M
tlf. 66 13 47 52

Kreds 6:
Mads Peter Physant, OZ1HMY
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted
tlf. 74 55 21 30

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

Kreds 8:
Kjeld Majland, OZ5KM
Lindbjergvej 8, 8660 Skanderborg
tlf. 86 57 92 42
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Landsforeningen Experim enterende Danske Radioamatører EDR,
s tifte t 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16
Årskontingent til EDR udgør 395,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C
telefon 66 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Landsform and:
Per Wellin, OZ1DHQ
Fredericiavej 30, 7000 Fredericia, telefon 75 94 10 66
Næ stform and: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

Kreds 9:
Frank Mølgaard Jensen, OZ1FDU
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals
tlf. 98 97 74 75

Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ7IS, OZ1HMY og forretningsføreren

P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS og OZ1CID

Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO

HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5GF, OZ5KM og OZ1LO

VHF-udvalg:
OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG, O ZID O Q og
OZ1CFO

Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og
OZ1JKP

Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV

PR-udvalg:
OZ1HMY, OZ5RB, OZ1DGP og OZ1HJV

Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB

Digitaludvalg:
OZ3RC, OZ4YC, OZ5SB, OZ1BHQ og OZ1FDU

Handicapudvalg:
OZ1CID, OZ1LTY, OZ1KJV og OZ9FZ
Hjæ lpefondskonto: Giro nr. 5 42 21 16.
EDR, Postbox 172, 5100 Odense C,
mrk. Hjæ lpefondskonto.
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 31 78 44 87.

Repeaterudvaigets formand:
Michael Erichsen, OZ1HBC
Silkeborgvej 182 2. tv, 8000 Århus C.

Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret).

Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 42 81 75 93

Presse- og inform ationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB
Birkebakken 25, 3460 Birkerød

EDR-Bulletin:
Første søndag i måneden
Frekvens: 3700 kHz (+ /+ ) kl. 12.10 DNT
Frekvens: 145.600 MHz (Vejrhøj) kl. 13.00 DNT
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød

EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM, Valstedvej 6, 9240 Nibe

QSL-central:
ED R ’s QSL-Bureau, OZ7BW
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg,
tlf. 86 92 77 47
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Radioamatør uden EDR
Har du nogensinde gjort dig den tanke, at vores landsfor
ening EDR ikke eksisterede? At være radioamatør uden
EDR? Mon vores forhold, vilkår og båndområder ville have
været som vi kender dem idag? - Ja, det bliver en formod
ning, men jeg vil tro, at de nok havde set noget anderledes ud
end i dag. For det første har vi gennem vores landsforening
altid haft mulighed for at påvirke udviklingen, ved forhandlin
ger og mødevirksomhed med P&T.
STOP, - vil nogle allerede her sige, vores forhold hænger
tæt sammen med hele den øvrige verden, så det har nok ikke
set så sort ud alligevel. Måske ikke, men husk her på IRAU’s
store betydning, når vi taler om internationale forhold. Her
skal du huske at EDR er en afdeling af IARU. Når der skal for
handles på det plan, sender EDR sine repræsentanter til
disse forhandlinger. NU skal du ikke få den opfattelse, at jeg
mener at P&T, eller som de rettelig hedder idag, TI, ville have
været »nog’n være nog’n« hvis ikke EDR holdt et vågent øje
med dem. Nej, men for dem er det også en betryggelse, at vi
har EDR. De tyer ret ofte til landsforeningen, for at forhøre sig
om, hvordan den danske radioamatørs holdning er.
Kort sagt er min vurdering: Vi må være glade for at EDR
eksisterer; men kan den blive ved? Bakker vi nok op om
EDR?
Prøv selv at svare på spørgsmålene og stil dem så til dine
nærmeste medamatører. Så bliver vi mange medlemmer
igen, tror og håber jeg.
l/y 73 de OZ1FDU, Frank
503

D EN 1. O K TO B ER 1 9 8 9 FLYTTER

AARHUS RADIO LAGER A/S
A.R.L. TRADING A/S
TIL NYE LOKALER

Efter lang tids søgen er det
nu lykkedes for os, at finde
nye og større lokaler.
Vi får bedre parkeringsforhold;
mere kundevenlige omgivelser
og bedre muligheder for at vise
Dem hele vort varesortiment.

Vores nye adresse er:
Sintrupvej 26
Postbox 1550
DK-8220 Aarhus ■- Brabrand
Telefon: 86 24 64 22
Telefax: 86 24 64 33
A/S reg. nr.: 49 094
Told nr.: 49 46 56-1 98
Bank: Handelsbanken Aarhus
Giro nr.: 8 08 86 59
Åbningstider: man.-fre. kl. 8.30 - 17.00,
lør. kl. 9.00 -12.00
Med venlig hilsen

S
~
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AARHUS RADIO LAGER %
A.R.L. TRADING A/S
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TV videomodulator
Af OZ9AU, Allan Mathiesen, Tinglevvej 1, 2820 Gentofte,
Diagram

Hvad kan den bruges til?
Denne videomodulator er egentlig beregnet til brug
i forbindelse med Scanconverteren SCÆ86, men
kan naturligvis også bruges andre steder, hvor du
har brug for at sende et videosignal til et TV gennem
antenneindgangen.
Den kan bruges sammen med Scanconverteren
hvis du ikke har en TV monitor med videoindgang el
ler du ikke kan lave videoindgang på dit TV, hvis du
f.eks. bruger et gammelt TV, hvor chassiset ikke er
galvanisk adskilt fra netspændingen.
Eller: du skal i sommerhuset og gerne vil have dit
SSTV grej med og vil bruge det TV, der står i sommer
huset.
Eller: du kan koble den på antennekablet til TV’et
i stuen og derved se billederne der kommer på SSTV,
når de andre programmer keder dig, he he!
Modulatoren er opbygget på et lille print 65 x 30
mm2, se foto 1, og kan indbygges i samme kabinet
som Scanconverteren eller i en lille æske med stik og
batteri. Strømforbruget er kun ca. 4 mA ved 12 V.

OZ SEPTEMBER 1989

Oscillatoren er en Colpitts med T1 i jordet kollektor,
den type jeg normalt foretrækker.
Oscillatorfrekvensen justeres med L1 og kan vari
eres mellem Kanal 7 og Kanal 12 i TV Bånd 3.
Fra oscillatoren tages lidt af signalet gennem C5
og føres til den balancerede modulator, som består
af 12, 06, 07, D1, D2, balancen i modulatoren juste
res med P1. Ved at anvende en balanceret modulator
kan der opnås 100% AM modulation på signalet.
HF signalet tages ud over R12. Output ligger på
ca. 10 mV.
Videosignalet (1 V SS) tilføres dioderne gennem
R5 fra spændingdelerens R7, R6; hvis dit videosig
nal er større eller mindre, kan du bare ændre dette
spændingsdelerforhold.

Spolerne
L1 og L2 vikles som vist på figur 3. De er på 3 vindin
ger hver og vikles af 0,3 mm CuL lodbar laktråd.
Hvis du ønsker at køre på Kanal 12, må du space
tråden lidt ved at køre med neglen mellem vindin
gerne, efter du har viklet spolen.
Printet
Der er ikke specielle krav til printmateriale, alminde
ligt glasfiberprint er udmærket.
Printet er udlagt til BF 183, men da det er en ældre
type kan du bruge, hvad du har. Jeg har selv brugt en
BF 240 i denne model. Husk at emitteren sidder i
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Fig. 2. Komponentplacering.
midten, så det er nødvendigt at bøje benene lidt, så
de passer i printet.
Der bores 0,7 mm huller til transistor, modstande
og kondensatorer, 1,1 mm til spoleforme og 1,3 mm til
trimpot, loddeterminaler og spolehuse.
Justering
Tilslut videosignal og spænding 9-12 V, tilslut HF out
til TV antenneindgang. Stil ind på den kanal du øn
sker, f.eks. Kanal 10.
Drej på L1 indtil du kan se noget på skærmen.
Det er bedst at justere nedefra og op i frekvens, så
er det lettere at finde det rigtige sidebånd.
Når du mener, den ligger på den rigtige kanal, ju
steres 12 til max. signal; det kan ændre frekvensen
lidt så der må efterjusteres på 11 eller på TV’ets ka
nalvælger. Derefter justeres P1 til bedste billede
d.v.s. hvidt i billedet justeres til max. hvidt. (Billedet
kan også blive negativt).
Husk at bruge en trimmepind som ikke er magne
tisk, den skal være af plastic, med kobber- eller broncespids.
Hvis kernen bliver magnetiseret, ændres frekven
sen langsomt når magnetismen senere aftager fra
kernen.

£ 2
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Resultater

Foto 2.
Modulatoren har en god liniaritet, se foto 2.
Øverste stråle er en gråskala fra enTV test genera
tor. Nederste stråle viser det demodulerede output
fra en spektrum analysator (BW = 3 MHz).
X = 10 /xS/tern.
Y = 0,5 V/tern.
Stykliste
R1, RØ, R7
R2
R3
R4, R5, R11
R8, R9, R12
R10

100 Ohm
33k Ohm
18k Ohm
1k Ohm
47 Ohm
8k2 Ohm
OZ SEPTEMBER 1989

C1,C8
C2
C3, C6, 01
C4
C5
C9
C10

10nF KE
18pF KE
12pF KE
5p6F KE
Oh56F KE
4/i7F/16V TANTAL
47pF KE

P1

2k2 Ohm

D1, D2 AA119
eller tilsvarende
T1
BF183, BF240
eller tilsvarende
L1, L2 Neosid spolesæt 7v1s

r

Spolesættet består af: F100 jern uden klokkekerne
Spoleform Ks 312
Kobberhus B7s

Test af en ny måde at lave print på
Af OZ8XW
Ved fremstilling af print har amatøren hidtil været
henvist til at tegne direkte på printet med en printpen
eller til at anvende fotoprintmetoden. Ved fotometo
den fremstilles som bekendt først en film, der efter
følgende benyttes ved belysning af en lysfølsom
printplade, som fremkaldes og ætses. Metoden er
noget omstændelig for præcis en tyvendedel snes af
et bestemt printlayout.
Redaktionen har prøvet et nyt specialfolie TEC
200, der gør, at printfremstilling kan foretages med
en almindelig fotokopimaskine og et strygejern eller
en kogeplade.
Specialfolien lægges i papirmagasinet på en foto
kopimaskine, og den originale printlayout kopieres
over på printfilmen. Enhver fotokopimaskine, der be
nytter normalpapir, og som arbejder efter det princip,
at et tonerpulver brændes fast på papiret, skulle
kunne anvendes.
Fidusen er, at man herefter overfører printbilledet
fra TEC 200 filmen. Det sket ved at lægge filmen
oven på printpladen og opvarme denne til ca. 140
grader på en kogeplade eller et strygejern. Når fil
men fjernes, bliver det sorte billede af printlayoutet
siddende på printpladen, der nu er klar til ætsning.
Alle ætsemetoder kan anvendes, men fabrikanten
anbefaler at benytte saltsyre og brintoverilte. Efter
ætsning skyldes printet og renses med acetone.
Tonerpulveret benyttes altså først som billede af
printbanerne på filmen og dernæst som ætsefast af
dækning på printpladen. TEC 200 filmen fås i A4 ark
og Århus Radiolager har været så venlig at stille
nogle ark til rådighed for afprøvning.
Der var ingen problemer med den fotokopima
skine, jeg har adgang til. Ved overførslen til print
plade anbefales, at man bruger en gummirulle til at
presse filmen fast mod printpladen. I mangel af en
sådan anvendte jeg XYL’s kagerulle, hvilket funge
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rede udmærket. Eventuelle småfejl kan inden æts
ningen rettes med spritpen.
Det anbefales, at man, inden folien kommes i kopi
maskinen, tager et prøvetryk på papir. Det siger sig
selv, at kopimaskinen skal indstilles til at sværte ri
meligt kraftigt. Skulle man imidlertid være uheldig
og få lavet en dårlig kopi på folien, kan denne renses
med acetone og bruges igen. (Det skal dog bemær
kes, at det sviner en del, og man skal sørge for god
udluftning).
Metoden er langt enklere end fotometoden, og det
print jeg prøvede at fremstille blev af næsten lige så
god kvalitet som et print fremstillet efter fotometo
den. Dog er brugen af TEC 200 folien ikke helt pro
blemfri. Det er nødvendigt, at originalen er kulsort og
spejlvendt. Trykket i OZ er sort nok, men en fotokopi,
uanset hvor god den så ud til at være, duede ikke.
Desværre er de printlayout, vi bringer i OZ almin
deligvis ikke spejlvendte, men ifølge brugsanvisnin
gen skulle man kunne bruge TEC 200 filmen til at
klare dette problem, idet man først fremstiller en ret
vendt kopi på filmen og derefter anvender denne
som original - anbragt spejlvendt i kopimaskinen
med et stykke hvidt papir over - til at fremstille et
spejlvendt billede på TEC 200 filmen.
Det gik ikke og heller ikke en almindelig transpa
rent beregnet til overheadprojektoren blev sort nok til
at kunne anvendes som »original«.
Det ser altså ud til, at man fortsat er nødt til at frem
stille en »rigtig film« af printlayoutet, men med TEC
200 kan man spare besværet med belysning og
fremkaldelse af fotoprint.
Prisen for et A4 ark TEC 200 er 24 kr. incl. moms og
leveres sammen med en dansk vejledning. Det
skulle iøvrigt være muligt at overføre tekst m.v. på
aluminiumsplader med denne metode. Forhandler
er som nævnt Aarhus Radiolager.
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Vi experimenterer

Test af FETs
En FET (Field Effekt Transistor) kan ikke testes i de
transistortestere, vi hidtil har omtalt. Det skyldes, at
en FET ikke styres af strøm, men afspænding. Fig. 1
illustrerer forskellen. I en bipolar transistor vil kollektorstrømmen afhænge af basisstrømmens størrelse.
I en FET vil der gå strøm mellem drain og source,
også selv om gate forbindes til source. Modstanden
mellem gate og source er meget høj, og der går nor
malt ikke nogen strøm mellem gate og source. Det,
der derimod styrer strømstyrken mellem drain og
source, er spændingsforskellen mellem gate og
source. Jo mere negativ gate bliver i forhold til
source, des mindre drainstrøm går der. Hvis man i
fig. 1 ændrer spændingsforskellen mellem source
og gate ved at dreje på potentiometeret, vil strøm
men gennem transistoren ændre sig tilsvarende.

Opstillingen vil fortælle om FET’en er i orden og kan
bl.a. bruges, hvis man skal parre to FET’s, dvs. finde
to med ens data. Imidlertid er det noget upraktisk at
skulle bruge to strømkilder, så til daglig brug vil en
go/no-go test være tilstrækkelig. Det kan f.eks. gøres
ved at undersøge, om FET’en kan virke i en oscilla

■ OSCILLATOR

Testeren kan opbygges på samme måde som de tid
ligere beskrevne testere. Printet passer i rillerne på
en Teko kasse type P1 og testknappen og lysdioden
monteres på forpladen. Strømforsyningen kan ske
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Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

torkobling. På fig. 2 ses en X-taloscillator med FET.
Det er en såkaldt Pierce kobling, der kan svinge med
næsten alle slags krystaller. Hvis oscillatoren virker,
er det et udtryk for, at FET’en er i orden.
I fig. 3 er vist en praktisk tester efter dette princip.
Oscillatordelen er koblet ganske som vist på fig. 2.
For også at kunne teste dualgate FETs er tilføjet en
spændingsdeler (R1 og R2), der kan levere den nød
vendige forspænding til gate 2. Krystallet kan være til
en hvilken som helst frekvens mellem 1 og 20 MHz.
F.eks. et billigt 27 MHz X-tal, der i denne opstilling vil
svinge på ca. 9 MHz.
Output fra oscillatoren er ført til to dioder, der om
danner HF-en til en DC-spænding. Denne bliver via
et trimmepotentiometer tilført to transistorer i dariingtonkobling. De virker på den måde, at en svag ba
sisstrøm i TR1 bevirker en kraftigere kollektorstrøm,
der samtidig er basisstrøm i TR2. Herved får man en
stor strømforstærkning, og den svage basisstrøm

I NDIK ATOR

fra et batteri, men kassen skal så være P2 størrelse,
eHer man kan montere to telefonbøsninger på forpla
den, hvorfra testeren kan forsynes fra en udvendig
strømforsyning.
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som HF-signalet forårsager, bevirker en så kraftig
koliektorstrøm i TR2, at lysdioden tændes.
Testeren opbygges på et print, der ses på fig. 4
sammen med komponentplaceringen. Et batteri kan
indbygges i kassen, der kan være en Teko box type
P1 eller P2, eller testeren kan forsynes fra en udven
dig strømforsyning.
Afprøvningen sker ved at tilslutte en FET, som man
ved fungerer. Dernæst justeres trimmepotmeteret,
således at LED’en netop lyser helt op, når der tryk
kes på testknappen. Når FET’en fjernes, skal
LED’en forblive slukket, når der trykkes på knappen.
Virker testeren ikke, kan man først undersøge, om
indikatorenheden virker, ved midlertidigt at lodde en
10 kohms modstand mellem toppen af trimmepoten
tiometeret (der hvor potmeter, diode og kondensator

Tilbygning for også at kunne teste bipolare transisto
rer. Med S1 sluttet testes bipolare transistorer, idet
basis (G1 ledningen) får basisstrøm gennem R, hvis
værdi kan være 220 kohm. Basis tilsluttes G1, emitter Source og kollektor Drain.

mødes) og plus. Nu skal LED’en tænde og slukke,
når der drejes på potmeteret. Hvis denne del virker,
og oscillatordelen er loddet rigtigt sammen, ja, så
skal testeren fungere. Ved test af almindelige FETs
bruges naturligvis kun klemmerne drain, gate 1 og
source, medens man ved test af dualgate transisto
rer forbinder klemmen gate 2 også.
Opstillingen kan, med en lille tilføjelse som vist i
fig. 5, også anvendes til test af bipolare transistorer.
Såfremt man ønsker at tilføje denne, bør man også
indbygge en polvender, således at både PNP og
NPN transistorer kan testes. Se evt. diagrammet af
de bipolare testere.

*
Hele Danmark fra 705 km’s højde. (Maj 1988).

Satellitkort 1:360.000.

Enestående optagelse fra verdensrummet og LANDSAT 5 - satellitten. Viser selv marker, veje, broer, større anlæg,
jordbund og vækster. 145 Mbyte info overført til litografisk film. Offsetfarvetryk. Knivskarp vægposter 90 x 138.
16 siders vejledning medfølger. Monteret med skinner til ophæng.
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Bekvem antenne til de »nye« bånd.
Af OZ1BGP, Volmer Hegvad, Christoffers Allé 75, 2800 Lyngby.
Under konstruktion af en ground-plane antenne til
24.9,18.1 og 10.1 MHz har jeg gjort nogle erfaringer,
som det er rimeligt at delagtiggøre mine medamatø
rer i.
Jeg begyndte med at være i tvivl om, hvorvidt
spærrekredsene skulle være i resonans, når de var
belastede med antennetråden, eller når de var ube
lastede. De skal være i resonans ubelastede, og man
kan lægge dem på plads med et dykmeter og en fre
kvenstæller, og lad det være sagt straks: det er nød
vendigt, at frekvensen passer, så hvis du ikke har
dykmeter og helst frekvenstæller eller en målemod
tager, må du låne dig frem, f.eks. i din lokalafdeling.
De første kredse viklede jeg på elektrikerrør med
RG58-kabel som kondensator. De virkede udmær
ket, så længe de var tørre, men en udendørs an
tenne, der ikke må blive våd, er jo ikke sagen.
Traps
Ved en samtale med teknisk redaktør blev jeg gjort
opmærksom på en artikel i OZ september 1982,
skrevet af redaktøren selv, i hvilken der gives nøje in
struktion i fremstilling af traps til alle bånd. Fidusen
ved disse er, at de er fremstillet af RG58-kabel, såle
des at de udnytter kablets egen kapacitans, og man
undgår derved at skulle skaffe kondensatorer, der
kan stå for spændingerne. De opgivne mål skal nøje
overholdes, og de opgivne vindingstal med brøkdele
af vindinger skal tages alvorligt i hvert fald hvad den
første decimal angår.
Jeg viklede på 40 mm PVC-rørog puttede kabelen
derne i tørvejr gennem 6 mm-huller, som jeg senere
tætnede med araldit. Desuden proppede jeg rørene
for enderne. Da de skulle bruges til en GP-antenne,
borede jeg et lille hul i den nedadvendende ende, så
eventuelt kondensvand kan slippe ud. Når kredsene
er nøjagtigt i frekvens, sikres viklingerne med araldit.
Det skulle være en billig antenne, så jeg lavede
den på en trælægte, der med to bolte var fæstnet til
en pæl i jorden. På et stykke vinkeljern forneden
monterede jeg et PL 14 stik. På passende steder på
lægten anbragte jeg klodser, så antennetråden hæn
ger frit det meste af vejen, ellers ville man sikkert få
uheldige virkninger, når træet blev vådt.
Tråd

Jeg har til antennetråd brugt almindelig stiv elektri
kerledning og de af mig fundne mål fremgår af teg
ningen. Man må være indstillet på at finde den rig
tige længde ved eksperimenter, så mine mål skal
kun betragtes som retningsgivende. Forneden forsy
nede jeg antennen med to radialer pr. bånd, fordelt
kompasset rundt.
510

Justering
Når man skal lægge en sådan GP på plads, begyn
der man med den højeste frekvens. Antennen sen
der jo i det tilfælde kun med det nederste stykke tråd,
og med et SWR-meter finder man den bedste
længde. Derefter går man videre med den mellem-
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ste frekvens og til sidst med den laveste frekvens.
Jeg har ingen steder et SWR-forhold dårligere end
1:1.5.

Sammenlignet med tre vandrette dipoler fylder
GP’en kun lidt, og den er ganske effektiv, skønt den
står på jorden. Et ganske andet spørgsmål er, om
mine naboer også kan lide den. Dens flade udstrå
ling i lav højde kan jo godt give anledning til BCI og
TVI, men nu får vi se...

OZ-spot
Prøver fo r radioam atører
Til underretning meddeles, at der i november måned 1989 i Køben
havn og enkelte provinsbyer vil blive afholdt prøver for radioamatø
rer.
Sidste frist for modtagelse a f tilmelding til prøverne er den
15.oktober 1989
Tilmelding skal ske ved indsendelse af skemaet »Ansøgning om
amatørradiosendetilladelse« i udfyldt og underskreven stand til:
Teleinspektionen, Islands Brygge 81, 2300 København S.
Ansøgere, der har deltaget i en tidligere prøve, skal indsende nyt
ansøgningsskema
Skemaet kan rekvireres hos Teleinspektionen, evt. pr. telefon (31
54 47 96), lok. 105).
Tilmeldinger, der indkommer efter den 15. oktober 1989, vil blive
henført til næstfølgende prøve.
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ANTENNEMASTER
PROJEKTØRMASTER
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Ring efter brochurer:
Tlf. 97 35 10 66
s C 0 rfC .7 é {té & r

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

DETTE ER IKKE »KUN« EN ANTENNETUNER!
Du kan læse lidt her om hvorfor:
1. Den er udviklet og fabrikeret af MFJ, som er specialister
med mange års erfaring også på dette område. Derfor
er der benyttet et af de mest fleksible og effektive kreds
løb og de helt rigtige komponenter, der skal til, for at bru
geren får en alsidig og effektiv multibåndstuner, der af
stemmer fra 1,8-30 MHz.

MFJ - 949 D

2. Den har X-nålsinstrument for SWR/PWR (max. 300 W PEP), meteret viser PEAKVÆRDI
VED SSB og middelværdi ved CW. Meterkredsløbet kan også benyttes externt.
3. Den har 50 Ohm/300 W kunstantenne indbygget.
4. Den har indbygget drejeomskifter med 6 stillinger for valg af tilslutning til tuner-udgang.
SE OGSÅ VOR ANNONCE I OZ 6/89 (omslaget ved forsiden)
På lager til omgående levering er flotte antennetunere i flere størrelser og prislag, HF/VHFimpedansmålebroer, kunstantenner, prægtige specialkomponenter for selvbyggere både in
denfor HF- og VHF området såvel QRO som QRP. Interesseret i at høre nærmere om ovenstå
ende? Skriv eller ring til os, få vor prisliste tilsendt + eventuelt special-brochure på det, der har
din største interesse.
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IRSA SSB og CW W orld Cham pion
Contestperioder: SSB: Lørdag d. 6. oktober 0000 til 2400 UTC. CW:
Søndag d. 7. oktober 000 til 24 UTC.
Hvileperiode: Single opr. stationer ma max. deltage i 22 timer i hver
af testerne. De to timers pause må tages i højst 2 perioder og skal
markeres tydeligt i loggen.
Bånd: 160-10 m (dog ikke WARC bånd).
Kodegrupper: RS/T + nr. fra 001.
QSO points: Hver fejlfri QSO giver 2 pts. På Phone og 3 pts. på CW.
Hver station må kontaktes 1 gang på Phone og CW på hvert bånd.
Alle QSO’er giver samme points, hvad enten det er eget land, DX el
ler/M M stationer.
M ultiplier: Hvert DXCC land samt kaldeområde i fig. lande: Austra
lien, Brasilien, Canada, Japan, USSR og USA, f.eks. K1, W2, N3
osv. giver en multiplier på hvert bånd. Desuden får man en multip
lier for hver landmobil, maritimmobil og aeronautical mobil station,
(M, /MM, og /AM), der kontaktes på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd ganges med
summen af multipliers på alle bånd.
Klasser: Powerklasser: H) max. legal power output. L) Low power
max. 100 W output. Q) QRP max 5 W output.
Operatørklasser: A) Single opr. alle bånd. B) Single opr. enkelt
bånd. C) Multi opr. single TX. D) Multi opr. Multi TX. Man kan del
tage enten på Phone, CW eller mixed.
Diplomer og plakette til de bedst placerede.
Logs: Single opr. skal føre QSO’erne i kronologisk orden uanset
bånd og logs skal dupecheckes. Logblade og sammentællingsblad
sendes senest 5. nov. til W3FG, P.O. Box 7, Odenton, MD 2113-007,
USA og skal være fremme senest 31. dec. for at komme med på re
sultatlisten.
World Radio Championship contest blev publiceret første gang i
1986 (se OZ sept. 86), der er ikke kommet indbydelse, så Red. er
ikke sikker på, at dato er rigtig.
AGCW - DL S traight Key Party
Contestperiode: 7. oktober 1300 til 1600 UTC.
M ode: CW.
Frekvenser: 7010-7040 KHz.
Deltagere: Alle licenserede radioamatører, der benytter en manuel
morsenøgle. Testen er også åben for SWL.
Opkald: CQ HTP.
Klasser:
A-max 10 watt input
B-max 100 watt input
C-max 300 watt input
D-SWL.
QSO kode: RST og serienummer, klasse, navn og alder. XYL og YL
sender XX for alder.
Eksempel: 579001/A/Per/25 eller 479001/C/Grethe/XX.
QSO-points:
Klasse A med Klasse A - 9 points
Klasse A med Klasse B - 7 points
Klasse A med Klasse C - 5 points
Klasse B med Klasse B - 4 points
Klasse B med Klasse C - 3 points
Klasse C med Klasse C - 2 points
Loginformation: Loggen skal indeholde tid (UTC), bånd, kaldesignal, modtaget og afsendt kode, pointberegning, og der skal med
følge en erklæring om, at der i denne test kun er brugt manuel
nøgle. Loggen skal sendes senest den 31. oktober til: Friedrich
Fabri, DF10Y, Wolkerweg 11, D-8000 Munchen, West Germany.
V K/ZL/O ceania C ontest 1989
Testperiode: Phone: 7. oktober 10 UTC til 8. oktobver 10 UTC.
CW: 14. oktober 10 UTC til 15. oktober 10 UTC.
Formål: Det gælder om at kontakte så mange stationer i Australien,
New Zealand og Oceanien som muligt.
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Bånd: 160-10 m, undtagen WARC bånd. Kun 1 QSO med hver sta
tion på hvert bånd.
Tidsbegrænsning: Man kan kun deltage i max. 12 timer i hver af de
to tester, og aktiviteten skal være i »lige timetal blokke« af mindst 1
times varighed, f.eks. 10.00-11.00, 12.00-15.00 osv.
Kodegrupper: RS/T + nr. fra 001.
Klasser: Single opr. allband og SWL (CWog Phone er kombineret
for SWL).
QSO-points: 2 points for hver VK/ZL/Oceania QSO.
Multiplier: Hver nyt VK/ZL/Oceania prefix giver 1 multiplier på hvert
bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipliceres
med summen af multipliers på alle bånd.
Diplomer: Til vinderen i hvert land på Phone og CW.
Log information: Separate logblade for hvert bånd og sammentæl
lingsblad sendes til: WIA VK/ZL/Oceania Contest Manager,
VK7BC, Frank Beech, 37 Nobelius drive, legana. Tasmania 7277.
Australia og skal være fremme senest 15. februar 1990. Medsend 1
IRC for tilsendelse af resultatliste.

RSGB 21/28 MHz Phone C ontest 1989
Testperiode: 8. oktober 0700 til 1900 UTC.
Formål: Så mange kontakter med stationer på de britiske øer som
muligt.
Frekvenser: Deltagerne anmodes om at benytte frekvensområ
derne 21.150 til 21.350 MHz og 28.450 til 29.000 MHz.
QSYregler: Stationen skal blive på et bånd mindst 10 min. efter før
ste udsendelse efter båndskift.
Kodegrupper: RS + nr. fra 001.
QSO-points: Hver QSO giver 3 pts.
M ultiplier: Hvert nyt prefix kontaktet på hvert bånd. GB stationer
tæller hverken som multiplier eller QSO-points.
Samlet score: Summen af QSO-points på begge bånd multiplice
res med summen af multipliers på begge bånd.
SWL: Deltagerne i denne klasse skal registrere begge kaldesignaler i en QSO. QSY reglerne er ikke gældende for SWL.
Dubletter: Der gives en straf på 10 gange de krævede points for ikke
mærkede dubletter.
Log information: Loggen skal indeholde dato, tid (UTC), antal
points. Sammentællingsblad med liste over de kørte multiplier ved
lægges. Loggen underskrives med behørig deklaration. Sidste
modtagelsesdato er 5. december 1989. Der sendes til:
RSGB Contest Committee
P.O. Box 73
Lichfield
Staffs WS134 6UJ
England

RSGB MHz CW C ontest 1989
Testperiode: 15. oktober 0700 til 1900 UTC.
Frekvenser: Deltagerne anmodes om ikke at benytte området
21.075 til 21.125.
Contestregler og log-info: Som ovenstående, sidste modtagelses
dato er 31. december.

Resultat af S kæ rtorsdagstesten 1989
I henhold til indkomne logs har der været 127 deltagere med 650
QSO’er.
Kun halvdelen af deltagerne har indsendt logs. Det har derfor
været nødvendigt at undlade at medregne points for 40 QSO’er,
hvor den pågældende kun har været nævnt i 1 log. Den ene med
sendte SWL-log har hjulpet flere. Der er brug for flere SWL-logs, li
gesom det ville være godt, hvis flere indsendte logs, selvom de kun
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har haft en enkelt QSO. Skærtorsdagstesten er en god contest
både for sender og lytteamatører. Den giver erfaringer til de store
contest’s, ligesom det er en hyggelig og ikke alt for lang contest.
Ingen havde angivet, at de have C-licens og dermed mulighed
for dobbelt pointtal.
Det fremgår af de indsendte logs, at det bedste bånd var 14 MHz,
hvor 70% af QSO’erne fandt sted. Derefter kom 7 MHz med 13%,
21 MHz med 7% og 3.5 og 28 MHz med hver 5%.
Resultaterne blev følgende:

K lubsta tione r
Call
1 0X10

Points
86

1

OY6FRA

326

1
2
3
4
5

OZ7HVI
OZ5EDR
OZ6DSB
OZ7AIR
OZ10XZ

64
34
22
8
4

S ingle opr.
1 OX3CS
2 OX3 DD
3 OX3 RA
4 OX3 DZ

178
128
40
4

1
2
3
3
5
6
7
8

OY3QN
OY1R
OY3H
OY9A
OY5J
OY3FT
OY7ML
OY4HQ

310
96
92
92
46
30
16
4

OZ1FTE
OZ5XC
OZ1HZI
OZ8TU
OZ1JVN
OZ8PG
OZ1KKH
OZ1BMA
OZ7DX
OZ3SN
OZ1ASP
OZ1IWJ
OZ3PE
11 OZ4AAH
OZ-SWL 2044 80

88
66
56
54
44
40
40
40
38
34
30
30
30
30

1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
11
11

15
15
15
18
18
20
20
22
22
22
22
26
26
26
29
29
29
29
33
33
33
36
36
38
38
38
41
41

OZ1GLO
OZ3ACN
OZ9SN
OZ2WG
OZ7AX/A
OZ3SM
OZ9AC
OZ1FMU
OZ1WX
OZ8QW
OZ7HT
OZ1KVF
OZ1FMO
OZ1HAE
OZ1CFV
OZ1EWT
OZ1IDL
OZ4LX
OZ1LDM
OZ5UR
OZ9BR
OZ1BCI
OZ7BH
OZ1CBD
OZ6PP
OZ8T
OZ1JSZ
OZ4NA

28
28
28
24
24
20
20
18
18
18
18
16
16
16
14
14
14
14
12
12
12
10
10
8
8
8
6
6

Kom m entarer til S kæ rtorsdagstesten
OZ1ASP: 8. gang jeg deltog, resultatet er et af de gode. OZ1BCI:
Hørte ikke mange OX stationer på min indendørs dipol. OZ1CBD:
Lokal støj på min QTH den dag. OZ1FMO: Plaget af syd-europæisk
QRM i 2. periode, men vældig rar test. OZ1FMU: Tak for hyggelig
test, på genhør. OZ1FTE: Opdagede ikke dem på 10 m. OZ1GLO: 1.
gang jeg deltager, det er ikke sidste, sjov og spændende test.
OZ1HAE: Udmærket test, forholdene svingende. OZ1IWJ: 1. gang,
god test, ringe conds, på genhør. OZ1KKH: Fin aktivitet 20 m om ef
termiddagen, ingen skip tilO Y på15m , 10 m under aurora, men lyk
kedes at køre OY. Om aftenen OX for svage for mig, men andre
OZ’er kørte i hvert fald een. OZ3ACN: Tak for hyggelig test, 1. gang
men ikke sidste. OZ3PE: 1. periode kørte OY på 10 & 15, og i 2. peri
ode kørte OX på 20 & 40 og OY på 40 ellers intet. Input 10 watt.
OZ4AAH: 7 timer - 9 stk., håber flere OY/OX stationer næste gang.
OZ4LX: Måtte gå QRT på grund af besøg kl. 13.30. OZ5XC: Hygge
lig som sædvanlig. OZ7AX/A: Første gang, fin idé med OY-OX-OZ
test. 2. periode meget dårlige forhold. OZ6DSB: Lang tur, magert
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resultat. OZ6PP: Der kom først gang i den, da jeg skiftede fra min
W3DZZ til delta loop til 28 MHz, den kørte jeg så 20 og 15 m på. 10
ingen forbindelse!! OZ7BH: Med simple low-cost wire antenna lyk
kedes det at lave 3 QSO’er. OZ7DX: CQ-Skærtorsdagstest er svært
at sige, når xyl serverer påskebryg! Dejlig test. OZ7HVI: Gode for
hold på høje bånd, kørte ikke mange OX/OY stationer. OZ8PG: Hyggetest på en oftest grå og våd dansk vinter/forårsdag kunne for
tjene bedre forhold, især på 10 m og 80/40 m sidste periode.
OZ8QW: Conds ikke de bedste, især på 40/80 m om aftenen, men
så langt mere spændende at køre QSO-er hjem. Der var bare for
langt mellem »snapsene« med det begrænsede antal aktive OY/OX
stns. OZ8T: Beskedent resultat, når antennen ikke er iorden, og
condx tilsyneladende ikke, som vi havde håbet. Bedre næste gang.
OZ-SWL 2044: Deltog kun i 1. periode, jobbet kaldte. OX3DZ: Det
blev dobbelt så mange QSO’er som sidste år. OX3CS: De første 4
timer var spændende, men de sidste noget sløve. OY9A: Det gikfint
for mig på 20 m på grund af ret gode forhold, men de andre bånd
blev ikke til så meget grundet antennemangel.
Vy 73 de Arne, OY1A
R esultater PACC Contest 1989
Call
1 * OZ2ACL
2
OZ1ASP
3
OZ9SN
4
OZ1HAE
5
OZ6PI
6
OZ5UR
7
OZ9FM
Multi
1 * OZ/PAOXAW
SWL:
1 * OZ-DR2044
Checklog: OZ3Q.

QSO
202
100
87
47
50
12
12

Multi.
32
35
16
21
13
8
7

Score
6464
3500
1392
987
650
96
84

149

55

8195

91

34

3094

C ontestkalender
September
16.-17. SAC CW (se sidste OZ).
23.-24. SAC Phone (se sidste OZ).
Oktober
6. IRSA Champinonship Phone
7. VL/ZL Oceania Phone
7. IRSA Championship CW
8. RSGB 21/28 MHz Phone
14.15. VK/ZL Oceania CW
15. RSGB 21 MHz CW
28.-29. CQWW Phone

God test 73 de OZ7HT

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

R esultaterne fo r testen august
CW
Call
1 OZ1JVN
2 OZ3MC
3 OZ1LQH/QRP
4 OZ8E
5 OZ7XE
6 OZ9MM
7 OZ4QX

QSO
35
32
22
22
23
15
12

Multi
16
16
15
12
7
8
7

Total
1120
1024
660
528
322
240
168
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CW-Klub
OZ1SDB
OZ6EDR
OZ1ALS

33
29
35

16
15
12

1056
870
840

FONE-Klub
OZ6ARC
OZ1ALS
OZ4VGB
OZ8EDR
OZ1SDB
6 OZ6EDR

95
93
85
80
76
54

40
38
34
35
33
25

7600
7068
5780
5600
5016
2700

92
89
77
78
76
76

6624
6052
5236
4680
4256
4104
4092
3600
2860
2808
2576
2268
1950
1848
1518
1116

2024

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jamboree on the Air 1989

Fone
OZ3MC
OZ8DK
OZ1BIG
OZ4NA
OZ6PI
OZ4AAH
OZ7XE
OZ1HAE
OZ4QX
OZ6WX
OZ7BH
OZ1KVI
OZ9MM
OZ1HNY
OZ1LJV
OZ1FMO

60
55
54
56
42
39
42
33
31

36
34
34
30
28
27
31
30
26
26
23
27
25
22
23
18

SWL
OZ-DR 2253

92

11

SWL-CW
OZ-DR 2044

22

66

176

Det var resultatet for denne gang, hvor er de kære klubstationer
henne. Mon ikke der er nogle, der skal have deres QSO-teknik op
på dupperne, hvis field-day’en skal gå bedre næste gang?
Der deltog 10 stationer påå CW og 26 på fone. Der er 4, der ikke
har sendt log ind. Det er da kedeligt. Min adresse er stadig Vardevej
72, 7100 Vejle. Husk poststemplet senest den 10. Er der nogle, der
ikke kan klare udregningen, gør jeg det gerne. Hvis du sender en
frankeret kuvert med, vil jeg sende din log tilbage i rettet stand, så
du ved det til næste gang.
OZ-DR2044 Palle skriver, at OZ3MC kørte en QSO medOY3QN,
hvordan behandler man en sådan en? Det kan jeg meget let for
tælle. Den tæ ler ikke, hverken som QSO eller Multipl. Årsagen er,
at det kun er for OZ stationer.
Til de »gamle rotter« tæ nk over det, jeg skrev i sidste OZ, om af
viklingen af testen. Skriv så jeg kan hørejeres mening også. Hvis
ingen svar er det det samme, som at du er ligeglad, hvordan testen
afvikles.
Så fat kuglepenne og giv din mening til kende overfor mig, så vi
i fællesskab kan få det bedste ud af testen, så alle nyder at deltage.
Jeg deltog ikke denne gang på grund af min antenne (W3DZZ)
havde mistet forbindelsen på den ene spole. Det skulle være repa
reret, når dette læses. På genhør i oktober.
NB!« Hvad er din mening om afviklingen???. Skriv til mig.
Best 73 de OZ1BJT Poul

Vi forhandler bl.a.
YASEU- ICOM og
KENWOOD.
Men også antenner
er vort speciale.
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1000 vordende danske radioamatører - eller
cirka deromkring - er klar til at møde amatørra
dioen, måske for første gang.

Som sædvanlig har alverdens P&T’er givet lov til, at spejdere kan
fungere som hjælpeoperatører på amatørradio-stationer den tredje
hele week-end i oktober. Anledningen er JOTA-Jamboree On The
Air. Arrangementet .er verdens absolut største spejderarrange
ment: Omkring 300.000 spejdere i over 100 lande er med, heraf om
kring 1.000 alene i OZ-land. Heller ikke for radioamatørernes ved
kommende er JOTA en helt ubetydlig begivenhed: Omkring 25.000
radioamatører plejer at »lege med« og give spejderne alletiders op
levelse - og hvem ved, måske åbnes en ny generations øjne for
amatørradioens verden.
Der har været lidt forvirring omkring datoen i år (bl.a. i EDR’scontest-kalender). Den korrekte dato for årets JOTA er 21.-22. oktober.
De spejdergrupper, der var med i 1988, har modtaget et tilmel
dingsskema med posten (sammen med 1988-rapporten, der bekla
geligvis denne gang blev en hel del mere forsinket end som så).
Kender du spejdere, der endnu ikke har prøvet at være med til
JOTA-så giv dem et praj. Kender du radioamatører, der endnu ikke
har prøvet at være med - så giv også dem et praj.
Husk, at JOTA ikke er nogen contest. Det gæ lder ikke nødvendig
vis om at få så mange eller så fjerne kontakter som muligt. Det gæl
der derimod om, at spejderne får mulighed for og tid til at hilse på
hinanden på tværs af landsdele og landegrænser. Det gælder om,
at spejderne kan opleve, at det at være barn eller ung i Danmark
måske slet ikke er så forskellige fra det at være barn eller ung i DL,
G, F, EA eller...
Det er naturligvis amatøren, der betjener teknikken og foretager
opkald. Men herefter er mikrofonen spejdernes.
Amatørradioen er sammen med velvillig bistand fra radioamatø
rer og tele-myndigheder alletiders middel til at skabe kontakter.
JOTA-udvalget svarer gerne på alle mulige spørgsmål om JOTA.
Kontakt OZ1JSN, Peter Stephansen, Tårnvej 159, 2610 Rødovre
(OZ2BBS).

TR A D IN G »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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R e d a ktio n : OZ1DXX, G re th e H e ib e rg ,
S n e d ke rve j 24, Box 3025,
6710 E sbjerg V. Tlf. 05 15 08 98

Alle ansøgningerne sendes til:
VRZA Award Manager
eller VRZA Award Manager
Bob Hendriks PAØCWS
P.O. Box 190
Botter 22-12
9700 AD Groningen
8232 KW Lelystad
The Netherlands
The Netherlands
D ivisional Award VRZA
Dette specielle diplom udgives af VRZA (the Dutch Society of Ra
dio Transmitting Amateurs) for kontakter med flere klubstationer in
denfor foreningen.
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VRZA-Diplomer:
WAP Worked All Provinces certificate.
Man skal have bekæftet QSO for hver af de tolv hollandske prov
inser:
Groningen GR, Friesland FR, Drenthe DR, Overijssel OV, GeIderland GD, Flevoland FL, Utrecht UT, Noord-Holland NH, ZuidHolland ZH, Zeeland ZL, Noord-Brabant NB, Limburg LB. Klubsta
tionerne PI4VRZ/A og PA6VRZ kan bruges som joker for en mang
lende provins.
WAC Worked A lle C ontinents c e rtificate
Man skal have bekræftet QSO for hver af de seks kontinenter: Af
rika, Asien, Europa, Nord-Amerika, Syd-Amerika og Oceanien.
(Hvis I søger dette diplom gennem EDR, bedes I venligst gøre ud
trykkeligt opmærksom på, at det er dette hollandske WAC, I søger).
LOC Locator Award
Man skal have bekræftet QSO med stationer i forskellige europæi
ske QRA-locators hovedområder (efter det gamle europæiske sy
stem, første to bogstaver af QRA-locator). Kontakterne skal være
kørt på VHF/UHF. Basic-diplom for 8 locator hovedområder.
Endorsements for 25, 50, 75 ..... 200 hovedområder.
VHF-50
Man skal have bekræftet QSO på VHF med 25 stationer på mindst
40 km afstand og 25 stationere på mindst 400 km afstand.
WPFX VHF Worked Prefixes VHF
Man skal have bekræftet QSO på VHF-kontakter med forskellige
prefixer, BAsic-diplom for 30 prefixer.
Endorsement for 50, 75, 100 og 150 prefixer.
For alle VRZA diplomer gælder følgende regler:
Kan også søges af SWL’s.
Ansøgningerne skal indeholde call, dato, bånd, modulationsart
og RST på bekræftende kontakter og for VHF 50 og LOC også QTH
og QRA-locator. Kontakter via repeater tæ ller ikke til VHF/UHF dip
lomer, kontakter via OSCAR’s o.s.v. tæ ller kun, hvis alle kontakter
for det pågældende diplom er ført via satelit.
Alle kontakter skal være ført fra samme QTH, eller indenfor en af
stand af 40 km.
Ansøgningslisterne bedes ført i alfabetisk orden efter provins
navnet for QAP, efter Prefix for WPFX o.s.v.
Hvert diplom koster US$ 2, 6 IRC’s eller Dfl 4,-.
Hver endorsement koster 1 IRC (vedlæg selvadresseret kuvert).
Send ikke QSL-kort, en GCR-liste attesteret af to licenserede
amatører er nok. I tilfæ lde af nogen som helst tvivl forbeholder
award-manageren sig ret til at rekvirere QSL-kortene.
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Regler:
Diplomet kan søges af licenserede amatører og SWL’s:
Kontakter efter 23. november 1986 tæller. Der er ingen begræns
ninger i bånd og modulationsarter. Ansøgningen skal indeholde
dato, tid, call på klubstationerne, bånd, modulationsart og RST på
de bekræftede kontakter.
Kontakter via repeater, satelit, E.M.E. o.s.v. tæller også til diplo
met. Alle kontakter skal finde sted fra samme QTH eller indenfor en
afstand på 40 km fra denne.
Send ikke QSL-kort. GCR-liste attesteret af 2 licenserede amatø
rer er nok. SWL’s skal opgive begge stationer på den hørte kontakt.
Pris for diplomet er Dfls 7,50, US$ 4, eller 8 IRC’s.
Krævede kontakter:
Holland
Resten af Europa
Lande udenfor Europa
Ansøgningen sendes til:
VRZA Award Manager
P.O. Box 190
9700 AD Groningen
The Netherlands

HF
15

VHF/UHF/SHF
10

eller VRZA Award Manager
Bob Hendriks PAØCWS
Botter 22-12
8232 KW Lelystad
The Netherlands

VRZA QSO-party
Hvert år i november på den søndag, der ligger nærmest ved 23. er
der VRZA QSP-party. Denne dag er valgt, fordi VRZA blev stiftet 23.
november 1951.
QSO-partyet starter kl. 10.00 UTC og slutter kl. 16.00 UTC, og alle
VRZA-klubstationer vil være aktive på 80 m SSB og 2 m FM
(145.000- 145.800 MHz).
Når det krævede antal klubstationer er kørt/hørt, kan du frem
sendelog + betaling /ør 31. december samme år til QSO-Manager:
Nel Wessels PA-8496, Nedersticht 196,
1083 XE Amsterdam, The Netherlands.
Du bedes skrive loggen så tydeligt som muligt, helst med blok
bogstaver.
Loggen må indeholde dato, tid, call, modtaget og sendt RST,
QTH og det af klubstationerne opgivne regionalnummer.
Der må sendes separat log for hvert bånd.
Skulle du ikke opnå point nok til diplomet, så send alligevel log
gen ind, du vil så blive krediteret for dine point ved evt. senere an
søgning om diplomet.
Du kan så køre/høre de manglende stationer udenfor QSO-party,
men i så fald skal diplomet søges med GCR-liste. I så fald bedes din
ansøgning sendt til Award Manager Bod Henriks, PAØCWS.
Har du diplomet, kan der hvert år ansøges om stickers, påtrykt år
stal for det pågældende år. Der gælder samme regler som for diplo
met. Prisen for sticker er Dfls. 3,-, US$ 2,- eller 3 IRC’s.
VRZA klubstatione r:
Følgende klubstationer tæller til diplomet:
PI4VRZ/A
PI4EHV
PA6VRZ/A
PI4EMN

PI4TWN
PI4UTC
OZ SEPTEMBER 1989

PI6CQP/A
PI4ADH
PI4AML
PI4AVG
P I4D B 0
PI4DHG
PI4DUI
PI4EDE

PI4GN
PI4JUT
PI4KEI
PI4KGL
PI4LMW
PI4PLM
PI4RMB
PI4SDH

PI4VGZ
PI4VLA
PI4VP0
PI4VRL
PI4WBR
PI4YSM
PI4YSS
PI4ZLB

VRZA klubstationer, der er aktive med specielt call tæ ller også til
diplomet.
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Danish S cout Award
Diplomet udstedes til alle licenserede radioamatører og SWL’s, der
har haft kontakt med Danske Spejder Radio stationer efter 1.6.1984.
Følgende point skal opnås:
OZ-stationer
22 point
EU-stationer
14 point
DX-stationer
8 point
Kontakt med en Spejder klubstation tæ ller 2 point, Spejder statio
ner 1 point.
Diplomet udstedes i 3 kategorier, fone, CW eller mixed.
Hver station tæller kun een gang.
Kontakt via repeater tæller ikke.
Alle bånd tæller.
Liste over danske Spejder radiostationer kan fås ved at sende
frankeret svarkuvert til nedenstående adresse.
Der er stor mulighed for at køre diplomet i weekenden 21 .-22. omtober, hvor der køres JOTA.
Diplomet koster 20,- kr. og søges med GCR-liste hos:
Diplom-manager OZ5DDS, Svend Larsen, Skrænten 31, st. tv.,
6700 Esbjerg.
TSA The S tation Award
Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s.
Der er ingen tid, bånd eller modulationsbegrænsninger.
Ansøgeren skal kunne stave sit eget kaldesignal med det sidste
bogstav eller tal fra kaldesignalet på de modtagne QSL-kort.
Eksempel for OZ1DYI:
EA1CRO
O
GW4PNZ
Z
NL-5851
1
DK3KD
D
HB9BHY
Y
EI2CI
I
Alle QSL-kort fra licenserede radioamatører og SWL’s gælder. Dip
lomet udstedes for fone, CW, mixed, kørt alle kontinenter, ATV,
SSTV o.s.v.
Diplomet koster 6 IRC’s og søges med GCR liste hos:
Yasumasa Tanaka, JH1DLJ,
733 Motoyoshida
Mito-city 310
Japan
OZ SEPTEMBER 1989
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VK4BJT John og XYL Jane på besøg i radiorummet hos OZ1DXX
og OZ1DKG.

EDR
alle radioamatørers
forening
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R e d a k tio n : O Z1F TE, M o rte n S kjo ld F re d eriksen ,
S m e d e ve j 41, K ynd e løse, 4070 K irke H yllin g e
T lf. 4 2 4 0 4 2 70

D X -info: 3 .6 7 5 kH z + - Q R M
Lørdag 1400 D N T

Danish DX Groups møde, /E b e lto ft 10. og 11. juni 1989
Mødet var DX gruppens generalforsamling, efterfulgt a f O N4UN’s
foredrag om Low B and DXing og a f O H IR Y ’s foredrag om DXpedition til Stillehavsøer-Pacific Island dumping. ON4UN holdt næste
dag foredrag om antennedesign.

Referat af generalforsam ling
og DX-møde den 10. og 11. juni 1989

Formanden, OZ7YY, kunne byde velkommen til 43 medlemmer. Til
dirigent valgtes OZ7HT.
Finn indledte beretningen med at sige, at han havde svært ved at
finde store ord nok til at beskrive, hvad der var sket på DX-fronten,
siden sidst vi mødtes. Et af højdepunkterne set fra Finn’s synsvinkel
var LA DX Groups 10-års jubilæumsmøde, hvor han havde lejlighed
til at deltage sammen med OZ1TL og OZ5DX. Dette 2-dages-møde
gav inspiration til, at vi med nogen betænkelighed besluttede at
binde an med et tilsvarende møde med både tekniske foredrag og
DXpeditionens foredrag. Finn konstaterede, at tilslutningen er ble
vet langt større end forventet.
Vi har for tiden 146 medlemmer, hvilket for en stor del skyldes Al
lis anstrengelser med at skrive til alle nye DXCC medlemmer.
OZ7YY nævnte ligeledes, at DX-gruppens fælles afsendelse af
QSL, som OZ1ACB også står for, er blevet et godt aktiv, påskønnet
både af medlemmerne og de QSL-managers, der er sendt til. Finn
omtalte et sæ rligt eksempel, hvor det efter mange anstrengelser af
OZ1ACB med hjælp fra OZ8AE endelig lykkedes at få QSL hjem fra
VU4-land.
Finn roste OZ1 FTE for hans glimrende måde at redigere DXspalten i OZ på. På forespørgsel fra EDR har vi anbefalet at ud
nævne OZ7HT til EDR’s contest manager. Antallet af DXCC-lande
er øget på det sidste, og Finn nævnte mulige lande, som kan
komme i betragtning til listen i den nærmeste fremtid. OZ7YY om
talte korrespondance med OZ3Y ang. DX-gruppens stilling til benytelse af området 3775-3800, med særligt henblik på 3784. Finn
sendte OZ3Y en del kopier af båndplaner mm. og bad OZ3Y frem
sætte sine synspunkter på næste generalforsamling. OZ3Y sva
rede, at han fandt det formålsløst. Vi må så håbe, at vi ikke mere
skal bruge tid på at drøfte »kanal 84«.
Finn beklagede til sidst, at der endnu engang ikke er kommet no
gen form for tilladelser til OZ-stationer til at anvende 50 MHz.
Beretningen blev godkendt med enkelte kommentarer. Kassere
ren forelagde regnskabet, der var udsendt til alle før mødet. Regn
skabet blev godkendt. På valg var OZ7YY, OZ8BZ, suppleant og
OZ4MD, revisor. Alle blev genvalgt.

OZ1LO Leif, OZ7HT Heinrich, OZ3PO Poul, OZ3SK Egon og
OZ1HHF Carsten.
Under eventuelt forespurgte OZ1CTK, om det var muligt at få
bragt en opdateret liste over de lande i OZ, hvortil EDR’s QSL Bu
reau ikke kan sende QSL. OZ5DX opfordrede medlemmerne til at
være selvkritiske med deres operationsetik, når deja ger DX. Han
begrundede denne opfordring med, at operatørerne fra en DXpedition havde fremhævet LA- og SM-stationerne som gode operatører,
men ikke nævnte OZ. OZ5DX undrede sig over, hvad der kunne
være årsagen.
Det var ikke muligt at overrække vandrepokalerne, da resultatet
af SAC 1988 endnu ikke foreligger.
Efter frokost begyndte DX-mødet først med ON4UN’s foredrag
om Low-Band DXing. Senere OZ1 RY’s foredrag med lysbilleder fra
sine Pacific DXpeditioner. Under middagen lørdag aften, der havde
samlet mange XYL’s og harmoniske samt enkelte gæster, blev der
arrangeret et amerikansk lotteri, hvortil vi beredvilligt havde modta
get fine gaver fra Werner Radio 1 stk. Tonna 2 m yagi, fra No rad 1
stk. byggesæt til 80 m dipol med Fritzel balun og fra Betafon 1 stk.
HF SWR/Power meter. Lotteriet bidrog til at reducere mødeudgif
terne.
Søndag morgen fortsattes mødet med ON4UN og ON6WU’s me
get interessante foredrag om computerized yagi-design. John fik
afsat mange af sine bøger og computerprogrammer efter de 2 fore
drag.
OZ1LO
NB! Medlemmerne kan købe IRC’s til rimelig pris hos kassereren.

OZ7YY forsøger at komme gennem pile-up’en og dæmpe QRM.

518

Call Sign D irectory
Denne 196 siders bog i A4 format, udgivet af DARC forfattet af
DK5JI, indeholder et væld af informationer om amatørkaldesignalers opbygning, DXCC tilhørsforhold, licenskategorier, distrikter,
provinser, zoner, hovedstad samt checklister til diverse award s. Bo
gen er bygget alfabetisk op efter ITU kaldesignal grupper. Hører
man f.eks. LU**** finder man under LOA-LWZ: Argentina Republic.
LO-LT : special calls. LU 1-9 ***, AA*-CZ* Capital, DA*-EZ* Buenos
Aires, FA*-FZ* Santa Fe, osv. ZA* ZZ Antartis, LU1-2ZA-ZZ Militær
stationer, LU3ZA-ZZ Forskning, LU4ZA-ZZ Flyubaser, firmastatio
ner, LU5-9ZA-ZZ Privatlicens, LU1-9ZA Orcadas/South Orkneys
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Isla Laurie, LU1-9ZC South Shetland Basa Primero de Mayo,
LU1-9ZD Antartic Basa General San martin, osv.
Bogen fås hos DARC Verlag, Box 1155, D3507 Baunatal, FRG og
koster 16,80 DM.
KC6 East C arlines Isl.
ITU har tildelt The Federate States of Mikronesia (ECI) prefixgruppen V6AAA-ZZZ. Amatørstationer skulle herefter få kaldesignaler
V63AA-V63ZZ. Det vides ikke, hvornår FCC overdrager licensmyn
digheden.
KX6 Marshall fsi.
I lighed med ændringerne for KC6, har Republic of the Marshall Is
lands fået tildelt V7AAA-ZZZ og amatørstationer skulle her få call’s
V73AA-V73ZZ.
T31 Cental K iribati
VK9NS planlægger her i efteråret at aktivere T31JS. Ingen datoer er
oplyst, men lyt evt. på hans net 14222 kHz 0600z.
T5 Som alia
T50D X alias I2JSB skulle være i gang igen med stort signal fra So
malia. Er QRV på alle bånd med stor logperiodisk antenne og dipoler/sloppere til lave bånd.
TÅ Tyrkiet
G3DSL vil være aktiv som TA4/G3SDL fra Antalya fra 30. septem
ber - 8. oktober. Dette vil først og fremmest være en 6 meter opera
tion med aktivitet på følgende frekvenser: 50.110 MHz, 50.130 ,
28.885 MHz (10 m cross-band frekvens), 50.095 MHz (beacon),
3718 kHz (50 MHz info net).
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5N Nigeria
OZ1 KVI oplyser, at Franz 5N3BHF er meget aktiv på 10 meter og
ofte kalder på tysk, idet han er fra Østrig. Der har dog været proble
mer med QSL kort, da adressen i callbogen er forkert, men Franz
har nu QSL manager OE6LAG. Franz har iøvrigt været aktiv flere år
fra Nigeria, selv har jeg QSL fra ham for 10 meter QSO i 1985.
5R Madagascar
5R8JD er atter aktiv, men han har kun mundtlig tilladelse og QSL
kan derfor ikke godkendes til DXCC.
70 Syd Yemen
Den i sidste OZ omtalte DXpedition blev aflyst uden yderligere for
klaring eller info.
9N Nepal
WB9NFO Rana skulle i september være aktiv som 9N1NFO. Ran
brugte også dette call i 1983, da der i anledning af Nepal’s konges
fødselsdag var en større DXpedition med call 9N38.
Kort nyt
A35SK var SM5CQT på Vavu’u, Tonga.
CYØDXX var Sable Isl. DXpedition.
3D2VT, 3D2SI & 3D2WV var K5VT, DJ6SI & DK2WV på Conway
Reef.
HC8T var HC2NI fra Galapagos Isl.
HD8S var KB2VO fra Galapagos Isl.
GM4YLN/p var på Rockall.
ZYØTI var weekend operation fra Trindade Isl PYØT.
TS2IO & T32PO var AH6IO & NH6PO fra East Kiribati.
FOØMGZ var FD1MGZ på Fransk Polynesien.

VP8 Å ntartica
VP8BQE John (G4TUM) er meget aktiv på alle bånd. Hans QTH er
på Adelaide Island, der tæller som Antarctic til DXCC.
XT B urkino Faso
Efter at have været »off air« i 6 år kom XT igen i luften med stor ope
ration af DK7PE Rudy fra 6.-12. august. Han blev af nogle kørt på
alle bånd 10-160 meter. Han var let at køre, jeg kom igennem på 80
meter barefott på dipol med SWR 1:5!
ZF Cayman Isl.
WA7HSD vil fra 10.-22. september være aktiv som ZF2LG.
ZS1 W alwis Bay
Som tidligere omtalt bliver dette måske et nyt land, efter Namibias
selvstændighed. ZS1IS skulle være aktiv herfra.
3D2 Rotuma Is!.
OZ1JX var i gang herfra midt i august som 3D2AH. Desværre fik jeg
info for sent fil omtale her i spalten, men flere hvis fik kørt ham. Han
fik dog ikke lov til at ragchew med OZ, idet ZL1BQD sad i baggrun
den og sparkede, hvis QSO-raten kom under fire QSO’s pr. minut!
ZL1BQD havde call 3D2RJ.
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OZ71YY Finn og OH1RY Pekka
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S79MX var HB9MX på Seyshelles.
5Z4FO er ex-OA8V Paul.
J52US går QRT 20. september.
TZ6MG/STØ kom ikke i gang. Men callet blev luftet af pirater.
T33ASG er tildelt SMØAGD for Banaba Isl. operation.
TGØRACAP. Dette lange call blev brugt af Federation of RadioAmaterus of Central and Pan America.
Rygter
Der går rygter om amerikanske DXpeditione til VP8 South Sand
wich og 1S Spratley. Og RL8PYL (3WØA op) planlægger S2 Banladesh DXpedition. (Der er allerede en lokal amatørradioklub i Bang
ladesh, som arbejder på at komme i luften, de har bl.a.
demonstreret udstyr for Minister of Communication, som ikke var
afvisende).
QSL info
A35SK via SM5CQT Alf Thunstrøm, Karlslund, S-61056 Vrena.
CEØOGZ Juan Galvez C, Isla Robinson Cruso, Juan Fernandes,
Chile.
CE9EVG Box 13213, Santiago 21, Chile.
CYØDXX via VE1AL.
G.A.C.W. Grupo CW Argentino, Box 9,1875 Wilde BA, Agentina.
T32IO via AH6IO Richard La Chance, 263 Kaiulani Ave 10-A, Honolulu, Hl 96815, Hawaii.

T32PO via NH6PO Sean Romero, box 226, Kalheo, Hl 96741.
TT8CW via F2CW Jacky Calvo, Le Bois de L’Essard, Nercillac,
F-16200 Jarnac, France.
VP8BQE via G4ZKH A.M. Curtis, 11 Pentreath Terrace, Lanner,
Redruth, Cornwall TR15 6HP, England.
XF4F via WA3HUP Mary Crider, 2485 Lewisberry Rd. York Haven,
PA 17370, USA.
ZD8PJ Box 3, Ascension Island.
ZYØTI via PP2BNQ David Campos Salles, Box 50156,74000 Gioania GO, Brazil.
3D2HL via H. Lumpe, zur Beerbeeke 10, D-3013 Barsinghausen
3D2SI via DJ6SI Baldur Drobnica, Zedernveg 6, D-5010 Bergheim
3D2VT (CW) via DJ6SI.
3D2VT (SSB QSO’s) via K5VT Vincon Thompson, 5227 E Osborn
RD., Phoenix, AZ 85018, USA.
3D2WV via DK2WV Karl Heinz lig, Kax Loewstr. 15, D-8014 Neubeiberg, FRG.
9M8STA via 9M2SS Box 10777, 59100, Kuala Lumpur, Malaysia.
Som det kan læses af spalten, er der ikke planlagt meget DX for
den næste måned, men i næste OZ kan du læse om SM7PKK’s nye
Stillehavsrejse, OH1RY næste DXpedition samt de mange DXpeditioner i forbindelse med CQWW-SSB contesten.
Det er nu antennerne skal op!
God DX, 73 de Morten

G en era ld irekto rate t fo r
Post- og Telegrafvæ senet

Måned: Oktober 1989
Solplettal: 183
Forventet højeste brugbare fre kvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Strækning:
Japan
Sydi. Australien
Sumatra
Syd Afrika
Middelhavet
Brasilien
New York
Vest Grønland
San Francisco
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km:
8600
16000
9300
10100
2200
8400
6100
3600
8800

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

1
15,3
15,0
16,1
19,3
14,7
19,4
15,5
16,8
18,2

3
15,5
17,0
17,4
16,5
13,6
19,5
13,1
13,6
14,5

5
23,9
28,3
27,8
23,7
15,9
16,7
10,3
11,8
13,4

7
35,3
37,5
39,9
38,3
29,3
20,3
15,2
16,0
15,3

tid/frekvens:
9
11
13
36,7
25,2
17,9
29,7
35,1
31,1
43,4
43,3
42,0
39,3
40,8
38,6
34,9
33,9
33,8
42,8
39,8
39,3
14,8
24,5
36,6
33,8
39,0
25,3
14,6
13,6
14,0

15
17,0
27,7
37,0
40,0
34,2
40,3
38,0
37,2
25,0

17
18,3
24,3
29,4
36,3
30,0
37,3
34,6
34,0
34,8

19
16,2
20,8
22,5
28,4
21,4
26,6
27,3
28,1
28,1

21
19,5
19,4
19,9
24,2
16,4
20,2
19,8
21,0
21,6

23
18,3
17,6
18,4
23,4
15,7
19,3
16,5
17,9
19,2
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'VHF - UHF -SHFl

Asiatiske prefixer kørt under stor Es-åbning i juli
Førstegangsforbindelse mellem OZ og LJD6 på 144
MHz.
Midt i sommervarmen iju li måned gav 2 Es-åbninger
mod sydøst anledning til adskillige langdistancefor
bindelser med stationer omkring Sorthavet og Det
Kaspiske Hav. Bedst var tilsyneladende en åbning
om eftermiddagen den 21. juli, hvor stationer i Arme
nien (UG6), Aserbaidjan (UD6) og Kasakhstan (UL7)
blev kørt fra Danmark.
Ud fra de tilsendte rapporter at dømme, var det kun OZ1LO, der
kørte alle 3 ovennævnte lande, der er beliggende i asiatisk USSR.
De 3 stationer Leif kørte var:
Kl. 1412 UTC UG6AD i LN20FE (Jerevan), QRB: 2919 km.
Kl. 1434 UTC UD6DE i LN40 (formentlig Baku), QRB: ca. 3200 km.
Kl. 1612 UTC UL7AÅX i LN53PN (Nær Sjevtjenko), QRB: 3088 km.
UD6 er aldrig tidligere blevet kørt fra OZ, så forbindelsen OZ1LO
- UD6DE må derfor regnes som førstegangsforbindelse mellem de
to lande på 144 MHz.
Både UL7 og UG6 er tidligere blevet kørt via EME, men det er så
vidt, jeg ved første gang, at det lykkes at lave QSO på 144 MHz ved
hjælp af udbredelse indenfor jordatmosfæren - i dette tilfæ lde via
sporadisk E-lags-udbredelse.
Leif kørte UG6AD med CW og de to andre med SSB. UG6AD og
UL7AAX blev også kørt af andre O Z’ere, bl.a. af OZ1FDH, der kørte
UG6AD kl. 1444 UTC og UL7AAX kl. 15 UTC. Også OZ9QV har op
lyst, at han kørte UG6ad og hørte UL7AAX. OZ6O L kørte UL7AAX,
både med CW og SSB; men Hans kom for sent igang og »mistede«
UL7 og UD6.
OZ1CLL i København kørte både UG6AD og UL7AAX. Tilsynela
dende kunne UG6AD køre det meste af Europa på samme tid. John
hørte således armenieren køre 14, PA, OK, SP, LA, DK og Y2. Selv
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nåede John at køre ham hele to gange, - anden gang var kl. 1445
UTC, og da denne QSO var afsluttet, mener John, at en UJ8-et-eller-andet kaldte ind (UJ8: Tadshkiske SSR, afstand mere end 4000
km!), men i QRM’en fra UB- og UA6-stationer forsvandt han. Det
skal bemærkes, at også OZ9QV har rapporteret, at han mener at
have hørt et U8 - kaldesignal. OZ1CLL hørte endvidere kortvarigt en
RF6 på SSB, - muligvis RF6FAI eller RF6AI (RF6: Georgien), men
RF6’rens sender var efter Johns mening ubrugelig til SSB. Kun en
station vest for Store Bælt har rapporteret en Es-QSO med Asien.
Det drejer sig om OZ1AZZ i Frederikshavn, der kørte UG6AD. I de
øvrige rapporter fra Jylland figurerer »kun« UB5- og UA6-kaldesignaler.
De meget lange distancer må antages at være muliggjort v.h.a.
dobbelt-hop Es-udbredelse, d.v.s. at refleksionen af radiosigna
lerne er sket via 2 Es-områder beliggende i en gunstig indbyrdes af
stand på strækningen mellem OZ og det kaukasiske område af
USSR. Dobbelt-hop Es er en meget sjælden foreteelse på 144
MHz. Indtil 21 .juli i år kendtes kun nogle få OZ-QSO’er, som må for
modes at skyldes denne specialitet, menlig OZ60L’s forbindelser
med 4X4 (Israel) den 7. juni 1981 og O ZIELF’s QSO med EA8 den
12. juli 1986.
Foruden UG6, UD6 og UL7 blev der i åbningen den 21. juli kørt
UA6, UA4, UA3 og UB5. Ifølge rapporterne at dømme varede åbnin
gen i ca. 2V2 time, - fra 1412 til 1644 UTC.
»Es-generatoren« over det sydøstlige Europa producerede alle
rede dagen efter denne fantastiske åbning en ny, der varede næ
sten hele morgenen/formiddagen den 22. juli. Dobbelt-hopudbredelse er dog ikke blevet rapporteret i denne åbning, men adskillige
QSO’er med UA6 og det østlige UB5 er blevet kørt.
Den geografiske placering af de tre asiatiske stationer er anført
på kortet vist andetsteds i spalten. Da de normalt tilgængelige lokatorkort kun dækker Europa, har jeg måtte fabrikere kortet selv.
Alle indkomne rapporter vedrørende de to åbninger er gengivet
under »Båndrapporter«.
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Førstegangsforbindelse på 144 MHz mellem OZ og 4J
4J hvad er nu det for noget? Jo, 4J er et prefix, der blev anvendt af
en DX-pedition til don russiske ø Malyj Vysotskij i Finske Bugt. Øen
blev sidste år godkendt som separat land på DXCC-listen. Hele to
OZ-stationer har rapporteret, at de kørte ekspeditionen 4J1FS via
144 MHz au rora den 24. maj 89.
OZ1CLL kom først, da han havde QSO med stationen kl. 1225
UTC.
OZ1AZZ i Frederikshavn kørte dem kl. 1328 UTC. 4J1FS’s lokator
var KP40GP.
50 MHz
For de heldige, der har lov til at arbejde på 50 MHz, har 1989 indtil
nu været et fremragende DX-år. Dette kan man konstatere ved at
læse i VHF-spalterne i mange udenlandske amatørtidsskrifter, der
bugner af 6 meter rapporter.
Blandt de mange virkelig langdistance-forbindelser skal nævnes
nogle ganske få:
25. februar 89:
Flere forbindelser mellem Norge og Finland på den ene side og Au
stralien (VK6) på den anden side. Krydsbåndsforbindelse mellem
SM6 og VK6. Også førstegangsforbindelse mellem England og Ja
pan samt England og Hong Kong (VS6).
20. marts 89:
Forbindelse mellem England og Australien (VK6).
24. marts 89:
Forbindelse mellem Malta og Australien (VK8).
25. marts 89:
Forbindelse mellem Australien og Ascension Island (ZD8).
Desuden er der fra Europa kørt mange QSO’er med Sydamerika
(bl.a. LU og CX) og Sydafrika (ZS) i løbet af første halvår af 89. Og
så har der naturligvis været sommerens Es-åbninger med mange
inter-europæiske QSO’er.

IARU
50 MHz

R e g io n

1 VHFUHFSHFEHFDX

EL2AV (IJ46

R ec o r d T ab le

) - H44PT (RI00AO)

1988-12-31

SSB

1982-04-04 18932 Km

G4FRE/P (IO70PP) - GM4ZUK/A (I087WB)
G3SHK (IO90DX) - GM3WOJ/P (I089KB)
GJ3YHU (IN89XI) - GM3WOJ/P (I089KB)
GW4ASR/P (I082JG) - 5B4CY (KM64MR)

SSB
CW
?
?

734
1986-09-21
904
1982-08-11
1982-08-12 1083
1981-06-07 3465

Km
Km
Km
Km

EA8XS (IL28GA) G4VBG (I094FV) GW4CQT (I081LP)
EA8XS (IL28GA) I4EAT (JN54VG) ZS6ALE (KG46RC)

GD8EXI (I0740C)
UA3IFI (K076WT)
- UW6MA (KN97VE)
HGOHO (KN07RU)
ZS3B (JG73 )
- K6MYC/KH6 (BK29AO)

?
CW
CW
SSB
CW
CW

1981-09-04
1986-02-07
1977-08-12
1983-07-16
1979-03-30
1984-07-18

3025
2324
3101
3865
7860
19286

Km
Km
Km
Km
Km
Km

EA8XS (IL28GA) PA0RDY (J022KJ)
E12VAH (I043XW)
F9FT (JN29AG) -

GW8VHI (I081CM)
- RA3LE (K064AR)
- SK6AB (J057XQ)
ZL3AAD (RE66GR)

SSB
CW
CW
CW

1984-07-05
1986-02-08
1980-08-12
1980-04-18

2786
1807
1434
18907

Km
Km
Km
Km

70 MHz
Tropo
Aurora
Meteor
Spor-E
144 M Hz
Tropo
Aurora
Meteor
Spor-E
F2 (TE)
EME
432 MHz
Tropo
Aurora
Meteor
EME
1.3 GHz
Tropo
EME

EA8XS (IL28GA) - G6LEU (IO70ME)
PA0SSB (J011WI) - ZL3AAD (RE66GR)

SSB 1985-06-29 2617 Km
CW,SSB 1983-06-13 18772 Km

Tropo
EME

EA7BVD/P (IM78JD) - EA8XS/P (IL27GW)
PA0SSB (J011WI) - W6YFK (CM37WJ)

SSB 1984-07-08 1481 Km
CW,SSB 1981-04-05 8880 Km

3.4 GHz

G3LQR (JO02QF) - SM6HYG (J058RG)

5.7 GHz

G3ZEZ (JO01MS) - SM6HYG (J058RG)

10 GHz

I0SNY/EA9 (IM75IV) - I0YLI/1E9 (JM68NR)

FM

1383-07-08 1660 Km

2.3 GHz

CW

1983-07-11

927 Km

CW,SSB 1983-07-12

981 Km

24 GHz

I0SNY/IC8 (JN60WR) - I8YZO/8 (JM78WE)

F2

1984-08-11

47 GHz

HB9AGE/P (JN36FS) - HB9MIN/P (JN36SX)

?

1987-06-06

88 Km

75 GHz

HB9AGE/P (JN37RD) - HB9MIN/P (JN37RD)

FM

1985-12-30

0.5 Km

331 km

The columns are from left to right: Band, mode of wave propagation stations (locators), mode
of transmission, date (year-month-day) and distance. All distances have been computed using
a formula for true ellipsoidical distances. The values 6378.140 and 6356.755 Km have been used
for the earth's radius at the equator and the poles.
The next edition of the Record Table will show the situation 1988-12-31 and will be published
in the bøginning of 1989 when all changes have been raceived.
IARU Region 1 VHF UHF SHF EHF DX Record Coordinator SM5AGM, Folke Rosvall, Vasterskarsringen 50, S-184 92 Akersberga, Sweden. Tel. 0764-27638.

Fra »QTC« nr. 8, 1989
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I følgende europæiske lande er der, så vidt det er spalteredaktø
ren bekendt, givet amatører tilladelse til at arbejde på 6 meter på
forskellige vilkår, der varierer fra land til land: Finland, Sverige,
Norge, Holland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Malta, Græken
land, Cypern, Gibraltar, Portugal og Island. Der har også været ak
tivitet fra lilleput-stater som Andorra og San Marino. Rygter vil vide,
at både Belgien og Luxembourg er på vej med forsøgstilladelser.
Mere om auroraen den 13.-14. marts 1989
I USA, hvor radioamatører også har et 33 cm bånd (området 902 til
928 MHz), hørte WC2K og KD5RO/2 hinandens signaler via aurora
den 13.3. i år.
2-vej s forbindelse blev af ikke oplyste grunde ikke gennemført.
»QST« juni 89
OK1HH oplyser i en artikel »Von der Eruption zur Super-Au rora«, at
UA4 blev kørt og en station fra Algier (7X2BO) blev hørt i OK under
auroraen den 13.3.89.
»Funkamateur« 7/89
Den 14.3.89 havde DJ9BV og RB5EU aurora-QSO på 432 MHz. Af
standen mellem de to stationer er 1863 km, d.v.s. længere er den
registrerede aurora-rekord i Region I. Se rekord-tabellen andet
steds i spalten. Også en QSO mellem RA3LE og PA3DZL er med
sine 1849 km længere end den hidtidige rekort på 432 MHz.
»DUBUS« 2/89

Båndrapporter
50 MHz
OZ1IZB har været meget lytteaktiv på 50 MHz og har også kørt en
del krydsbåndsforbindelser. Fra hans rapport kan følgende næv
nes:
15.7.: kørt på krydsbånd G1WUU, GU1IIW og G1WAG. Desuden
hørt i perioden 13.7. -14.8.89:
F, FC, EI5FK, G, PA, TK/PAØERA (JN42), OH9, OH8, OH3, OH4,
LA, CTØWW (beacon), GB3RMK, GB3NGI, GJ4HXJ, GB3CTC,
GB3SIX, GB3NHQ, alle beaconsendere.
Under meteorsværmen Perseideerne lyttede Bjørn en del på
50MHz. »Desværre er der ikke den store akvititet, men det var gan
ske overraskende at høre flere af de engelske beacons med et »fair«
signal mere eller mindre stabilt, hvilket jeg tolker på den måde, at ionoseringen må have været meget kraftig«, skriver Bjørn.
OZ9QV har oplyst, at han den 27.7. kørte CX4HS (Uruguay) på
krydsbånd. Det var Jans 28. land på 28/50 MHz x-bånd.

144 MHz tro po:
OZ1JVX (J046DS) har kørt følgende:
20.6.: PE, PA, PD i J022/33 og PE1KWE/a i J013.
3.7.: GWØKZG/mm i JO 05 -14.
9.7.: GM i 1087/88/68/77. GI i I074, PE i J021/33.
10.7.: DG/DA/DK/DD/DL/DC/DJ/DF/ i JO42/41/31/30/32/52 ON i
J020/21. PA/PE i JO33/21/23/20/22. Y2 i JO60.
19.7.: FC1 FAW/p (JN15), F6DKW (JN18).
OZ1IZB hørte 30.7. OK1KPU/p.
OZ1HNE (J057GH) har kørt:
3.7.: GWØKZG/mm i J014.
9.7.: GWØKZG/mm i JO04.

144 MHz aurora:
OZ1IZB kørte 15.-16.8: GM, SM7, SM4, SM6. Hørte GB3LER og
LA1VHF.
OZ1CLL: har kørt følgende:
16.8.: GM, EI4DQ (1051), SK3LH, (JP93), GB2XS (I078).
24.5.: 4J1FS (KP40GP), første OZ- 4J på 144 MHz.
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OZ1LO har kørt følgende (bl.a.):
19.3.: OY9JD (IP610X)
13.8.: 0Y6FRA (IP620A). IP62 var 1L0’s lokator nr. 353 på 2 meter.
OZ1AZZ kørte 24.5.: 4J1FS (KP40GP).
144 MHz auro ral Es:
OZ1HNE har kørt følgende:
21.6.: SM2CEW (KP15)
23.6.: SM2EKM (KP05) og SM2CEW (KP15).
144 MHz M eteor scatter:
OZ1CLL har den 12.-13.8. kørt følgende på random SSB: YU2EZA,
RB5AL, LZ1CDZ, LZ1ZX, LZ1KDZ, YU7AY, YU1LR, YU2HZ.
144 MHz Es:
Til denne udgave af spalten foreligger en overvældende mængde
rapporter om sommeren gode Es-begivenheder, ikke mindst fra de
to fremragende åbninger den 21. og 22.7.
Desuden er der en del rapporter, der måtte »ligge over« i juli må
ned på grund af spalteredaktørens sommerferie. Da forholdene
den 21. og 22.7. er udførligt omtalt andetsteds i spalten, springer vi
straks ud i rapporterne:
10.6 .:
OZ1CLL kørte i tidsrummet 2047 - 2120 UTC:
IT9TDH (JM68), IWØAYO (JN61), IØPSK (JN61), IK4GNG (JN64),
IWØAKA (JN52), IØMYE (JN52), IØUZF, IW1PDP (JN44), ISØRHF
(JM49), IK5FTQ (JN53), IW5ACP (JN53), I5YDI (JN54), IØAMU
(JN61), IØXKD (JN52), IØLWO (JN61), I1MXI (JN44).
OZ2ABK i Thisted kørte kl. 2121 UTC IW1PDP.

12. 6 .:
OZ1CLL kørte i tidsrummet 1647 - 1705:
IWØBTS (JN61), IK8IOM (JN71), IK8JPI (JN70).
Herefter i tidsrummet 1830 -1912 UTC:
LZLZX (KN32), LZ2PP (KN33), LZ1KJ (KN31), LZ1YJ (KN32),
LZ10H (KN22), LZ1ZP (KN22), LZ1KSP (KN22), Y02IS (KN05),
LZ1KWF (KN12), YU7RR (KN05), YU1CF (KNØS), YU1FB (KNØS),
YU1AFS (KN04), YU1ADN (KNØS).
OZ1LO kørte i tidsrummet 1845 - 1908 UTC:
LZ2PP (KN33), Y05QAQ (KN16), LZ1KRB (KN33), LZ1YJ (KN32),
LZ1KJ (KN31) og YT5G (KN11).
OZ1HNE kørte YU1DG (KN04).
15.6.:
OZ1CLL kørte i tidsrummet 1712 - 1723 UTC:
UZ3DD (K086), UA3TIE (L016).
OZ3ZW kørte kl. 1719 UTC UZ3DD (K086ER).
16.6.:
OZ1CLL kørte kl. 0952 UTC UV6AKA (LN05).
17.6.:
OZ1CLL kørte i tidsrummet 0858 - 0904 UTC:
UA3XEH (K073), UA3PNO (K093), RA3YCR (K073).
1032-1112 UTC: YU1CF (KNØS), YU2CCY, UB5IOJ (KN87), RB5EII
(KN78), RB5INF (KN87), UB5IGY (KN88), RB5EEZ (KN88),
UB5UIL (KN59), UB5VJF (KN68), UB5QDM (KN77), RB5VD
(KN68), UB5GHB (KN67).
1603-1910 UTC: I7WAF (JN90), HG1XR (JN86), YU2CCY, I8WES
(JN70), I8LPR (JN71), YZ3BMI (JN76), IW8AOK (JN70), I0N LK
(JN70), I8LPR (JN71), YZ3BMI (JN76), IW8AOK (JN70), IØNLK/0
(JN61), IT9SGO (JM68), 9H1BT(JM75), IT9VDQ (JM68), IKØIXO/Ø
(JN52),M 9H1FL (JM75), IC8IWN (JN90), IT9CJC/IJ9 (JM76),
9H1GB og 9H50 (JM75), IK8IOM (JN71), I8WES (JN70), I8YZO
(JM78), IT9BLB/P (JM68), IØKHY (JN61), IØRBK (JN61), I8KBJ
(JN70), IW8BZN (JN70), IC8CQF (JN70), IK8FPD (JN71).
OZ1LO kørte kl. 910 UTC RA3YCR (K073) og i tidsrummet 1040-1112
UTC: U Y50E (KO80), UB5LAE (K081), RB5AG (KO60), RB5LGX
(KO70), UB5LEC, RB5LAA (KN89), RB5EIE (KN78), RB5LSR
(KN89), UB5GHB (KN67), RB5IOJ (KN87), UT5BN (KO50),
RB5QCG (KN86), UB4EWP (KN88), RB5CCO (KN59).
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1642-1738 UTC: I8MIB(JM88), I7LCZ(JN71), I8WES(JN70), IK8IIE
(JN70), LZ1RK (KN22), LZ1KSP (KN21).
1825-1907 UTC: I8TUS (JM89), IK1FZS/IL7 (JN72), IK8JPI (JN70),
IJHCB (JN71), IW9ACT (JM68), IT9VDQ (GY67e), IT9BLB/9 (GY),
IWØBZJ (JN61), IKØFEC (JN63), I0U Z F /0 (JN62), IK8FPD (JN71),
IC8CQF (JN70).
Kl. 2052 UTC: EA3EZG (JN01).
OZ3ZW kørte i tidsrummet 0903-0917 UTC:
RA3LE (K064), UA3XEH (K073).
1052-1100 UTC: UB5LAE (KO80), RB5LAA (KN89) RB5LSR
(KN79).
OZ3PO kørte kl. 1108 UTC UB4EWP (KM88).
1847-1916 UTC: IK8DYD (JN71), IT9VDQ (JM68), IT9BLB/9 (JM68),
IØAMU (JN61), IK8FDP (JN71), 9H1BT (JM75).
OZ1FDH kørte i tidsrummet 0851-1907 UTC:RA3RAS (LO02),
UA3XEH (K073), YU1CF (KN03), UB5EWP (KN88), UB5U1L
(KN59), RB5CCO (KN59), RB5VD, I8LPR (JN71), I8WES (JN70),
9H1BT(JN75), LZ1KSP (KN21), LZ1KZP(MB), IT9NDW(JM68), IØAMU (JN61), IWØBET (JN61), IWØAXK (JN61), IØGEJ (JN62),
I80MA, IWØAKA (JN61), IK8DYD, I8BYD (JN70), IW9ANR (JM68),
IK8CDB, IØLTO (JN61).
OZ2ABK kørte kl. 1048 UTC UB5EEZ (KN88).
OZ1HNE kørte: RB5AL (K061), YUICF (KNØS), YU7RF (KNØS),
HG8CE (KN06), LZ2KBI, YU7EW (KN05), YU7FF (KNØS),
YZ1PZL (KN04), YU7TU (KN05), LZ1KDF (KN12), UB5VJF
(KN68), UB5EQS (KN67), RB5CZ (KN58), UB5GHZ (KN67),
YU4EDO (JN95), YU4DN (JN93), I7DCZ (JN71), I8MIB (JM88),
IZ10H (KN22), I8TUS (JM89), 9H1BT (JM75), I8YZO (JM78),
IC8CQF (JN70), IW8BX (JN70).
OZ1JVX kørte i tidsrummet 1027-1106 UTC:
LZ2BG (KN33), Y03DIF, LZ1KDP (KN12), UB5EEZ (KN88),
UB5EWP (KN88), UB5QMU (KN87), UB5VJF (KN68), UB5CCO
(KN59), UB5VD (KN68).
21.7:
OZ1CLL kørte i tidsrummet 1400-1626 UTC:
UG6AD (LN20FE), RA6AAB (KN94), RA6AX/UA6YP (LN03),
RA6AAR (KN94), RA6HHT (LN05), UW6HN (LN04), UB5MVL
(KN98), UA6LQ (KN97), UA6LGZ (LN08), UA4ALU (LN29), UA4AT
(Volgograd), UA4API (LO20), UW3ZD (K081), UW3QH (K091),
RA3WCJ (K081), UL7AAX (LN53PN), UB5LHJ (KN89), RB4IZP
(KN98).
OZ1LO kørte i tidsrummet 1412-1623 UTC:
UG6AD (LN20FE), RA6AX/UA6YP (LN03), UA6BBX (KN94),
RA6AAB (KN94), RW6AI (KN94), RV6AJ (LN05), UD6DE (LN40),
UW6HN (LN04), RA6HHT (LN05), UB5LHJ (KN89), UA6LGH
(KN97), UA6LJV (KN97), UW3ZD (K081), UA4ALU (LN29), UA4API
(LO20), UW3QA (K091), RW3QQ (K091), UA4AQ (LO20), UA3QR
(LO20), UA3QR (K091), RA3WCJ (K081), UL7AAX (LN53PN),
RB51Q (SK).
Hermed har OZ1 LO kørt ialt 48 DXCC-lande på 144 MHz.
OZ3ZW kørte i tidsrummet 1422-1629 UTC:
RA6AAB (KN94), UW6HN (KN94), UW4ZG (K087), UA4ALW
(LN29), UA4API (LO20), RA3WCJ (K081), UA3ALU, UW3ZD
(K081), UA4ALU (LN29).
OZ1BUR kørte i tidsrummet 1617-1642 UTC:
RB5LSR (KN89), UW6MA (KN97), RB5EF (KN78).

OZ1FDH kørte i tidsrummet 1444-1640 UTC:
UG6AD (LN20), UA6LAQ, RA6RAY, UB5LQJ (KN89), UA6LQZ
(LN08), UL7AAX (LN53), UW6MA (KN97), UW3ZD (K081),
UA4ALU (LN29), UW3QA(K091), RA3WCJ (K081), RB5ED(KN78).
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OZ9QV kørte UG6ÅD samt UB5, UA6, UA3 og UA4. Hørte UL7AAX
og måske en UJ8-station (?) kl. ca. 1450 UTC.
OZ1AZZ kørte bl.a. UV6AKO (KN84), UB5QIU (KN87), RA6AAB
(KN94), UG6AD (LN20), RA6HHT (LN05), UV6LJV (LN08),
UB5MVL (KN98), UA6UGH (KN97).
OZ1JVX kørte kl. 1526 UTC RB5LQ i KO80.
22.7.:
OZ1LO kørte i tidsrum m et 0647-0734 UTC:UW6MA (KN97), UA6LU
(KN97), RA6LLR (LN08), UB5LJT (KN89), RA6AAB (KN94),
UA6LJV (KN97), UB5ICR (SH), RB5EEZ (KN88), RB5EF (KN78),
RV6AJ (LN05), UA6LQ (KN97).
Med denne åbning har Leif kørt ialt 76 Es-QSO’er i 89.
OZ3ZW kørte i tidsrummet 0657-0948 UTC:
UA6LJV (KN97), UB5ICR (KN87), UW6MA(KN97), UA6LQ (KN97),
UA6LU (KN97), UB5LJT (?), EA4CD (IN80), UB4VWV (KN68),
RB5EG (KN?), RB5EF (KN78).
OZ1BUR kørte i tidsrummet 0659-0947 UTC:
RB5EEZ (KN88), UB5ICR (SH), YU1ADN (KN03), UA3JD (K076),
RB5EMV (KN77), UB5GHB (KN67), RB5CZ (KN58), UB5EQS
(KN67), UB4VWV (KN68), UB4GZT (KN76), UB4EMA (KN68).
OZ2CR kørte i tidsrummet 0700-0732 UTC:
UA6LJV (KN97), UW6MA (KN97), UA6LQ (KN97), UA6LU (KN97).
OZ3PO kørte fra 0934-0941 UTC: UB5GHB (KN67), UB4GZT
(KN76).
OZ1FDH kørte fra 0710 til 0734 UTC:
UB5ICR (KN87), UA6LJV (KN97), RB5EEZ (KN88), RB5EIJ
(KN78), RV6AJ (LN05), UA6BAC (KN96), UW6HN (LN04), RB4ICI
(KN87), UA6BDC (KN97), UB5QL (KN77), RB4IYF (KN98).
OZ4MM kørte 0659-0956 UTC: UB57CR (KN87), RB5EEZ (KN88),
UA6BDC (KN96), UW6MA (KN97), UA6LU (KN97), EA4CD (IN80),
EA4CMK(IN80), UA6LQ(KN97), RB5QMI (KN87), RB5QJ (KN77),
UB4EWA (KN67), UB5GHD (KN67), UB5EQS (KN67), UB4VWV
(KN68), UB5VJF (KN68), UB5VD (KN68), RB5EG (KN78), UB5JHB
(KN67), UB4EWP (KN8?), UB4UFZ, RB5EF (KN88).
OZ1JVX kørte 0823-0939 UTC: EA5FSX (IM99), EA3BRC (JN11),
UB5GHB (KN67), UB5CZ (KN58), UB4VWV (KN68).
2 .8 .:
OZ1JVX kørte 1813-1820 UTC: EA5HM (IM89), EA5DIT (IM99),
EA5FSU (IM99).
6 .8 .:
OZ1BUR kørte 1817-1819 UTC: EA5DIT (IM99), EA5HM (IM89).

144 MHz eme
OZ1AZZ er også blevet QRV via EME. Henning har indtil nu kørt føl
gende stationer:
28.5.: W5UN, KB8RQ. 25.6.: I2FAK. 22.7: KI3W (4-yagi-station),
OZ4MM. 23.7.: SM2CEW, OZ1EME, Y22ME. 17.8.: W4ZD. 19.8.:
OK1MS, PAØJMV (2-yagi-station). Dette er muligvis første EMEQSO mellem 2- og 1-yagi-stationer! 20.8.: DL5MAE, N5BLZ,
VE7BQH.
Henning kører med følgende grej:
Antennesystem: 1 enkelt 18 element yagi, - op til 45° elevation. PA:
2stk.4CX250B,-homemade. Preamp.: NF = 0,6dBinkl. relæer og
stik, monteret på støttebommen ca. 1 meter fra dipolen.
Antennekabel: 24 m RG-17.
Dantong FL1 audiofilter, - ned til 25 Hz.
Henning skriver videre:
»Når man er en EME QRP-station, så regner man med, at man har
for lidt effekt, og at de andre ikke kan høre ens signal; men noget
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overraskende viste det sig, at når en sked mislykkedes, var det
fordi, jeg ikke kunne høre modparten (hvis det da ikke var fordi, der
var dårlige conds).
Det blev derfor nødvendigt at øve sig noget mere i at bruge audiofilteret rigtigt. Dette er ikke helt så let, som man tror, men efter at
have taget ved lære, viste det sig faktisk, at det er muligt at modtage
et signal, som man ellers ikke kunne høre uden filteret. Det var ret
fantastisk at konstatere, så nu er der mere balance i det.
Jeg håber, at dette kan friste andre med lignende EME-QRP-grej
til at kalde op på VHF-nettet (14,345 MHz) og aftale skeds eller lytte
efter W5UN på 144.008 MHz. Han har kørt stationer, der kun haren
enkelt antenne og 50 watt HF. WSUN’s antennesystem består nu af
48 x 17 elem. yagier«.
Vy 73 de OZ1AZZ, Henning
OZ4MM har naturligvis også været igang på EME. I perioden medio
juli til medio august er det blevet til følgende QSO’er:
K9MRI, OK1MS, PA3EON, OZ1EME, IW5BBH, OZ1AZZ, (1 yagi),
N5BLZ, KA5AIH, I1KTC, HGØHO, OE3XMS, PE1GBT, K5YY,
(2 yagi), VE6EME, IØUZF, (1 yagi og 250 watt), HB9DBM, W4ZD og
W5UN.
OZ1HNE har siden februar kørt følgende nye stationer: KD8SI,
OZ1EME, QK1MS, HB9CRQ, N1BUG, SM7BAE, N4GJV og
OE3UP.
Den 4.6.89 kørte OZ1HNE W5UN med bare 120 watt og 2 x 18
elem.

Satellitter
Vedrørende referenceom løb fo r RS-10/11
På grund af den stadig stigende solaktivitet kan det forventes, at
specielt de lavtgående satelitter, som f.eks. RS-10/11, der kun har
en højde på ca. 1000 km over jorden, bliver påvirket af de store vari
ationer i jordatmosfærens yderste lag (ionosfæren). Atmosfærens
bremsende virkning på satelitten vil variere stærkt, og de forudberegnede værdier for RS-10/11 vil derfor være behæftet med en vis
usikkerhed.
R eferenceom løb, RS-10/11 og JO-12
RS-10/11
Omlnr
UTC grd
Dato
202
11226
0:51
19.9.89
211
1:21
11240
20.9.89
194
21.9.89
11253
0:06
11267
0:36 203
22.9.89
1:07 212
11281
23.9.89
1:37 222
24.9.89
11295
0:22 205
11308
25.9.89
214
11322
0:52
26.9.89
11336
1:23 223
27.9.89
0:08
206
11349
28.9.89
216
0:38
29.9.89
11363
11377
1:08 225
30.9.89
11391
1:38 234
1.10.89
11404
0:24 217
2.10.89
0:54 227
11418
3.10.89
1:24
11432
236
4.10.89
219
0:09
11445
5.10.89
228
0:40
6.10.89
11459
237
1:10
7.10.89
11473
247
11487
1:40
8.10.89
0:25
230
11500
9.10.89
239
11514
0:55
10.10.89
248
1:26
11.10.89
11528
231
11541
0:11
12.10.89
241
0:41
13.10.89
11555
1:11
250
11569
14.10.89
1:41
259
11583
15.10.89

JO-12
Omlnr UTC
14108
1:48
14120
0:56
14132
0:03
1:07
14145
14157
0:15
14170
1:18
14182
0:26
14195
1:30
14207
0:37
1:41
14220
14232
1:49
14245
1:52
14257
1:00
14269
0:08
14282
1:11
14294
0:19
14307
1:23
14319
0:31
14332
1:34
14344
0:42
14357
1:45
14369
0:53
14381
0:01
14394
1:05
0:12
14406
14419
1:16
0:24
14431

grd
013
004
355
015
006
026
017
037
028
048
039
059
050
041
061
052
072
062
083
073
094
084
075
095
086
106
097
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Kredsiø bsdata fo r OSCAR-13:
AOS
04:29
25
172
19.9
970
155
34
09:46
19.9
971
03:48
15
181
972
20.9
08:52
140
38
973
20.9
3
186
21.9
02:53
974
124
08:03
45
21.9
975
01:44
352
185
22.9
976
110
55
07:23
977
22.9
23.9
00:11
338
175
978
97
67
06:49
23.9
979
317
147
21:51
23.9
980
85
81
06:20
24.9
981
17:04
262
65
982
24.9
74
96
25.9
05:53
983
15:06
237
46
25.9
984
05:29
65
111
26.9
985
13:37
219
38
26.9
986
127
987
27.9
05:05
55
12:20
203
33
27.9
988
04:40
46
143
28.9
989
187
32
11:08
28.9
990
157
04:13
36
991
29.9
172
32
10:02
992
29.9
30.9
03:39
26
170
993
09:01
156
34
994
30.9
02:58
15
179
1.10
995
08:05
140
38
996
1.10
4
184
02:06
997
2.10
07:17
125
44
2.10
998
352
00:56
183
3.10
999
54
06:35
110
1000 3.10
174
23:25
339
1001 3.10
97
06:01
66
1002 4.10
21:02
317
146
1003 4.10
85
79
05:31
1004 5.10
16:20
263
65
1005 5.10
05:04
75
94
1006 6.10
14:21
238
46
1007 6.10
65
110
04:40
1008 7.10
220
37
12:53
1009 7.10
04:16
55
125
1010 8.10
204
33
1011 8.10
11:35
141
03:52
46
1012 9.10
10:24
188
31
1013 9.10
03:24
36
156
1014 10.10
09:17
173
31
1015 10.10
02:51
26
168
1016 11.10
157
08:15
33
1017 11.10
15
02:10
178
1018 12.10
141
37
07:19
1019 12.10
01:17
4
183
1020 13.10
06:30
126
43
1021 13.10
00:08
353
182
1022 14.10
111
52
05:48
1023 14.10
22:37
339
173
1024 14.10
05:13
98
64
1025 15.10
20:17
318
145
1026 15.10
86
78
1027 16.10
04:43
15:37
264
65
1028 16.10
04:17
75
93
1029 17.10
239
13:38
46
1030 17.10
65
108
03:51
1031 18.10
12:09
221
37
1032 18.10
55
124
03:28
1033 19.10
Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz.
* : Den følgende dag
* * : Apogæum før AOS eller efter LOS
Beregnet af OZ8SL; - Element set 31 benyttet.
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06:08
18.30
05:11
17.00
04:19
15.18
03:26
14.05
02:52
13.04
01:50*
11.28
00:53*
10.46
23:46
09.41
22:42
08.39
21:32
07.45
20:24
06.19
19:09
05.45
17:47
04.48
16:16
03.29
14:45
02.38
13:18
02.06*
11:52
00.58*
11:12
00.01*
09:49
22.59
08:50
21.55
08:04
20.50
06:38
19.39
06:00
18:24
05:06
17:03
04:06
15:33
03:07
13:50
01:53
12:33
01:02*
11:34
00:24*
09:57
23:24
09:14
22:21
07:47
21:13
06:46

MaxElev
21
342
10
333
357
143
345
105
320
86
308
84
288
68
279
59
261
50
250
38
220
33
173
17
1
5
343
359
119
346
106
322
97
314
76
298
71
284
61
268
48
243
43
227
28
203
16
18
5
351
353
143
346
106
332
86
306
85
290
69
274
64
262
54

10
88
8
90
8
84
10
74
14
63
21
53
30
43
42
34
55
26
68
19
79
14
87
10
88
8
89
8
84
10
75
14
64
21
53
30
44
41
35
54
26
67
20
79
14
87
10
88
8
89
8
85
10
75
14
64
20
54
29
44
40
35
53
27

07:20
19:23
06:18
18:12
05:18
17:02
04:22
15:52
03:24
14:43
02:25*
13:32
01:23*
12:22
00:15*
11:12
23:11
10:00
22:05
08:52
20:56*
07:42
19:47
06:36
18:38
05:34
17:28*
04:33
16:18
03:37
15:08
02:40*
13:59
01:39*
12:48
00:36*
11:36
23:34
10:26
22:27
09:16
21:20
08:06
20:11
06:59
19:05
05:51
17:54
04:49
16:45
03:50
15:35
02:52
14:26
01:56*
13:14
00:56*
12:03
23:53
10:53
22:47
09:43
21:43
08:34

LOS
355
106
342
91
326
78
303
66
276
55
246
46
217
37
200
28
175
22
156
12
139
5
123
355
107
342
92
327
79
305
67
276
56
252
46
224
38
196
30
177
22
159
14
141
5
124
356
108
343
93
327
80
306
68
278
57
248
47
223
38
202
30
179
21

236
249
237
247
240
246
243
245
247
244
249
242
251
241
251
239
252
237
251
237
251
235
250
236
249
237
248
239
246
243
245
247
244
249
242
250
240
252
239
251
237
251
236
250
236
250
235
249
237
248
240
246
243
245
247
243
249
242
250
241
251
239
251
238
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16.10.89
11596
0:27 242
14444
1:27 117
17.10.89
11610
0:57
251
14456 0:35
108
18.10.89
11624
1:27 261
14469
1:39
128
RS-10/11: Oml. tid: 105.0158631 min., incr.: 26.37968069°W
Beacon: 29.357/145.857 MHz -29.407/145.907 MHz.
JO-12: Oml.tid: 115.652991 min., incr.: 29.23881619°W
Beacon: 435.975/435.910 MHz

/

/

/

Contestrapporter
v/O Z1 F M B .

Geora Landbo.

Fa san ve i 7. 7 190 Billund

/
/
/

A ktivite tste ste n
August-testen gav følgende resultat:
Klasse 1 -1 4 4 MHz single
Nr. Call
1
OZ1ANA
2
OZ1KLU/P
3
OZ1HNE
4
OZ1DJJ
5
OZ6TY
6
OZ1IWE
7
OZ1KHW
8
OZ8TU
9
OZ8RY
10 OZ1KVM
11 OZ9ZZ
12 OZ1IYH
13 OZ8QD
14 OZ1HUW
15 OZ1KWJ
16 OZ6CE
17 OZ7IS
18 OZ6PK

Locator
J055
J04 6
J05 7
J065
J05 5
J04 6
J 05 7
J065
J065
J04 4
J04 6
J05 5
J06 6
J065
J045
J06 5
J06 5
J065

QSO
69
48
55
58
73
50
45
49
45
24
18
27
25
39
17
15
15
12

SQR
22
28
25
25
20
21
18
16
13
12
11
10
10
9
10
7
7
5

Point
28642
28081
25282
24242
23101
22332
18876
14850
12061
10066
9200
8281
8044
7605
7587
5394
5394
2941

meget mere til både 23 cm og 13 cm

Klasse 2 - 1 4 4 MHz m ulti
Nr. Call
1
OZ1DOQ/P
2
OZ1ALS
3
OZ9EDR/P
4
OZ7HVI
5
OZ1KLB
6
OZ7AMG/A
7
OZ7FYN
8
OZ9 HEL/A

Locator
J064
J044
J055
J065
J055
J065
J055
J066

QSO
171
99
77
77
31
48
29
10

SQR
37
29
25
25
14
11
11
3

Point
69239
40786
30442
26953
14694
10017
9560
1883

Klasse 3 - 432 MHz single
Nr. Call
1
OZ7IS
2
OZ1JPT
3
OZ1KLU
4
OZ1LYZ
5
OZ1DJJ
6
OZ8RY
7
OZ8QD
8
OZ1KWJ
9
OZ9ZZ
10 OZ6HY
11 OZ1DOQ

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

QSO
56
39
25
25
31
25
23
14
10
7
11

SQR
25
18
16
12
12
11
10
8
8
5
2

Point
23438
17113
14031
9746
9746
8195
7830
6837
5684
3594
1384

Klasse 4 - 432 MHz m ulti
Nr. Call
1
OZ1 Als
2
OZ7HVI
3
OZ1KLB
4
OZ9EDR
5
OZ7AMG

Locator
J044
J065
J055
J065
J065

QSO
23
27
13
18
6

SQR
14
11
10
8
1

Point
10685
8155
7342
5417
613

Klasse 5 - M icrobølge single
Nr. Call
Locator
1
OZ1HDA
J047

QSO
16-5-6-2

SQR
10

Point
10746

forforstærkere, byggesæt etc.

DESlGtl

SUPER LONGYAGI
66 element yagi
Data:
Forstærkning
Sideloopsdæmpning
F/b forhold
Åbningsvinkel (-3dB)

Robust P A - 10 W HF!!!
GaAs-fet forstærker - samlet støjtal F = 1.8 dB!!
2 x-tal oscillatorer f.eks. til MF-QSY (± 5 MHz)
Indbygget wattmeter
Indbygget dæmpningsled - styring 100 mW -1 0 W!!
Manuel eller PTT styring
Styreudgang til antennerelæ og ext. forstærker
Meget mere - forlang udførlig data og beskrivelse.

Mekanisk længde
Tilslutning
Balun
Fødeelement
Vægt
Pris

Pris kr. 4850,Data:
Forstærkning
Åbningsvinkel (~3dB)
Mekanisk længde
Øvrige data som 65 elm.
Pris
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service
Kr. 1190,-

Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon 42 13 61 04
Også aften

OZ9FW

OZ SEPTEMBER 1989

8
9
10

J046
J056
J065
J065
J065
J054
J046
J045
J055

OZ1JXY
OZ1GMP
OZ7IS
OZ8TU
OZ1GE
OZ3ZW
OZ9ZZ
OZ6HY
OZ1ASP/P

11-5-5-0
20 - 2 - 0-0

20-3-2-0
23-0-0-0
19-0-0-0
13-0-0-0
6 - 0- 0-0
7-0-0-0
4-0-0-0

7
12
9
11
8
5
4
4
3

6187
4437
4280
4192
2928
2150
1304
755
404

Klasse 6 - M icrobølge m ulti
Ingen indsendte log denne gang.
Open Class 144 MHz
Nr.
Call
1
DK90Y
2
DC5BT

Locator
J052
J054

QSO

SQR

22

8

19

8

Point
13197
7724

Open Class 432 MHz
Nr.
Call
1
DL0 SHF/P

Locator
J054

QSO
33

SQR
16

Point
15436

A fdeling sm este rskab et
Resultatet fra august-testen:
Point
Nr. Call
126984
OZ7AMG
OZ9EDR
106386
OZ8ERA
79581
OZ1ALS
62156
OZ8H
56143
OZ7HVI
54988
OZ8SMA
34226

Nr.
8
9
10
11
12
13

Call
OZ1KLB
OZ6HR
OZ4VBG
OZ7FYN
OZ2EDR
OZ9HEL

Point
29378
27485
24480
17841
13311
1883

Bemærkninger til aktivitetsreglerne pkt. 10:
Jeg skal gøre opmærksom på, at hvis der er fejl i f.eks. modtaget Lo
cator, vil det resultere i, at begge stationer - både afsender og mod
tager - får fratrukket 25% af pointsummen udregnet efter den rigtige
Locator. Så både for din egen og QSO modpartens skyld bør du
sikre dig, at både Locator og call er rigtigt opfattet.
Rettelse
Pågrund af sommerferien nåede jeg ikke at læse korrektur på resul
tatet fra aktivitetstesten i juli, og der var desværre et par fejl, som
nok kan forvirre dem, der selv holder lidt regnskab med pointene.
Her er de rigtige pointtal:
Klasse 2: OZ9EVA - 358722 point
Klasse 3: OZ1JPT - 42579 point
Klasse 5: OZ1GMP - 8977 point
O Z1D O Q -3150 point
Jeg beklager hermed fejlene.
OZ1FMB, Georg

EDR’s VHF/UHF/SHF Field Day 1989
Klasse 1 - 144 MHz
Nr. Call
1 OZ9EDR/P
2 OZ6arc/P
3 OZ3FYN/P
4 OZ3FYN/P
5 OZ1HLB/P
6 OZ1 ALS/P

QTH
J06 4
J04 5
J055
J055
J055
JQ44

Point
126634
75252
43430
43430
13985
4290

Klasse 2 - 432 MHz
Nr. Call
1 OZ9EDR/P
2 OZ6ARC/P
3 OZ3FYN/P

QTH
J064
J04 5
J05 5

Point
30515
23020
4497

Klasse 3 - 1296 MHz
Nr. Call
1 OZ9EDR/P
OZ SEPTEMBER 1989

QTH
JQ64

Point
3539

Klasse 4 - 2320 MHz
Nr. Call
1 OZ9EDR/P

QTH
J06 4

Point
866

Klasse 6 - 10 GHz
Nr. Call
1 OZ7TOM/P

QTH
J046

Point
600

A ll band
Nr. Call
QTH
1 OZ9EDR/P
J06 4
2 OZ6ARC/P
J045
3 OZ7FYN/P
J055
4 OZ3FYN/P
J05 5
5 OZ1HLB/P
J055
6 OZ1 ALS/P
J04 4
7 OZ7TOM/P
JQ46
EDR øsker deltagerne tillykke med de opnåede resultater.

Point
161554
98272
53876
47927
13985
4290
600

R esultatet fra SSA May Contest 1989
144 MHz Single operator
Nr. Call
1 SMUSCJ
2 SM6DWF
3 SM7JUQ
4 SM5DCX
5 SM7LXV
6 OZ1KVM
7 SM5BEI
8 OH1CF
9 SM7GWU
10 SM5AOG
11
LA3EU
12 OZ1JVY
13 OZ5TG
14 OH3MF
15 OH6PA
16 OH2BNH
17 SM7BHM
18 SM7BOU
19 SMOLCB/5
20 OZ3ZW
21
SM3LIC
22 OZ8RY
23 OH7EU
24
LA5KO
25 SM7AED
26 SM7NNJ
27 LA3NGA
28 SM6RWY
29 SM2SIU/2
30 OH3VJ
OH9PH
31
32 SM7TCD
33 SMONZB
34 SM2MZD
35 SM4JHK
36 SM2PYN
37 OZ1KWJ
SM6QPX
38
39 SMOLYC
40
LA8WF
41
OZ5WK
42 OZ1IYH
43 OZ1GER
44
SM2SXI

QT
J065
J05 7
J065
J089
J065
J044
JP90
KP00
J078
JP80
JP32
J04 6
J045
KP20
KP02
KP20
J076
J066
J078
J054
JP92
J065
KP33
J048
J065
J086
J049
J05 7
JP94
KP11
KP26
J06 7
J099
KP03
JQ69
KP03
JQ45
JQ58
JQ99
JQ59
JQ45
J055
J065
KP03

Point
62957
59041
42371
40742
40544
37462
36339
35874
33151
32345
32084
31102
28019
27723
26536
25831
25227
25100
20708
17189
15924
14443
14041
13746
13162
13073
12677
11799
11214
9878
7513
6627
6107
6015
5943
5937
5025
4749
4100
3958
3860
2233
2088
550

144
Nr.
1
2

QT
J055
JQ45

Point
99442
35114

MHz M ulti operator
Call
OZ1GEH/P
OZ5DD
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3
4
5
6
7
8
9
10
432
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OZ9EDR/P
OZ7TST
SK6EI
SK3AH
SK2AT
OH2AJ
SK0 UX
SK4RL

J055
J065
J068
JP82
KP03
KP10
J099
J069

MHz S ingle operator
Call
OZ6HY
OZ5TG
SM5BEI
OZ1CFO
OH6PA
SM3LIC
SM7BHM
OH2BNH
SM2PYN
SM2SDZ/2
SM7NNJ
OH1CF
SM0 NZB
SM2MZD
SM2SXI
OZ5WK

QT
J045
J045
JP90
J056
KP02
JP92
J076
KP20
KP03
JP94
J086
KP00
J099
KP03
KP03
J045

31170
28628
19726
13941
9513
6857
6857
5411

Point
14857
10884
10332
9840
4284
3318
3274
3051
2770
2566
2298
1232
577
553
550
532

432
Nr.
1
2
3
4

MHz M ulti operator
Call
SK3AH
OZ7TST
SK2AT
OH1AJ

QT
JP82
J065
KP03
KP10

Point
5637
3234
3135
2085

M icrovaw es single operator
Nr. Call
1 OZ3ZW
2 SM5BEI
3 OZ1CFO
4 OZ6HY
5 OZ1GER
6 OZ5WK

QT
J054
JP90
J05 6
J045
J065
J045

Point
2468
1883
932
555
352
132

M icrovaw es m ulti operator
Nr. Call
1 SKOUX
2 OZ7TST

QT
J099
J065

Point
162
127

Husk:
AGCW-DL testen den 23. september.
- det er en god test for dem, der kører CW.
(se reglerne i OZ marts 89).

RTTY

R e d a ktio n : OZ1AKD, K arsten Je n se n ,
H ø jm a rksvæ n g e t 56, 8 60 0 S ilk e b o rg , tlf. 86 81 30 96.

Engelske bu lie tin e r
Tidspunkt
Hastighed Frekvens Station
1030 GMT 45
G4WOV 3.590 kHz
1130 GMT 45
G4WOV 3.590 kHz
1230 GMT 45
G3VYV
3.590 kHz
1200 GMT 45
G4ZRG
14.090 kHz
Disse bulletiner sendes den 1. og 3. søndag i hver måned. På
VHF sendes en tilsvarende bulletin med 45 og 50 baud på 144.600
MHz. Den sendes fra forskellige QTH’s, startende kl. 0700 og med
sidste udsendelse kl. 20.00.
RTTY Diplom TV-FV
Dette nye diplom gives kun til stationer, der har haft forbindelse
med de specielle franske kaldesignaler TV/FV. Disse prefixes kan
bruges af franskmænd i forbindelse med contests, DX-peditions
etc.
Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører samt
SWL’s. Der er to kategorier:
A: Bekræftelse på min. 15 QSO’s med TV/FV calls, og følgende
prefixes skal være
repræsenteret
mindst
1 gang:
TV6-TV7-FV6-FV7 og FV8. En station med enten TO, TW, TX el
ler HW prefix kan erstatte en (og kun en) af ovennævnte prefixes.

B: Bekræftelse af mindst 25 forskellige TV/FV stationer uden sæ r
lige regler. F.eks.: 20 forskellige TV6 + 3 TV7 + 2 2 FV6 statio
ner.
Det er tilstræ kkeligt at fremsende verificeret liste af QSL-kort, som
skal indeholde alle relevante oplysninger. Listen underskrives af
enten en radioamatørklub eller to radioamatører. Sammen med an
modningen vedlægges betaling for diplomet, der udgør følgende:
30 FF, 10 IRC’s eller 5 US$. Sendestil: TV/FV Manager, Pierre Fo ur
nier, F11ADB, 3 bis rue Pasteur, 78000 Versailles, Frankrig
H astigheder
Sendehastigheden for en fjernskriver kan angives på flere måder.
De mest benyttede er disse: Baud eller WPM. (= words per minute
= ord pr. minut).
Ved Baud forstås det antal tegneelementer, bauds, der kan over
føres på 1 sek. Hvis impulstiden f.eks. er 20 mS, kan der på 1 sek.
sendes 1/0,020 = 50 bauds. = 50.
I fig. 1 kan værdierne ved forskellige hastigheder aflæses. Bl.a.
det antal ord, der kan sendes pr. minut ved en given hastighed. I en
almindelig fjernskrivertekst består et ord af gennemsnitlig 5 bog
staver. Da hvert bogstav er suppleret med en start- og en stopim
puls, har man vedtaget at betragte et gennemsnitsord som sva
rende til 6 bogstaver. Ved hastigheden 45,45 Baud kan der

Baud

Længde af
element mS

Længde af
stopimp. mS

WPM
Ord/min.

Tegn pr.
min.

Benævnelse

45,45
45,45
*45,45
*50

22,0
22,0
22,0
20,0

22,0
31,0
33,0
30,0

65,00
61,33
60,61
66.67

389
368
363
400

56,92
56,92
74,20
74,20
100,0

17,57
17,57
13,47
13,47
10,00

25,00
26,36
19,18
20,21
15,00

76,68
75,89
100,00
98,98
133,33

460
455
600
594
800

Western Union
’60-speed’
’45-Baud’
European 50
Baud
’75-speed’
57 Baud
100 speed
74 Baud
100 Baud

Fig. 1 Data for fjernskriveralfabet no. 2
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Med * er angivet de hastigheder, der fortrinsvis bruges. (Stopimpulsen er 1,5).
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Baud
110
150
300

600
1200
1800
2400
4800
9600
19200

Længde af
data-bit (mS)
9.091
9.091
6.667
3,333
1.667
0,8333
0,5556
0,4167
0,2083
0,1041
0,0520

Længde af
stop-bit (mS)
9,091
18,182
6.667
3,333
1.667
0,8333
0,5556
0,4167
0,2083
0,1041
0,0520

CPS

WPM

11,0
10,0
15,0
30,0
60,0
120
180
240
480
960
1920

110
100
150
300
600
1200
1800
2400
4800
9600
19200
CPS

CPS: Characters per second
start + 8 (data) + stop

WPM: Word s per minute

x 60

Fig. 2 Data for ASCII-koden.
maksimalt overføres 364 tegn pr. minut, eller omregnet til ord:
364/6 = 61 ord pr. minut. Omtales oftest som ’60 WPM.
Som bekendt må radioamatører i Danmark kun anvende 45 og
50 Baud ved transmissioner med alfabet no. 2. Hvilken af disse ha
stigheder skal man så indrette sin maskine efter? Det kan der ikke
gives noget entydigt svar på, men det er en absolut fordel at kunne
køre begge hastigheder med en relativ simpel omkobling.
På HF-båndene køres næsten udelukkende 45 Baud. Denne
»standard« har sin rod helt tilbage i begyndelsen af 50’erne. Ameri
kanske radioamatører var blandt de første, der fik tilladelse til
RTTY. De maskiner, der var tilgæ ngelige på det amerikanske mar
ked, var alle forsynet med synkronmotorer og kørte 45 Baud. Det
amerikanske P&T havde kun frigivet denne ene hastighed. Man
skal helt op til 1972, inden 50 Baud bliver tilladt. Den lave hastighed
har derfor en meget stor udbredelse i USA, og de europæiske ama
tører måtte følge trop, hvis de var interesserede i oversøiske forbin
delser. De fleste maskiner, der kører i Europa er heldigvis forsynet

O Z3R C , H. B ro - N ie lse n , »Langehus«,
T h o r L a n ge sve j 4, 5 23 0 O d e n se M.

Fæ llesskabet
Vi har set mange hårde bemærkninger i tidens løb på packet. Hel
digvis har vi i den sidste tid også set mange indlæg, der forsøger ’at
gyde olie på vandene’ og opfordrer til en positiv indsats i stedet for
den negative kritik, der engang imellem lyder mod amatører, der
vitterligt forsøger i fællesskabets interesse at gøre det hele lidt
bedre for os alle sammen.
Vi skal være taknemmelige for, at besindigheden en gang imel
lem får lov at råde. Den, der har gjort noget, som andre måske ikke
bryder sig om, har nok ikke gjort det i en nogen dårlig vilje, men sna
rere fordi vedkommende troede, at det var en god idé, som andre
gerne ville følge.
Lad os være taknemmelige for, at der er nogen, der yder en ind
sats. Når vi har ydet en tilstræ kkelig stor indsats, kan vi måske til
lade os at begynde at kritisere, men der er nok ikke nogen af os, der
endnu er nået til det punkt, hvor vi kan tillade os at kritisere andres
indsats, fordi vi selv gør det endnu bedre.
Nye ansøgninger
Både på mailbox-siden og digipeater-siden er der nu fremkommet
nye ansøgninger til EDR’s Digitaludvalg, og når dette læses, er der
formentlig allerede videreekspederet anbefalinger til P&T for så
vidt angår en del af ansøgningerne.
Jota
Vær opmærksomme på det smukke badge, som måske stadig lig
ger inogle mailboxe. Det er udarbejdet af Peter Glasscock, da han
var på sommerlejr i den engelske spejderlejr Discovery 89.
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med motorer, der styres af en centrifugalregulator. En sådan kan
normalt justeres til begge hastigheder.
På VHF/UHF frekvenserne er der en stigende tendens til at
bruge 50 Baud, og for den erfarne operatør er dette en stor fordel.
Differencen mellem de to hastigheder er ringe, kun ca. 10%, men
en rutineret maskinskriver kan ved 45 Baud skrive hurtigere, end
maskinen kan trykke tegnene. Resultatet er, at klaviaturet blokerer,
og man føler ikke, skrivningen sker så afslappet som ved en højere
hastighed.
Disse bånd er mere støjfrie end HF, og man kan bedre udnytte
den højere hastighed. Jo mere denne øges, jo større bliver kravet
om støjfrihed på den anvendte frekvens.
Ved anvendelse af det internationale fjernskriveralfabet no. 5
(ASCII), kan der opereres med væsentlig højere hastigheder. Tabel
2 viser de tidsmæssige værdier.

PACKET
Teleinspektionen
I efteråret gennemfører EDR en forhandling med Teleinspektionen
og i forbindelse med spørgsmålet om packet er EDR blevet opford
ret til bl.a. at tage følgende spørgsmål op til behandling:
Packet på 29 MHz FM
Brug af højhastighedsmodems
Digipeatertilladelser m.v. på 23 cm
SSID’s udover -2 og -7 (retning fra digipeater?)
SSID’s generelt
Skal vi have hjæip?
En amatør har bedt mig rejse spørgsmålet om, hvorvidt det ikke
ville være naturligt, at EDR rettede henvendelse til en mindre
gruppe af medlemmerne, som ville være i stand til at løfte special
opgaver med hensyn til særlige packet-projekter.
Der kunne dels være amatørkolleger, der professionelt arbejder
med radiokædeforbindelser, netopbygning etc. Det kunne også
være hjælp til at få konstrueret eller videreudviklet modems til høj
hastighedstransmission.
Vi har ingeniører og teknikere i vor kreds, som givetvis blot ikke
er opmærksomme på, at vi savner deres arbejdsindsats. Hvis vi
kan definere de opgaver, vi gerne vil have løst, er der nok mulighed
for at kunne trække på nogle af disse amatører.
Naturligvis skal vi ikke blot »smide tøjlerne« fra os, fordi det er
»dyrt og vanskeligt«, men vi må erkende, at det viser sig, at netop
bygning m.v. ikke blot er noget, man »taler om«. Det er en arbejd
sindsats at få det etableret, og en arbejdsindsats at holde det i drift
på en rimelig god måde.
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Hvis der skulle være amatører, der er professionelt engageret i
tilsvarende projekter, vil jeg være taknemmelig for at få kontakt med
disse.

RST-gruppen
Packet har vist sig at være et fortrinligt medie i forbindelse med ka
tastrofer og i forbindelse med sportsstævner og andet, hvor det er
af betydning, at præcise oplysninger kommer frem, og hvor compu
terens fordele ved registrering af navne m.v. i databaser på en ele
gant måde kan sammenkædes med packetsystemer og sikre over
førsel af korrekte informationer.
Ikke alene har vi set amerikanske amatører hjælpe ved naturka
tastrofer i USSR, men på et lidt mindre plan kan vi se, at bl.a. ameri
kanske amatører får megen goodwill ved deres assistance ved
større sportsstævner.
Et af de største amerikanske cykelløb på ca. 350 km med 6500
cyklister involveret, blev afviklet i maj måned med kraftig assi
stance fra en gruppe amatører, der såvel betjente sig af phonerepeatere som packet-digipeatere.
Packet i rum m et
Heathkit HK-21 micro IN C indgår nu i en ny packet-pakke, som skal
bruges af kommende astronauter.
Vi har vist ikke set HK-21 herhjemme endnu. Såfremt der er no
gen, der har fået fat i denne spændende bærbare TNG, håber jeg,
at vi andre får et referat af resultaterne.
QSL managers
W1NY har i sin BBS-database sikret, at en »server« nu er online
med information om QSL-managers.
Systemet skulle være bygget således op, at der sendes et mail til
»QSLmgr a W1 NY«. Subjektet bliver ignoreret af serveren, men den
leder efter ordet »help« og call i selve indholdet af det omhandlede
mail.
Sådanne servere kan betjenes fra flere af de internationale mailboxsystemer.
S atelitte r
Vi afventer fortsat opsendelsen af Micro-Satelitterne (PACSAT, LU
SAT, DOVE, UOSAT D/E) i efteråret 1989, ligesom vi spændt venter
på opsendelsen af RS-12/13 og JAS-2.
Der er ingen, der endnu ved præcist, hvornår satelitterne bliver
sendt i omløb, men vi kan formentlig regne med, at MicroSatelitterne kommer op i efteråret.
Den russiske satellit lader nok vente noget på sig. Den japanske
satellit ventes opsendt i januar 1990.
R ose-netw ork
Der har ikke været meget tale om Rose i de senere år. Alt har drejet
sig om Netrom og TheNet.
Tilsyneladende er der nu på ny interesse for Rose.
Rose skulle sikre et minimum af retries. Om denne »lovning« hol
der, eller den i realiteten blot er et udtryk for, at dem der arbejder
med dette system, har sikret, at linkforbindelserne er tiptop, er van
skeligt at afgøre, men det vil være spændende, om nogen ville have
ulejlighed med at afprøve et Rose-network for, at vi lokalt kan få lidt
inspiration om systemet.
Få flere med
Vi bliver fortsat flere packetamatører, men der er stadig 2 grupper,
der måske har lidt svært ved at komme igang. Den ene gruppe er
de unge, der står famlende overfor systemet, og som ikke kender
en packetamatør i forvejen. Den anden gruppe er de lidt ældre
amatører, der ikke bryder sig om dette »nymodens-pjat«.
Den første gruppe vil givetvis hurtigst muligt melde sig ind i den
lokale EDR-afdeling og der sikre at få kontakt med en af de amatø
rer, der allerede er igang med packet. Hvis ikke meget har ændret
sig siden »igår«, lyder der med det samme en invitaiton til at gå med
hjem for at se, hvordan packet fungerer.
Den anden gruppe kan man egentlig give nogenlunde samme
råd. Spørgsmålet er blot her, at man måske skal sikre, at man kan
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vise den lidt ældre amatør, at der ikke blot kan »sludres« på packet,
men at han evt. kan få glæde af oplysningerne på packetnettet til sit
DX-arbejde eller til et antenneprojekt, hvor han gerne vil have hjælp
til at finde den litteratur, der iøvrigt kan lede ham på vej. Mange af
de lidt ældre amatører mangler måske blot at få demonstreret, at
packetysstemet også kan hjælpe ham med en større udnyttelse af
radiohobbyen.
Efterårets foredrag
Har din EDR-afdeling sørget for at få arrangeret et pcketforedrag i
efteråret?
Tal med din afdelings-formand om det og hjælp ham, hvis han har
behov for at finde en foredragsholder.
Servere i Worll
Til WOrli’s programmel i serie 10.XX hr bl.a. G0BSX skrevet servere,
der bl.a. optræder på samme måde som WA7MBL-systemets
Request-kommandoer. Efter det senest oplyste bliver disse eller
andre tilsvarende servere nu distribueret sammen med den sidste
version af WORLI-programellet.
73 de OZ3RC a OZ5BBS / Bro
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60 års licensjubilæ um i Holland
I august 1989 er det 60 år siden, den første amatørlicens i Holland
blev udstedt til PZ0BZ. For at fejre denne begivenhed har det hol
landske EDR VERON fået tilladelse til at anvende et special prefix
i perioden 1. oktober til 29. november 89.
Prefixene bliver som følger:
PAØ bliver: PA60
PA1
bliver: PA61
PA2
bliver: PA62
PA3
bliver: PA63
PA6
bliver: PA66
PI4
bliver: PI64
PBØ bliver: PB60
PDØ bliver: PADØ
PEØ bliver: PE60
PE1
bliver: PE61
For at stimulere interessen for at fejre licensjubilæet udsteder Ve
ron et diplom til såvel licenserede amatører som SWL’s. Reglerne
for opnåelse af diplomet har vi valgt at bringe på engelsk, og de ly
der som følger:
A) It includes all bands, HF-VHF-UHF-SHF and modes.
Dutch stations : 60 special prefixes
European stations : 30 special prefixes
DX-stations : 15 special prefixes
SWL-stations : on basis of: »heard«
B) The »Standard'-certificate is for mixed modes, regardsless the
band on which the QSO has been made.
C) Special remarks for: Only : HF
Only : VHF/UHF/SHF
O n ly : CW
Only : SSB
O n ly : SWL
D) QSL-cards, not demanded, extraction from your log is sufficient,
signed by 2 other radio-amateurs. Send to: PA0BN, through the
normal QSL-channels.
The closing date for demanding your certificate is: 31-03-1990.E)
As an additional remark, our HF-Traffic-section of Veron, will
start in this same period, a »promoting«-action of the »WARCbands«.
OZ SEPTEMBER 1989

Repræsentskabsmøde 1989
Søndag den 15. oktober 1989, kl. 11.15
i Odd Fellow logen, Nonnebakken 1, 5000 Odense

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
2. Resultatet af de afholdte 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. Fremlægelse af Radioamatørernes Forlag ApS (EDR’s Forlag ApS) regnskab
samt beretning, aktivitetsplan og budget for det kommende regnskabsår.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kritisk revisor, samt 2 bestyrelses
suppleanter 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

RM-TILLÆG 1

Indkomne forslag
Vedtæ gtsæ ndring § 4, stk. 1
Tilføjelse: Alle medlemmer skal være juridiske personer.
HB
Vedtæ gtsæ ndring § 3, stk. 3
I dag lyder teksten:
Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret.
Forslag til ny tekst:
Som medlem kan optages enhver radioamatørinteresseret per
son.
Ved næ rmere eftertanke vil man nok blive klar over, hvilken gun
stig virkning sådan et enkelt ord vil få.
OZ9DC
Vedtæ gtsæ ndring § 3
Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til behandling
på EDR’s RM-møde 1989:
§ 3: Første linie efter amatørradiointeresseret tilføjes: person.
Begrundelse: Herved undgås at dyr af enhver art kan optages
som medlem. V oila.....
OZ9SN

Vedtæ gtsæ ndring § 7
Udgår.
Begrundelse: Den siger intet. Hvad sker der, hvis udmeldelsen fin
der sted efter 15. marts? Kan man så få sit kontingent tilbage? løv
rigt kommer der vel altid den 15. marts igen.
Vedtæ gtsæ ndring
§ 10 Valg af repræsentantskab
Repræsentantskabets medlemmer (RM) vælges for en to-årig pe
riode; valget foregår i lige år og genvalg kan finde sted.
Stk. 2. - stk. 8 uændret.
Stk. 9 Opstillede ikke-valgte kandidater til repræ sentskabet ind
går som suppleanter til repræsentantskabet i rækkefølge efter de
opnåede stemmetal, således at den ikke-valget kandidat med høj
este stemmetal er 1. suppleant, den med det næsthøjeste er 2.
suppleant også fremdeles.
Valgperioden for suppleanter er to år.
Stk. 10 - stk. 18 uændret.

§ 11 Valg af hovedbestyrelse
HB består af ét medlem fra hver kreds + formanden. Formanden
og HB-medlemmerne vælges for en to-årig periode; valget foregår
i lige år, og genvalg kan finde sted. Opstilling til formand og HB fin
der sted på kredsens ordinære opstillingsmøder.
Stk. 2 - stk. 12 uændret.
Overgangsordning: For HB-medlemmer, der er valgt i 1989, for
længes valgperioden fra to til tre år.
RM i kreds 8
Vedtæ gtsæ ndring
§ 5 Stk. 2 Kontingentbetaling
Det ifølge kontingentlisten gældende kontingent forfalder til beta
ling den 1. marts for det kommende regnskabsår (se dog stk. 5).
Stk. 3 - stk. 4 uændret.
Stk. 5 Efter anmodning kan kontingentet deles i to indbetalinger,
én der forfalder 1. marts og én, der forfalder 1. september.
Stk. 6 uændret.
RM i kreds 8
Forslag tii behandling:
RM opfordrer HB til at foranledige, at der så vidt muligt hvert år af
holdes en EDR-sommerlejr.
Afholdelse af en sådan under navnet EDR’s sommerlejr, er det
HB, der har det overordnede ansvar for lejren og dens afvikling.
RM i kreds 8
RM-TILLÆG 2

Undertegnede beder hermed om at få nedenstående behandietpå
førstkommende RM.
Efter ansøgning om tilladelse fra EDR’s side til opsætning af forsøgsrepeater på frekvensområdet 29 MHz, blev forøvrigt afslået
med begrundelsen, at Region 1 havde bestemt nedlukning af alle
repeatere i deres område pr. 31.12.88 pågrund af, at man forven
tede høje solplettal og dermed gode forhold på frekvensbåndet
28-29 MHz, vil jeg nu bede RM tage stilling til opsætning afforsøgsrepeatere i Danmark på ovennævnte frekvensbånd. Begrundel
sen for, at jeg går denne vej, er, at jeg ligesom mange andre, der
sender/lytter på 29 MHz, må konstatere, at de gode forhold er ude
blevet på grund af, der har været store eksplosioner på solen i det
første halvår af 1989, som har været med til at ødelægge forhol
dene lang tid fremover. En anden årsag er, at nu er der efterhån
den mange amatører, som interesserer sig for 29 MHz. FM områ
det både mobil som stationær i den form, mener jeg, at vi på lige fod
med f.eks. 145 MHz og 435 MHz, hvor der er repeatere, som kan
benyttes, skal vi også have repeatere på frekvensområdet 29 MHz
FM området. Jeg vil nu bede RM om at diskutere sagen meget
grundigt og ikke skele til egne interesser.
Jeg vil også allerede nu, at en ventetid på 5 år ikke kan accepte
res, da forsøgsrepeatere jo kan nedbrydes i de perioder, hvor der
evt. skulle blive gode forhold.
Til yderligere oplysning kan jeg fortælle, at der er et hav af repea
tere i USA, som ikke er lukket ned, og desuden ved jeg også, at repeateren i Budapest heller ikke er lukket ned. Altsammen på fre
kvensområdet 29 MHz FM.
Kravet til RM må så være, at de skal tage stilling til, om amatører
i Danmark nu kan få tilladelse til forsøgsrepeatere på frekvensom
rådet 29 MHz FM. Rettere sagt anbefale overfor P&T tilladelse til
forsøgsrepeatere i området 29 MHz FM båndet.
OZ1BWX
Følgende ønskes behandlet på RM
For at opnå en demokratisk afstemning til RM og HB foreslås, at
man tilretter vedtægterne efter en af følgende modeller:
1. Hvert stemmeberettiget medlem må kun sætte 1 kryds (som ved
folketingsvalg).
2. Eller at man anvender metoden med flere kryds (a la den vi bru
ger nu, men at alle disponible kryds skal sættes, således at man
ikke indirekte kan give en person »flere« stemmer.
OZ1/ZB

Budgetforslag 1990/91
Indtæ gter
Kont/indskud/rykg.
Medl. 4.700 a 415
Renter
Diverse
Ialt
U dgifter
OZ
RM
HB
Møder
Formand
Næstformand
Sekretær
Øvrige
FU
Møder
RM-revisorer
Referent

B 88/89

R 88/89

B 89/90

B 90/91

1.944
100

1.746
68

1.935
90

1.950
70

2.044

1.814

2.025

2.020

920
35

825
25

906
40

1.004
30

70
60
2
8
17

60
14
1
10
13

75
50
2
8
17

75
24
2
10
15

17
6
5

3
0
3

15
1
4

10
2
4

Udvalg
Antenne
Budget
Digital
Handicap
HF
Museums
PR
P&T
Struktur
Teknisk
VHF
Rævejagts
RST-gruppen
Afdelings
Arbejdsgruppe
Ungdoms
Repeater
Div. Managers
QSL-central
Foredrag
IARU
NR AU
Licenser/forsikr.
Afst/valg/porto/optæl.
Tidsskrifter
Gaver/repræs.
Gaver/repræs.
Kredsudg.
Porto/fragt
Læserundersøgelse
Projektpræmier
Foreningens kontor
Husleje/varme/el mv.
Løn
AMBI/FOK/ATP
Telefon
Porto
Kont.art/papir/tryks
Småanskaffelser
EDB
Forsikringer
Revisor/adv.
Diverse
Ialt
Indtægter
Udgifter (exeI. afskr.)
Over/underskud

6
3
6
6
10
30
3
5
1
11
6
15

7
56
40
52
7
2
10
5
3
3
11
20
5
1
50
320
15
60
40
15
30
3
15
1
2.002

2
0
6
9
9
9
9
2
5
2
3
4
0
2
4
2
2
10
56
27
33
6
1
5
1
2
2
10
2
1
9
49
257
3

5
3
7
7
7
15
30
5

5
1
6
6
6
15
30
3

3
3
5

8
4
5

15

15
5
10
2
12
57
45
55
3
2
8
2
4
4
10
3

10
5
57
45
50
7
2
15
3
10
10
9
4
4
2
60
320

10

38
4
10
3

7
60
20
20
30
3
15
5

60
300
4
5
50
25
15
20
3
12
5

1.606

1.981

2.005

39
21

2.044
2.002

1.814
1.606

2.025
1.981

2.020
2.005

+42

+ 208

+44

+ 15

Resultatopgørelse for året 1988/89
Noter

1
2
3

Kontingenter og indskud + rykkergebyr 1.745.984
-824.804
Medlemsbladet O Z ................................
-358.976
Foreningsudgifter..................................
A dm inistration........................................ . -422.569

4

Resultat fø r a fskrivninge r og renter . .
A fskrivning er...........................................

134.030
-5.605

-369
-4

5
6

Resultat fø r r e n te r ................................
R enteindtæ gter......................................
R e n te u d g ifte r........................................

134.030
70.317
-2.025

-369
84
-1

Å rets r e s u lta t........................................ .

202.322

286

Balance pr. 31/3 1989
N oter

7

A ktiver

1987/88
1.000 kr.

Mellemregning Radioamatørernes For
lag A p S ..................................................... 271.049
762
Kassebeholdning ....................................
G irobeho ldning........................................
56.198
Indestående i pengeinstitutter ............... 1.638.658
0
Udlæg ........................................................

157
3
173
1.393
6

O m sæ tn in g sa ktive r................................ 1.966.662

1.732

In ve n ta r.....................................................
H uslejedepositum ....................................
9 Anparter Radioamatørernes Forlag ApS
10 Obligationer .................................. ..........

13.078
1.095
80.000
50.000

A n læ g s a k tiv e r........................................

8

A
B
C
D
E
F

Aktivt medlemsskab ..............................................
Passivt medlemsskab
......................................
Offentligt/gruppemedlemsskab ....................... .
Firmamedlemmer ...................................................
Familiemedlemsskab ............................................
Aldersmedlemskab
(under 20 år over 62 år) .......................................
G Æresmedlemmer ...................................................
H Ledelsesm edlem .....................................................
I Frimedlemsskab .....................................................
J Udenlandsmedlemmer ..........................................
K Handicapmedlem
(synshandicappede) ..........................
indskud ved indmeldelse ..........................

10
1
80
0

144.173

91

A ktive r i a l t ............................................... 2.110.835

1.823

Passiver
Forudbetalte k o n tin g e n te r..................... 1 370.307
26.575
Skyldig A -s k a t...........................................
0
Skyldig lø n .................................................
Skyldige om kostning er............................
19.190

1.397
23
1
12

K o rtfris te t g æ ld ...................................... 1.416.072

1.433

Gæld i a l t ................................................... 1.416.072

1.433

Egenkapital
11 Overførsel til næste år ............................

694.763

Egenkapital i a l t ......................................

694.763

Passiver i a l t .............................................2.110.835

Forslag til kontingent 90/91

1987/88
1 „000 kr.
1.635
-901
-473
-626

390
390
1.823

Noter til regnskabet
Kr.
415,50,415,830,140,335,0,0,0,315,140,50,-

Note
1 M edlem sbladet OZ
T rykn in g .......................................................................
Hovedredaktør
....................................
Teknisk re d a k tø r.......................
Teknisk te g n e r..................................
F o rfa tte rh o n o ra r........................................................
Spalteredaktøren...................................................
Foreningsredaktion...................................................
Contest .......................................................................
Forsendelse...........................
Forsendelse Grønland .................................. ..
Abonnementer m .v ...................................

517.903
30.600
29.400
18.400
54.792
48.215
8.308
4.338
100.491
1.368
10.989
824.804

RM-TILLÆG 3

Note
2 F o ren in gsud gifter
RM, HB og udvalg:
Rejser .........................................................................
B espisnin g..................................................................
Andre udvalgsom kostninger.....................................

69.011
57.720
67.450
194.181

QSL-central:
L ø n ...............................................................................
Porto u d la n d ..............................................................
Porto afdeling ............................................................
D iverse
...............................................................

38.424
8.629
7.899
820
55.772

Foredrag:
Honorar foredragsholdere.........................................
Rejseudgifter m .v........................................................

22.685
9.837
32
32.554

NARU:
Tab Bjarne A nde rsen..................................................
Tab Jørgen W o lf...................................................
D iverse.........................................................................

5.605

Note
5 Renteindtægter
Handelsbanken 055181 .............................................
Handelsbanken 056099 ...........................................
Handelsbanken a fta le k o n ti.......................................
Handelsbanken 850984 ...........................................
Handelsbanken 521549.............................................
Handelsbanken 850976.............................................
Handelsbanken 850992 ...........................................
G i r o .............................................................................
O bligationer................................................................

30.921
1.665
29.391
390
188
4.083
985
819
1.875
70.317

10.900
16.029
26.929

IARU:
K o n tin g e n t...................................................................
M ø der...........................................................................
D iverse..........................................................................

Note
4 Afskrivninger
Inventar, note 8 ..........................................................

5.000
1.000
400
6.400

Note
6 Renteudgifter
Handelsbanken 850984 ...........................................

2.025

Note
7 Indestående i pengeinstitutter
Handelsbanken 853401............................................... 1.000.000
Handelsbanken 850984..............................................
12.467
Handelsbanken 521549.............................................
10.249
14.999
Handelsbanken 850976.............................................
Handelsbanken 850992..............................................
18.172
Handelsbanken 055181, tu rb o k o n to ......................
530.921
51.850
Handelsbanken 056099,handicapkonto...................
1.638.658

Øvrige foreningsudgifter:
Leje kopim askine........................................................
A fdeling sm ap per........................................................
L ic e n s e r.......................................................................
Stemmesedler, tryk og p o rto .....................................
T id sskrifte r...................................................................
Gaver m.v......................................................................
K redsudgifter...............................................................
Porto læserundersøgelser.........................................
Solgt ju b ilæ u m sd ip lo m .............................................
P ro je ktp ræ m ie r..........................................................
Støtte til ha ndicappede.............................................
Indskud hjælpefond fra p riv a te .................................
Porto tidsskriftscirkulation.........................................

1.952
2.348
700
9.062
1.269
2.242
9.714
650
-25
8.500
7.011
-2.733
2.450
43.140

F o reningsudgifter ialt ..............................................

358.976

Note
3 Administration
Lønninger ...................................................................
P e rso naleu dgifte r......................................................
ATP 1987 .....................................................................
ATP................................................................................
A U D ..............................................................................
FOK-bidrag .................................................................
Porto ............................................................................
V ekselgebyr.................................................................
Kontorartikler/tryksager.............................................
A n n o n c e r.....................................................................
Leje af b ra n d b o x ........................................................
Vedligeholdelse E D B ..................................................
R evisorassitance............................
F o rsikrin g e r.................................................................
Kassedifference..........................................................
H u sleje .........................................................................
A rbe jd sm arkedsb id rag..............................................

256.576
74
194
583
45
783
39.149
230
20.668
2.488
732
37.497
10.248
3.618
-32
48.729
987
422.569

RM-TILLÆG 4

Note
8 Inventar
Saldo p rim o .................................................................
T ilg a n g .........................................................................

10.175
8.508

Afskrivning, 3 0 % ............................................................

18.683
-5.605
13.078

Note
9 Anparter Radioamatørernes Forlag ApS
Kursværdi anskaffelsessum .....................................
Kursværdi indre værdi pr. 31. marts 1989 ............

80.000
87.739

Note
10 Obligationer

Danmakrs Skibskreditfond
S.K. 1992 C

Nom.

Kursværdi

50.000

48.300

Note
11 Overførsel til næste år
Saldo p r im o .................................................................
Regulering primo obligationer, nom .........................
Regulering primo hjæ lpefondskonto........................
Årets re s u lta t...............................................................

Anskaffelsespris
50.000

389.768
50.000
52.673
202.322
694.763

R e d a ktio n : O Z1D DN, B en t P edersen,
E lle van g 143. 710o Vejle.

Ja, så er der igen et nyt nummer af OZ klar, husk OZ er også dit blad,
så har du noget, der muligvis kan interessere andre, skriv da et brev
evt. med dine erfaringer på lytterfronten, gode råd om antenner,
contestdeltagelse m.m.
Vi skulle jo gerne have nogen spændende stof også til næste
nummer, spørgsmål er også velkomne, så fat pennen og send mig
et par ord.

»OTC«
OTC betyder Old Timere Club, en club for radioamatører fra den
gang Ruder Konge var Knæ gt eller har haft licens i mindst 20 år. Ja,
så ved du det WA6XXX/QRP?
Det er ikke fup eller fakta. QRP efter kaldesignalet betyder, at der
arbejdes QRP, d.v.s. med meget lav effekt f.eks. 5 watt eller derun
der. Der er en del radioamatører, der udelukkende arbejder QRP, og
alligevel kører DXCC, WAS, m.m.
OZ2SWL
En del QSL kort er nu sendt ud, og en hel del flere er ved at blive klar
til afsendelse. De første QSL kort var kun med tryk på den ene side,
og først nu er der kommet forside på. Kortet er med 2 farvet tryk,
hvor Danmarkskortet er i en rigtig Dannebrogsrød farve, og resten
af kortet trykt i sort. Der er en del danske radioamatører, der under
aktivitetstesten har ønsket at modtaget et QSL kort fra OZ2SWL,
også disse er på vej ud. Hører du mig, såsend mig et SWL kort, det
besvares 100%.
V85CA fra Brunei er ret aktiv f o r tiden og besvarede et opkald fra
OZ2SWL, så hører du denne station, skal QSL sendes via V85AM.

w iilll

SWL Diplom
OY9A, Henrikfra Færøerne har fået udstedt EDR’s aktivitetsdiplom
for lic. radioamatører, gældende for Europa.
OY-DR102 Henrik (OY9A) har erhvervet hele 4 stk. af EDR’s SWL
aktivitetsdiplomer gældende for Europa, Asien, Amerika og Afrika.
Det var flot klaret Henrik, Tillykke med det. Det var en ordentlig stak
QSL kort at komme igennem, ja posten måtte ringe på, da min brev
sprække ikke var stor nok. Forøvrigt var der mange utroligt flotte
QSL kort imellem.
Ja, så har Palle OZ-DR 2044 igen været fremme i første række og
erhvervet EDR’s suppleringsdiplom, i forbindelse med den måned
lige aktivitetstest. Tillykke ogsåtil Palle, d e rjo er aktiv både på lytteog sendesiden.

XX9XX
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Macau - is an overseas province of Portugal on the southeastern coast
of Chinaat latitude 21'IV North and longitude 113'33 East. Some40 miles
to the east-northeast, across the mouth of the Pearl River, is the British
Crown Colony of Hong Kong. The territory of Macau comprises a total area
of 6.2 square .miles and is a peninsula. At the extreme northern end of the
peninsula, a narrow ithmus marked by an imposing gateway - the Portas
do Cerco (Bader Gate) -joins Macau to China's Guangdong Province.
Macau is a Chinese territory with Portuguese administration and a
population of 295,000 people, more than 95 percent Chinese.
The Ruins Of St. Paul - is the most famous sight in Macau. It was
designed by an Italian Jesuit in the early 16th century and built with the
assistance of Japanese Christian artisans who had fled from feudal persecution in Nagasaki. A caner stone gives the date of the building as 1602.
The Church was described as "the greatest monument to Christianity in all
the Eastern lands."
In 1835, at the height of a disastrous typhoon, the Church of the Mother of
God caught fire and burned to the ground leaving only the facade.
QSL to - JA5DQH Akito Nagi
2552-28 Ishil Ishiicho Myozai Tokushima 779-32 JAPAN

»ES«
Jeg er blevet spurgt om, hvorfor der i en CW QSO ofte fremkommer
ordet »ES«, dette ofte i forbindelse med navn og QTH, f.eks. name
Karl Karl es QTH Randers Randers, altså det betyder kort og godt
og eller and på engelsk.
Der kommmer også en del andre forkortelser på CW bl.a. »GE«
for God Aften (Good Evening), »CFM« bekræfte (ConFirM), »NW«
Nu (NoW), »PSE« Vær så venlig, (PleaSE). Derud over et væld af
andre forkortelser. Møder du en forkortelse, hvor du er i tvivl om be
tydningen, send da et kort, og jeg vil bringe betydningen af ordet i
næste OZ (Jeg må nok kunne finde en CW specialist at spørge).
OZ SEPTEMBER 1989
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m n m m u
ZD8 QSL Bureau
Nu kan QSL til ZD8 sendes til:
ZD8 QSL Bureau
PO Box 4127
Ascension A.A.F.
Patrick A.F.B.
Florida FL. 32925-0127
USA
Y11BGD
er ret aktiv for tiden fra Baghdad i Iraq. Husk at lytte efter QSL info,
der er flere operatører, og de har hver sin QSL adresse eller QSL
manager.
Desuden er der en hel del gode DX stationere at lytte efter netop
nu. Følgende er aktiv for tiden: A35AA - BV2FA - BY1QH - CEØMTY
- D44BS - D68CY - HC8GR - KC6JC - S01A - TL8TG - TN4NW VP8BUB - ZD9BV - 3B8CF - 3B9FR - 3C1MC - 3X1SG - 4S7UU 6W6JX - 9K2BC. Alle kan høres på SSB, så er det med at slå lytter
lapperne ud og få nogle i loggen. God jagt!
»Gratis« SWL Diplom
Sitka Amateur Radio Club i Alaska udgiver et diplom, som er gratis
(altså ikke noget med IRC og Dollar). Du skal lytte 5 forskellige stati
oner fra Sitka i Alaska og sende en GRC liste til:
KL7BYA Marge Dangel
1324 Sawmill Creek Highway
Sitka
Alaska 95510, USA

531

Lyttertips fra SM6-7467 C hrister
Prøv at lytte på mellembølge, mellem 05.00-19.00 på 1170 kHz, der
skulle du kunne høre Radio Koper/radio Capodistria, sender også
på FM 89.3/97.7/101.0. og er faktisk hørt i Sverige på FM. Stationen
ligger i det nordlige Jugoslavien tæt ved den italienske grænse og
sender populæ r musik vekslende med reklamer og andet og se
nest musiknyt, i stil med Radio Luxembourg (på 1440 kHz).
QSL kan sendestil Studio Koper/Radio Capodistria, PO Box 117,
66000 Köper-Capodistria, Yogoslavia.
A n ten netip s
G5RV Antenne for 10-15-20-40 og 80 meter.
Denne antenne har fået sit navn efter sin opfinder i England. An
tennen og sit føde kabel fungerer som en strålingsenhed og ved
hjælp af en antennetuner, kan samtlige bånd bringes i resonans
(set i Q IC 6/89).
Antennen vil uden tvivl være god modtagemæssigt, og hvis du
senere erhverver en licens, har du en udmærket startantenne.
7$.3é> *t.

7 5 3 6 **

0,57* 3ooOHM

S o - 7SOHM

R-skalaen
R 1 Ulæselig
R 2 Enkelte ord opfattes
R 3 Læselig med vanskeligheder
R 4 Læselig uden særlige problemer
R 5 Fint og godt læsbart
S-skaSaen
Der findes en kæmpe udregning vedr. S grader, hvis man ser bort
fra micro volt og decibel, kan man bruge S-rapporten efter dette:
S 1 Signalerne kan knap registreres
S 2 Meget svage signaler
S 3 Svage signaler
S 4 Rimelige gode signaler
S 5 Meget gode signaler
S 6 Gode signaler
S 7 Meget gode signaler
S 8 Stærke signaler
S 9 Meget stærke signaler
...altså R 5 og S 9 er en god rapport.
Hardu spørgsmål vedr. Walkie Talkie, så send mig et par ord, og jeg
skal forsøge at skaffe svar, eller er derting, du kunne ønske, der skal
skrives om her i spalten, er du velkommen til at sende et par ord.
Det var, hvad jeg kunne finde på at skrive denne gang, men SWL
spalten med Walkie-Talkie vender tilbage med fornyet kraft i næste
måned.
l/y 73 de OZ1DDN / OZ2SWL

Støt bladets
annoncører

Walkie - talkie
10 koden
Det sker, man hører udtrykket »Ten Fo ur« 10-4, det er en forkortelse,
der stammer fra USA. Man hører det ofte i mange af de kendte ame
rikanske Trucker film. En del radioamatører fra staterne bruger ib
landt dette udtryk. Der findes en hel del forkortelser i 10 koden. Har
du ikke hørt den før, bringes den her:
10-1 Jeg modtager dig dårligt
10-2 Jeg modtager dig fint
10-3 Stop med at sende
10-4 OK (alt modtager ok)
10-5 Send besked videre
10-6 Kanalen optaget
10-7 Jeg slukker og lukker
10-8 Jeg er klar og venter på opkald
10-9 Gentag (sidste besked dårligt modtaget)
10-10 Færdig med at sende (klar til nyt opkald)
10-11 Hurtigsnakker (du snakker for hurtigt)
10-12 Har besøg af Teleinspektionen (evt. andet besøg)
10-13 Fortæl om vej og vejrforhold
10-18 Teknisk prøve
10-19 Kom og besøg mig
10-20 Hvor er du?
10-21 Ring til mig
10-22 Glem det
10-23 Vent lidt
10-24 Jeg har problemer
10-25 Har du kontakt m e d
?
10-30 Hov hov det er ikke tilladt (iflg. den lille røde)
10-33 Nødtrafik herfra
10-36 Nøjagtig klokkeslet
10-64 Jeg er ikke klar
10-65 Jeg er klar
10-84 Hvad er dit tlf.nr.
10-92 Der er noget galt med din sender
10-99 Jeg kan ikke læse dig
.. .det kan jo blive en spændende forbindelse f.eks. 10-2,10-4,10-21,
10-84 o.s.v.
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CT 1600
Smart lille 2 m håndapparat i et
lækkert design og med fornem
sende/modtage effekt.
144-146 VH F. Sendeef. 0,5-3 W
Sel. 7,5 KHz-r-6 dB. Spt600 KHz
Toneopkald 1750 Hz.

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

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

/ / elektronik
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R e da ktø r: 0 Z 9 K E , C arl Em kjer, S ø b o rg h u s P ark 8,
2 86 0 S øborg, tlf. 31 56 45 74.

SS7V&TV,

D iplom er
Nu skulle de bedst placerede i den danske SSTV contest fra maj i
år have modtaget deres diplomer. Til lykke med det.
Til næste år håbe vi naturligvis på, at aktiviteten bliver endnu
større, end den var i år. Vi ses på SSTV til maj 1990.
SSTV contesten er foreløbig planlagt til at løbe af stabelen den 5.
og 6. maj 1990.
P rint til SSTV
Det forlyder, at EDR’s Amager afdeling har fået deres foto og print
rum færdiggjort og har indviet det med at fremstille print til SSTV
converteren SCÆ 86 fra OZ, så hvis du bor på Amager, kan du må
ske få hjælp til at komme igang med SSTV i afdelingen der.
Månedens billede
er fra W2PQC, George. Han er en af de flittige SSTV amatører. Han
er pensioneret og bor i New Jersey. Han er QRV på alle bånd.
På billedet ses hans ørn, som han bruger som kendingsbillede.

»Robotbestyrer« I1HJP, Paulo. Taget på 20 m.
Vi har fået oplyst, at der findes et brugeligt SSTV program til
Commodore 64. Programmet er konstrueret af DL8MBV, Manfred,
og skulle, efter det oplyste, give rimelig gode billeder. Hvordan pro
grammet iøvrigt virker, ved vi ikke, da vi ikke har haft lejlighed til at
prøve det, men kan vi låne et program, vil vi gerne prøve det, og
vende tilbage med resultatet her i spalten.

W2PQC, George’s »Åbningsbillede«. Taget på 20 m.

IVCA contesten
I den internationale SSTV contest, arrangeret af International Vi
suel Communication Association blev Y01NR, Ratco, vinder med
1620 point. nr. 2 blev SM5EER Nils, og OZ5BU, Benny, blev vinder
for Danmark.
Tyskerne deltog med flest deltagere (115 ialt). Fra Danmark del
tog 12 SSTV stationer, ligeså mange som U.S.A. kunne stable på
benene. Denne skuffelse gav arrangørerne også udtryk for i det se
neste nummer af IVCA news, men de håber på bedre aktivitet fra
U.S.A. til næste år i april.
Dayton Hamvention 1989
I IVCA’s sommerudgave er der en rapport fra det årligt tilbageven
dende amatørmøde, hvor alt idnenfor amatør-TV vises frem.
Nogle af nyhederne er blandt andet:
SSTV på Atari computer med 3D SSTV, som dog skal betragtes
med 3D briller (rødt og grønt glas). På Amiga blev vist den nye ATV
Amiga Video Transceiver, som består af en software pakke og et
hardware system, som forbindes direkte til parallelporten. Der kræ
ves dog minimum 1 Megabyte memory. Alle kendte SSTV standar
der kan køres på dette system.
OZ SEPTEMBER 1989

10 m robot i Italien
Efter at have hørt om og set vores SSTV robot her i Danmark, har
vores ven, I1HJP, Paulo, i Italien store planer om at etablere en til
svarende robot i Italien, dog til 10 m FM.
Paulo har indhentet oplysninger, tegninger og diagrammer fra
spaltens tekniker og robottens konstruktør, OZ9AU, Allan. Robot
ten er påtænkt at være x-talstyret på 29.260 MHz, og med en effekt
på mellem 10 og 20 watt. Polarisationen bliver, som i alle andre
lande, vandret.
Tilladelse til en sådan robot er ikke noget problem i Italien.Da Al
lan er involveret følger vi løbende projektet og bringer nærmere her
i spalten, efterhånden som planen realiseres.
Det viste billede er den kommende »robotbestyrer« I1HJP, Paulo.
Billedet er taget under en QSO på 20 m.
SSTV robotten
Efter at SSTV robotten OZ9STV har fået ny antenne, viser målinger
på feltstyrken, at den de fleste steder er steget 11 dB vandret polari
seret og faldet 6 dB i lodret polarisation. ERP er nu vandret på 40
watt.
TV on the air
Som tidligere nævnt har der i perioder været tropo forhold på VHF
og UHF. Vi læste i et engelsk tidsskrift, at forholdene i perioder har
været så gode, at det danske TV 2 kunne ses i England.
C om puter SSTV
Det forlyder, at OZ5AR, Allan, arbejder på et SSTV program til com
puter. I første omgang kun til at modtage billeder på.
Han har iøvrigt stor fornøjelse af SSTV-robotten, som han bruger
til at teste sit program på.
Vi glæ der os til at høre mere om computerprogrammet.
Vy 73 de OZ9AU og OZ9KE
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R e da ktio n: E rik Lind, H jerpstedvej 9,
6 2 7 0 Tøn de r, tlf. 04 - 74 14 48.

li

RÆVEjægeren.

S ile n t Key
Netop nu i skrivende stund får jeg besked om, at Foto Axel, Axel
Løkke Borg, ikke er mere. Han blev dræbt ved en fæ rdselsulykke
ved Åbenrå i aftes (17.8). Vi, der kendte Foto har haft mange gode
tim er sammen med ham. Han var altid en god kammerat, han var
aldrig bange for at hjælpe. Rævejagten var hans et og alt, så sent
som i weekenden var han med til DM oppe i Give. Trods sine 65 år
var han i fin form, hvilket beviser også, at han blev nr. 6. Han har si
den 1961 hentet mange pokaler hjem som rævejæger. Vi vil savne
ham i Tønder Ræveklub, og vore tanker går til Bibs, børn og børne
børn, som han var så meget for.
Ære være Axel’s minde
Erik
Ræ vejagtprogram Nordsjæ lland efterår 1989
Hermed inviteres alle interesserede, erfarne som uerfarne til at del
tage i rævejagterne i nogle af Nordsjællands skove. Pejlemodta
gere kan lånes på startstedet. Der er udlagt mindst 3 ræve.
Søndag den 10. september i Danstrup hegn
Søndag den 24. september, Sjællandsmesterskab i Grib skov
Søndag den 15. oktober i St. Dyrehave
Søndag den 29. oktober i Teglstrup hegn
Søndag den 12. november i Nyrup hegn
Søndag den 26. november i Danstrup hegn
Søndag den 10. december - Juleafslutning i Krogenberg hegn.
Første udsendelse kl. 10.00, derefter hvert 5. minut til kl. 12.00.
Mødested: Teglstrup hegn: Esrumvej, 1. parkeringsplads fra Hel
singør
Nyrup hegn: P-plads v/Gurre kirke
Danstrup hegn: Fredensborgvej, 1. P-plads fra Helsingør

Til lykke tu DanmarKs Mestrene fra Kolding Thomas, Claus og
Gonge
Sjæ llandsm esterskabet
Mødested: vej 267 mellem Hillerød og Helsinge parkeringsplads
ved 7 km stenen overfor skovarbejderbolig ud fra Store Grib sø.
Tvunget fremmøde kl. 09.15. Der udlægges 6 ræve. Første udsen
delse kl. 10.00, derefter hvert 10. minut til kl. 14.00.
Kort: Orienteringskort 1:15000 Gribskov midt kan købes hos
Dansk Orienteringsforbund.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
OZ8FG Franz Primdahl, Od i nsvej 68, 3000 Helsingør, telefon
42 10 04 09

R esultater fra DM i rævejagt i Give 12.-13. august 1989
Total Placering
By
Natjagt
Dagjagt
Hold Navne
nr.
ræve bedste tid
ræve bedste tid
ræve bedste tid
10
231.4
1
02
Thomas Claus Gonge Kolding
4
87.1
6
144.3
257.7
2.
10
07
Michael Niels Jan
Tønder
169.6
4
88.1
6
3.
10
286.6
184.4
16
Gert Lise Peter
Tønder
4
102.2
6
4.
04
Egon Stig Kim
193.2
10
295.5
Tønder
4
102.3
6
300.0
5.
Steen Erik Lars
Kolding
6
162.0
10
05
4
138.0
315.7
6.
211.5
10
21
Foto Axel Søren
Tønder
4
104.2
6
335.7
7.
10
01
Villy Anette
6
193.5
Grindsted
4
142.0
336.3
8.
224.3
10
10
Michael Teddy Erik
Kolding
4
112.0
6
348.7
9.
10
14
Gunner Peter
tønder
4
135.9
6
212.8
353.4
10.
215.7
10
12
Søren Ole
Tønder
137.7
4
6
11.
184.9
10
358.5
John Leif
06
Tønder
4
173.6
6
318.0
12.
6 RI Søren
Tønder
4
193.3
8
15
124.7
4
8
337.8
13.
Erik Henning Michael Tønder
233.4
03
4
104.0
4
14.
8
337.8
11
4
233.6
Esben Jette René
Tønder
4
104.2
7
15.
358.5
13
Martin Lau
1
6
244.5
Fredericia
114.0
4
7
415.5
16.
17
Cor Ivan Jan
192.2
Herning
3
223.3
Hermed endnu engang tak til Villy, Børge og Gert for en god jagt. Nogen havde let ved det, andre havde det meget svært, men sådan er
rævejagt jo. Tak.
Erik
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R e daktion: 0 Z 8 0 , Erik Langgaard,
F a lkevej 14, 2600 G lostrup.

V intertid
Når sommertiden ophører i Europa, mens U.S.A. fortsætter med
sommertid til den 29. oktober, kommer udsendelserne fra W1AW
indtil videre stadig til samme tid i UTC og altså en time tidligere i lo
kal tid. Således begynder morsekursus indtil den 29. oktober stadig
f.eks. kl. 20 UTC; men nu er det kl. 21 lokal tid.
ÅGCW-DL S traight Key Party
Glem ikke at pudse den gamle håndpumpe af inden dette party, der
finder sted den 7. oktober. Reglerne plejer at komme i Contest ma
nagers sider; men hvis de mangler, kan du finde dem på side 25 i
januar OZ, dog er frekvenserne i oktober 7010 - 7040 kHz.
Øvelsesprogram
Jeg glæder mig til snart at få en CW-QSO med en af de efterhånden
ret mange, som har fået sendt kopi af vort øvelsesprogram.
Hvis du har en IBM kompatibel PC’er, skal du blot sende mig en
51/4” diskette med en frankeret og adresseret returkuvert, så kopi
erer jeg et par CW programmer over på den og returnerer den, som
regel samme dag, hvis du da ikke skal have svar på nogle spørgs
mål eller andre oplysninger med tilbage. Kasettebånd med træ 
ningstekst kan tage lidt længere tid, afhængigt af hvad du ønsker.
Hvis jeg blot kan kopiere et af de bånd, jeg har liggende, går det ret
hurtigt; men hvis jeg skal til at fremstille et helt nyt bånd, kan der
godt gå en uges tid.
SCAG aktivite ter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Tirsdag 2000 l.t.
3555 kHz EUCW net rc og tfc ved SM7GWF
Lørdag 1500 l.t.
3555 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 7027 om sommeren
(maj til august).
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 Börjesson,
S-791 53 Falun, Sverige.

CW hjørnet
for december 1988 side 728. Der er nu ialt 22 deltagere, der mere
eller mindre regelmæssigt indberetter deres resultater. For at vi alle
kan følge udviklingen, bør rapporter omfattende DXCC-land, mod
taget 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.
O Z 80

Oplevelser som m eren 89
Denne sommer valgte XYL ogjeg at holde ferie i Thailand. Inden fe
rien lyttede jeg selvfølgelig efter HS land på båndene og ca. 3 uger
før vi skulle rejse, hørte jeg »Pileup« på 15 m, det var HS1BV. Efter
ca. en halvtim e var jeg heldig at få »bid«. Jeg fortalte HS1BV Sombat, at jeg skulle på ferie i Thailand, og han bad mig ringe til ham,
når jeg ankom til Bangkok.
En uge efter fik jeg brev fra Thailand. Det var Som bat, der invite
rede XYL og jeg til middag. Samtidig skrev han, at det var ordnet,
så jeg som gæst kunne sende fra Thailand under call: HSØE.
XYL og jeg ankom til Bangkok den 18/7 og ringede til Som bat,
hvor vi aftalte at være hos ham kl. 17.00. Vi fik en meget hjertelig vel
komst (som en lille gave havde jeg EDR’s jubilæumsplatte med til
ham, og den så ud til at gøre stor lykke). Efter middag og hyggesnak
gik Sombat og jeg til operatørrummet. »Rig« var Kenwood 830S
samt 3 el. beam. Efter at have fået lidt anvisning i at bruge grejet,
begyndte jeg at kalde CQ Europa + Danmark. På dette tidspunkt
var der ikke åbent til Europa endnu, men der blev et sandt »pileup«
fra andre Continents, USA, Japan, Korea ja også HZIAB fik jeg kon
takt med. Først ca. 22.00 fik jeg fat på Europa, og ca. kl. 23.00 den
første OZ.
Jeg fik ikke lavet ret mange danske QSO, da der var så mange,
der kaldt fra andre lande, og OZ ikke lå med ret stor styrke. Derfor
aftalte jeg med HS1BV at besøge ham igen den 20/7. Da gik det lidt
bedre ca. 20 OZ stationer fik jeg kontakt med. Jeg fik QSL kort med
fra Thailand til de QSO’er, jeg havde haft.
Sombat og hans XYL er meget rare og venlige mennesker, så det
var virkelig en behagelig visit. Det er da også morsomt at have væ
ret QRV fra HS land. Måske den første OZ, der har prøvet det.
OZ1KGF, Jørgen

SCAG-QRP-Cup
Her er resultaterne for første og begyndelsen af anden del indtil 31.
juli:
DXCC
QTH
Nr. Call
156 lande
Søborg
1. OZ1JVN
148 lande
Vålberg
2. SM4KL
119 lande
Vänersborg
3. SM6SLC
118 lande
Helsingborg
4. SM7KWE
109 lande
Visby
5. SM1CNS
109 lande
Märsta
5. SMODJZ
96 lande
Söderhamn
7. SM3JBE
95 lande
Lomma
8. SM7KJH
88 lande
Arvika
9. SM4RTQ
86 lande
Nykvarn
10. SM5CCT
Der er, som det ses, sket meget siden sidste måned. Til lykke til
OZ1JVN, som nu sikrer Danmark førstepladsen. Vi må håbe, at han
kan fastholde den; men konkurrencen er jo hård. Se reglerne i OZ
OZ SEPTEMBER 1989
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Det nostalgiske hjørne

G rønlands første radioamatør, OX3WE Ole W indstedt
Den første radioamatør i Grønland var Ole Windstedt,
OX3WE, (OZ2Z). Som medlem af en ekspedition til Thule
kom Ole til Grønland i 1932. Hans opgave var at oprette en
radiostation i forbindelse med ekspeditionens undersøgel
ser og målinger vedr. de magnetiske forhold. Senderen var
en 50 watt med et Philips A 409 som senderrør og arbej
dede på 17-60 meter under kaldesignalet OZZ. På det tids
punkt fandtes intet specielt prefix for Grønland og først
flere år senere blev OX indført. Den første QSO Ole havde
med Danmark, var med OZ2E og kort tid efter var der for
bindelse med OZ7PH i Sønderjylland. Samme år havde
Ole også kontakt med en station i Island, TF3B, og det vid
ste sig hurtigt, at det var »syv gamle Lars«, OZ7GL, som
Ole tidligere havde stået i lære sammen med. Det blev til
mange QSO’er og da der kun var postforbindelse fra Thule
2 gange om året, benyttede Ole forbindelsen over Island
via OZ7GL til at sende meddelelser hjem til sin familie. Det
blev til flere år i Grønland, bl.a. som radiotelegrafist og
fangstmand på en Lauge Kock ekspedition.
Under krigen opholdt Ole sig i Danmark og vendte i 1949
tilbage til Grønland med den opgave at opstille radio- og
vejrstationer i byer og bygder. Under dette ophold havde
han en SM 19 militærstation, som han benyttede til amatør
brug under call: OX3WE. Efter nogen tids ansættelse ved
Godthåb Televæsen, sprang Ole over i det private og star
tede sin egen radioforretning. Een af Oles gamle be
kendte, OZ7CH Carl Ulrich Holten fortæller her en lille
anekdote fra Oles butik: En besøgende fra Danmark kom
ind for at se og høre lidt om,hvad der kunne tilbydes i radio
modtagere. Kunden var lidt forbavset over, at alle modta
gerne var forsynet med FM,og det var jo fråds, da der i
Grønland på dette tidspunkt ikke blev udsendt radiofoni
over FM. »Det er ikke noget problem«, sagde den belevne
og kvikke radiosælger Ole og sprang ud i baglokalet, tryk
kede på nogle kontakter og tændte på den måde for byens
FM pirat-sender. Ud af samtlige radio’er, som var indstillet
på FM, lød den lifligste m usikå la »Radio Merkur«. Oles an
sigt strålede af stolthed, medens kunden blev mere og
mere alvorlig og sur, for til sidst at præsentere sig som em
bedsmand, udsendt fra P&T’s radiotjeneste. Den historie
havde Ole svært ved at snakke sig fra, men han slap vist
nok ud af den pinlige situation med en alvorlig advarsel, og
det så ikke ud til, at myndighederne bar nag til ham, da
man i de følgende år lavede et samarbejde, hvor Ole var
bagmanden, da kabel-TV blev indført i Godthåb.

E

s s n m

m

OZ, aug. 89
»En prescaler til frekvenstælleren«, p. 454-455.
1. L1 mangler, skal være 5 (fem) vindinger, ø 5 mm Cul på5 mm bor.
2. R1 kan istedet for være 2 stk. modsat vendte 1N4148 dioder.
3. En forbedret version af U664B hedder U634BS. Den har samme
benforbindelse og er garanteret til 1300 MHz.
Vy 73 de OZ1GMP
OZ, m arts 88, p. 125-130
OZ2BB har venligst gjort mig opmærksom på, at modstandene i
oscillatorens (BF173) basis er byttet om. 2,7 K skal gå fra basis til
stel og 6,8 K fra basis til plus.
Vy 73 de OZ1GMP
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Forretning og TV-sagen tog dog meget af Oles tid, så det
i en årrække gik ud over kortbølgehobbyen, men midt i
70’erne begyndte han igen at blive aktiv, og mange af hans
gamle venner førte atter QSO med »professor Pichard«,
som de kaldte ham.
Efter et langt og spændende liv i Grønland døde Ole
Windsted i 1980.

»Professor Pichard« (Ole Windstedt), OX3WE, OZZ og
OZ2Z betjener her sin VHF transceiver i 1947
(Foto: OZ7CH)

OZ-spot__________
Norge er også med
I O ZIH M Y ’s liste overCEPT-lande i sidste nummer af OZ manglede
LA, LX og JW. Disse lande er også med i CEPT-licensordningen.

Husk stof til OZ
senest den 20.
OZ SEPTEMBER 1989
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B eklagelig Q SL-afvikling fra EDR-somm erlejren i Odense i 1988
OZ9BR Walther fra Højbjerg deltog i sommerlejren, hvor han var en
flittig operatør. Som logfører og som »udskriver« af QSL-kort vir
kede OZ1AGO. De allerfleste QSO’er var så tilpas lange, at kortene
kunne udskrives successivt.
Desværre viser det sig nu, at kortene er »pist-forsvundet«, og da
man ifølge udsagn fra Odense ikke kan læse loggen mere, er der
selvfølgelig mange amatører både herhjemme og i udlandet, som
ikke har fået, og ikke vil få et QSL-kort fra lejrstationen, QZ1000.
OZ9BR meddeler nu, at man er blevet enige om, at honorere
QSO’er ført med denne station eller med OZ5HCA, under selve lej
ren, og som ud fra deres egen log kan bevise, at de har haft forbin
delse.
Stop
OZ9BR Walther meddeler endvidere, at han vil være på besøg i
Vancouver hos sin søn fra den 3/9 til 30/10, og at han vil køre på den
almindelige danske frekvens hver morgen kl. 05.00 UTC (14.300
kHz +/-h). Han vil være glad for at møde danske amatører - hans
call vil være VE7/OZ9BR.
OZ5RB, Hans
Nyt fra RST-gruppen
RST-gruppen har i den forløbne måned fået et positivt svar på vores
henvendelse til en offentlig myndighed, og hvad betyder det så for
det fremtidige arbejde?
Hvis jeg først skal gå lidt tilbage i historien, vil jeg begynde med,
at gruppen i foråret 1988 havde et møde med EDR’s P&T udvalg.
Baggrunden for dette møde var, at kommunikationen imellem
P&T udvalget og RST-gruppen ikke havde fungeret optimalt, og der
var fra udvalgets side tvivl om, hvad RST-gruppen ønskede.
Resultatet af dette møde var, at RST-gruppen skulle søge at få
kontakt med en offentlig myndighed, der ville samarbejde med
gruppen. Først når gruppen havde opnået en sådan kontakt, ville
man arbejde videre med sagen og tage den op med Teleinspektionen (TI). Bolden var dermed spillet over i RST-gruppens lejr.

Fre^doiavoo kHz (+/~) kl, 12,10 DNT
F r6kvé*P ‘ W < 0 f > M H r(X/Ajrh^} Id IRftfr r>TJT
A t f r m o i K s c ik & fr VtZi'jQe 4* 3 4 0 0 Birtcerøcf

Vi har siden haft mange kontakter til myndigheder i Danmark og
radioamatørorganisationer i udlandet. Disse kontakter har nu båret
frugt, idet vi fra U.B.A. (det belgiske EDR) har modtaget en kopi af
deres kontrakt med belgisk Røde Kors. Denne kontrakt har vi fået
oversat til dansk, og den har banet vejen for en kontakt til en dansk
myndighed, som ønsker at samarbejde med licenserede radioa
matører i Danmark.
RST-gruppen har nu viderebragt denne tilkendegivelse til EDR’s
P&T udvalg og til HB, og det er vort håb, at den vil føre til, at der kom
mer skred i tingene. Dels i form af, at man tager kontakt til TI med
henblik på at få en tilladelse til øvelsestrafik for trediemand, som
man f.eks. har det i Sverige og England. Derudover forventer vi
også, at man i HB æ ndrer vores status fra at være »anerkendt« og
til at være en »godkendt« gruppe under EDR. Dette vil bl.a. betyde,
at vi får ret til at anvende det officielle brevpapir og ret til at få opta
get indlæg under et specielt hoved i »OZ«.
I det internationale arbejde er der også sket ting, der fremmer ar
bejdet for RST-gruppen, idet formanden for U.B.A. ON4WF er ble
vet udnævnt af IARU region 1. til at deltage i en EF kommunikations
komité, der bl.a. skal promote en amatørradio nødtjeneste på fæl
les europæisk plan. Alt i alt må det siges at være en begivenhedsrig
tid, vi går i møde.
Derudover kan jeg meddele, at gruppen den 16. september af
holdt en mobiløvelse i Storkøbenhavn, og hvis du skulle have fået
blod på tanden, så prøv at kontakte os på et af følgende net:
søn kl. 9.00 145.450 MHz
VHF (i Kbh’s o m rå d e t)................. ..
3.663 MHz
H F .............................................................. søn kl. 9.30
Eller direkte til kassereren: Iwan Wahlgren, OZ5IH, Septembervej
223, 2730 Herlev.
OZIJQW

Tyveri
Mandag den 21/8-89 fik Københavnsafdelingen stjålet sin
2 meter klubstation FT225 RD.
Særlige kendetegn: I forpladen over display er graveret
OZ5EDR. På bagpladen er ligeledes indgraveret
OZ5EDR. Antennestikket er udskiftet til N-connector og
jordklemmen er væk.
Københavnsafdelingen udlover en dusør for oplysnin
ger, der tilvejebringer stationen.
Henvendelse til afdelingen OZ1FMU.

Månedens billede er OZ1K, Aage Hansen, Ringkøbing ved sin
hjemmebyggede Hartleysender i 1929. OZ1K blev medlem af
E.D.R. i 1928 og året efter byggede han senderen efter en konstruk
tionsartikel i OZ. Spænding til pladen blev forsynet med 1050 volt,
deraf de 830 volt fra et akkumulatorbatteri og resten jæ vnspæ n
ding fra lysnettet.
OZ1K var aktiv radioamatør til slutningen af halvtredserne.
OZ1HJV, Erik
OZ SEPTEMBER 1989
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HB information
Rapport fra HB-mødet 19.-20.
august 1989
Drøftelse af emner til P&T mødet bl. a. 50 MHz, novicelicens og fælles europæisk licens, annoncepri
serne i OZ, forslag til RM, regnskabet og budgetfor
slag var nogle få af de emner, HB havde på
dagsordenen, da man efter ca. 7 måneder atter mød
tes til møde i Odense.
S tatus i EDR
OZ1DHQ Per bød velkommen til HB (der var afbud fra OZ1DYI) og
kunne, efter godkendelse af referatet fra HB’s telefonmøde d. 29.
april og gennemgang af den sædvanlige liste over uafklarede
punkter fra sidst, i sin beretning med beklagelse konstatere, at
medlemstilbagegangen er fortsat. På trods af mange nye medlem
mer er vi i dag lidt færre end sidst, sagde Per. Helt nøjagtigt har for
eningen pr. 1. aug. 89 217 færre medlemmer end samme tid sidste
år.
Kontoret fungerer godt, og medlemmerne roser den hurtige og
venlige betjening. I beretningen oplystes det endvidere, at den sid
ste af EDR’s stiftere, vort æresmedlem ED7EW Helge Rafn var død
d. 9/8.
Sekretæren OZ1HMY nævnte i sin beretning, at sommertiden
havde været stille og rolig. Det største problem er og har været, at
det har været nødvendigt at rykke en del lokalafdelinger for afde
lingsanmeldelser. Ligeledes havde nogle ikke kunnet godkendes i
første omgang, f.eks. fordi bestyrelsen ikke var medlemmer af
EDR. Mads Peter opfordrede HB til at prøve at påvirke lokalafdelin
gerne til at få ordnet tingene.
Kontoret kunne også berette om en rolig sommer. Tiden har bl.a.
været brugt til at få styr på de passive medlemmer, som foreningen
nu har 39 af, samt i samarbejde med OZ1AKY at få EDB-anlægget
til også at kunne registrere denne medlemskategori.
Ligeledes har arbejdet med udsendelse af breve mv. i forbin
delse med arbejsgruppens undersøgelser taget nogen tid.
HB drøftede EDB-situationen på kontoret. Man konstaterede, at
det nuværende medlemskartotekssystem efterhånden er blevet ret
kompliceret, noget også programmøren OZ1AKD havde udtalt. En
modernisering på en eller anden måde er påkrævet snart.
Formanden ville arbejde videre med at finde en løsning.
A ntenneudvalgets beretning
OZ3ZB Edmund, der er formand for udvalget, havde opsnuset, at
miljøministeren ville ændre de bestående love, og det påbegyndte
arbejde med påvirkning af ministerium og departement med hen
blik på at få indflydelse på et nyt lovkomplex var dermed gjort væ rdi
løst.
I korthed drejer sagen sig om, at loven indrettes således, at radio
amatøren får mulighed for at kunne opsætte de nødvendige anten
ner og ikke bliver henvist til at kunne tilslutte sig fæ llesantennean
læg, som det af og til sker ved ansøgninger. Edmund havde nu
skiftet taktik, og det var lykkedes ham efter adskillige henvendelser
at finde frem til et folketingsmedlem, som havde forståelse for vore
problemer. Han udtrykte forhåbning om, at vi ad denne kanal kunne
få indflydelse på lovgivningen. Beretningen gav anledning til en
længere debat. Fra de menige medlemmer af antenneudvalget
havde der været nogen utilfredshed med manglende information
om arbejdet. Ingen i HB bestred effektiviteten og kvaliteten i
OZSZB’s arbejde. Der blev ikke truffet beslutning om nogen æ n
dring i arbejdsgangen, jvf. vedtagelse herom på sidste møde, men
generelt udtrykte OZ1DHQ ønske om, atH B involverede nogle flere
i det praktiske arbejde, idet han understregede, at det fortsat skal
være HB, der træffer de beslutninger, der skal træffes.
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A rbejdsgruppen
Af beretningen fra arbejdsgruppen til medlemsfremme fremgik, at
man nu efter en ve Ioverstået sommerferie var ved at komme i om
drejninger igen. OZ1DGP havde medtaget en oversigt over de
grunde udmeldte EDR medlemmer havde givet til deres udmel
delse. Det fremgik, at det kun i enkelte tilfæ lde skyldtes utilfreds
hed med foreningen, når man meldte sig ud. Hovedparten gav år
sager som andre interesser, ophørt med at være radioamatør og
generel nedskæring på forbrug. Disse oplysninger stemmer godt
overens, med de svar vi fik i EDR’s læserundersøgelse for et par år
siden.
Økonom ien
Fra kontoret var fremlagt en oversigt over første kvartal i regnskabs
året 89/90. Man kunne konstatere, at indtægterne ikke helt var som
forventet i budgettet, men på udgiftssiden så det ud til, at budgettet
blev overholdt. HR måtte dog konstatere, at det ikke helt var tilfæ l
det for OZ. Oversigten viste ganske vist et forbrug på 25% af dét
samlede budget, hvilket kunne se tilforladeligt ud for en fjerdedel af
året. Senere på året kom imidlertid budgetposter til bl.a. prefixliste
og kalender. Disse poster ville belaste udgifterne til de pågæl
dende måneders OZ, og man kunne forvente en overskridelse af
det samlede budget med 20-30 tusinde eller mere. Grunden til at
budgettet ikke holdt, var ifølge HR faldende annoncemængde.
HB besluttede, at prefixlisten ikke måtte medføre ekstraudgifter,
men evt. kunne deles over to OZ’er samt at en udgivelse af en ka
lender var betinget aftegning af tilstræ kkeligt med annoncer på ka
lenderen. Annoncesituationen behandledes senere på mødet. Se
afsnittet herom.
HB fik også forelagt et udkast til regnskab for året 88/89, hvilket
man efter en drøftelse fandt tilfredsstillende.

Forskellige udvalg
Fra handicapudvalget var en fyldig beretning, der bl.a. omtalte pro
blemer med OZ på bånd. Man ønsker, at hele OZ indlæses og ikke
som nu kun dele af bladet. Samarbejdet med TI (Teleinspektionen)
fungerer efter udvalgets mening ikke altid tilfredsstillende. Dette vil
blive taget op på næste P&T møde. Foruden sagsbehandlere vil ud
valget gerne knytte en række praktiske hjælpere til arbejdet. Man
vil lokalt prøve at finde frem til interesserede personer.
HF-udvalget havde fremsendt en skriftlig rapport fra mødet i Friedrichhafen. Man havde her nedsat en arbejdsgruppe til behand
lings af EF-spørgsmål. Endvidere havde man drøftet fælles euro
pæisk licens. Det var HF-udvalgets indstilling, at det skulle være så
nemt som muligt at få licens i andre lande, men at en egentlig fæl
leslicens ikke er EDR’s livret. Der vil være geografiske, sociale og
kulturelle forskelle, som vil afspejle sig i en fælles licens, der efter
foreningens mening vil blive alt for restriktiv og statisk. Dette emne
blev også sat på dagsordenen til næste P&T møde.
OZ
HR havde denne gang, udover »den månedlige rapport«, indsendt
en skriftlig beretning. Den indeholdt oplysninger om forsendelsen
af OZ. Det blev aftalt, at der snarest i OZ vil blive bragt en redegø
relse for postvæsenets regler om uddeling af blade, så her skal ikke
bruges plads på emnet. Endvidere omtaltes amatørannoncerne,
hvor man har besluttet at undgå rent kommercielle annoncer.
HR påpegede, at det kunne være svært at skelne, og man ene
des om, at HR skulle foretage en vurdering, og hvis annoncen sy
nes at være for kommerciel, kontakte annoncøren og meddele, at
man ikke fortsat vil kunne få optaget sådanne annoncer som ama
tørannoncer.
Walkie-rubrikken blev også berørt, og HB besluttede, at forsøget
med denne rubrik skulle fortsætte. En ny prefixliste er under udar
bejdelse, og HR havde aftalt med OZ3SK, at man ville satse på at
bringe en ny liste i oktober eller november OZ.
OZ SEPTEMBER 1989

Radioam atørernes forlag
ApSet kunne berette om et godt salg. Regnskabet for 1988/89 udvi
ste et pænt overskud, og salget var i stigning. Kort sagt var man til
freds med tingenes tilstand.

samarbejde, f.eks. i forbindelse med et arrangement som »Sjælsø
rundt«.
Med hensyn til novicelicens var der enighed om at ønske sig en
tidsbegrænset licens primært henvendt til unge, f.eks. med tilla
delse til 70 cm. På lidt længere sigt ønskede formanden, OZ1DHQ
sig gerne flere og bedre uddannede amatører. Han så gerne, at tek
nikken og den operationsmæssige side kom i højsædet. Det ville
ikke gøre noget, hvis en radioamatør ligesom »i gamle dage« var
en, der var teknisk orienteret. En novicelicens kunne måske ad åre
udformes således, at denne side af hobbyen blev styrket.

VHF-udvalget
OZ7IS kunne på udvalgets vegne fortælle om stigende aktivitet på
microbølgebåndene. Med hensyn til aktivitetstestene havde lokal
afdelingskonkurrencen været en rimelig succes. Når man forhå
bentlig snart får 50 MHz båndet, kan der være behov for at ændre
tiderne i disse tester, men det vil man vende tilbage til. Ivan kunne
iøvrigt oplyse, at han ca. hver sjette uge havde forespugt om 50
MHz hos T I, uden at der var fremkommet nogen forklaring på, hvor
for det trak ud med tilladelsen. Han forventede, at der ville blive af
holdt båndplanmøde i efteråret, især med henblik på reviderede
planer for microbølge.

RM-mødet
HB gennemgik de indsendte forslag til RM. Forslagene kan ses i
dette nr. på RM-siderne. Man drøftede de forskellige forslag og
fandt frem til fordele og ulemper samt aftalte, hvad man kunne enes
om af kommentarer til forslagene på de forskellige kredsmøder.
Budgetforslaget blev også behandlet, og man enedes om, at det
var nødvendigt at anbefale en mindre kontingentstigning. Det skete
bl.a. ud fra den betragtning, at man hellere må lade kontingentet
stige lidt hvert år frem for de store drastiske stigninger.

Sager til behandling
Som tidligere omtalt er antallet af annoncer i OZ faldende. HR
havde udarbejdet en redegørelse med udregning af sidepriser for
produktionen af bladet sammenholdt med annoncepriserne. Efter
en debat besluttede H B at forhøje annoncepriserne med 5%. Flere
HB-medlemmer vil forsøge at skaffe nye annoncører.
Et punkt, der tog ret lang tid, var forberedelsen til det kommende
P&T møde. Man drøftede og fastlagde foreningens politik og opstil
lede en liste over emner, som foreningen ønsker behandlet. Ikke
overraskende står 50 MHz øverst på denne liste. HB kunne konsta
tere, at der faktisk var tale om løftebrud fra myndighedernes side,
idet man havde fået lovning på, at tilladelsen ville komme i begyn
delsen af 1989. Alle håber nu, at det kommende møde vil kunne af
klare dette spørgsmål positivt for foreningen. Af andre emner fra
den ret lange liste kan nævnes novicelicens, betaling for CEPT-licensen i 1990, sværhedsgraden af de tekniske prøver, ønske om ef
fektforøgelse på 18, 24 MHz samt SHF båndene og RST-arbejdet.
Det sidste affødt af, at RST-gruppen har meddelt, at man nu har fået
en henvendelse fra civilforsvaret i Storkøbenhavn med tilbud om et

: :

r ilS K

PR
Fra PR-udvalget var der udkast til en ny brochure, der dog ikke af
økonomiske grunde vil blive med firefarvetryk, men udført i en »bil
lig kvalitet«. Ligeledes enedes H B om et udkast til en ny plakat, eller
rettere at en af de ældre plakater, med småjusteringer, var værd at
genoptrykke.
A fslutning
Sidste punkt inden eventuelt var som sædvanlig beretningerne fra
kredsene, der naturligt nok på grund af ferien ikke rummede større
ting, og kl. 16.15 søndag, efter 10,5 timers mødevirksomhed, di
verse spisepauser, sovepause og hyggesnak eller som nogle nok
vil sige, lobbyvirksomhed, kunne Per OZ1DHQ slutte mødet.
Dette var som sæ dvanligt mine indtryk fra mødet. Et komplet re
ferat kan rekvireres fra kontoret, når det er færdigt og godkendt.
HR

B ljiih ir

:

Få licens pr. korrespondance. Start nu og gå til prøve i maj 1990.
• Alm. Teknisk kursus for vordende radioamatører med eller uden telefon
støtte.
• Ekstra træningskursus for dig, der ikke bestod prøven.
• Specialkursus for ordblinde.
• Klassesæt med instruktørbog til lokalafdeling/aftenskole.
® Kurserne udsendes også i udlandet.
6 Gratis katalog - kan bestilles hele døgnet på telefonsvarer.

Teknisk Brevskole
Kirkevej 7 - 8660 Skanderborg - Tlf. 86 5218 11
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EDR (kreds 1) og H*0*F
indbyder til undervisning i Københavnsafdelingen:
Radioamatørlicens D
25 gange/75.0 timer: . . . . . . . . . . . kr.
Pensionister m.fl.:
................ kr.

685.00
460.00

Undervisningen forbereder til Post- og Telegraf
væsenets prøve i maj 1990. Undervisningen ba
seres på »Vejen til sendetilladelsen«, 7. udgave.
Noget hjemmearbejde må påregnes.
5660 tirsdag . . . . . . . . . . . . .
19.00-21.45 .........
Effektivt kursus 5 lørdage
(D-licens)
5 gange/40.0 ti mer:. . . . . . . . . . . . .
Pensionister m.fl. . . . . . . . . . . . . . .

Theklavej 26
Viggo Skov

kr.
kr.

475.00
355.00

5661 lørdag
........... Theklavej26
09.00-16.20 .................
ViggoSkov
30/9, 7/10, 14/10, 4/11 og 11/11

kr.
kr.

685.00
460.00

Undervisningen vil omfatte udvalgte emner fra
»Vejen til sendetilladelsen« 7. udgave. Undervis
ningen er baseret på et godt kendskab til radio
teknikkens grundbegreber. En del hjemmear
bejde må påregnes.
5662 onsdag
............... Theklavej26
19.00-21.45 . . . . . . . . . Peter Halvorsen
ÅSIe lærere er aktive radioamatører. Viggo Skov
har kaldesignalet OZ1GKT. Steen Wichmand har
kaldesignalet OZ8SW. Peter Halvorsen har kal
designalet OZ1LDB.

475.00
355.00

Trin 1
Grundlæggende del: deltagerne lærer at sende
og modtage tekst ved ca. 35 tegn/minut. Morsekudstyr er til rådighed. Kassettebånd udlånes til
øvelser hjemme.
5670 TI + T O
18.00-19.50 . . . . . .

Effektivt lørdagskursus for dem, der vil aflægge
prøve hos P&T allerede i november 1989. På 5 lør
dage gennemgås hele stoffet og de seneste års
prøver. En effektiv, målrettet undervisning med
træningsprøver.

Radioamatørlicens A + E
25 gange/75.0 timer: . . . . . . . . . . .
Pensionister m.fl.: . . . . . . . . . . . . .

Morse (Telegrafi)
- især for radioamatører
20 gange/40.0 timer: . . . . . . . . . . . kr.
.......... kr.
Pensionister m.fl.:

Theklavej 26
Steen Wichmand

Trin 2
Videregående del: der fortsættes med tekst ved
højere hastighed og stigende sværhedsgrad
med henblik på at bestå morseprøven ved speed
60. Der undervises i QSO-teknik, med demon
stration i teori og praksis af telegrafikommunika
tion. Båndudlån til øvelser hjemme.
5671 TO + TI . .................
Theklavej26
18.00-19.50 ............ Steen Wichmand
Start: 4/1.
Morse - for alle
25 gange/50.0 ti mer:. . . . . . . . . . .
Pensionister m.fl .:. . . . . . . . . . . . .

kr.
kr.

535.00
385.00

For dem, der vil have morseattest og ikke afskrækkes af hjemmearbejde. For dem, der vil
have genopfrisket tabte færdigheder, samt for vi
derekomne. Der stiles mod speed 60 minimalt,
og max speed efter eget ønske (100-160
tegn/min.). For radioamatører med HF-licens:
QSO teknik på HF-station (Kenwood TS 930).
Lytning på kassettebånd tilpasset deltagernes
kunnen. Det attraktive diplom »Den gyldne
nøgle« fås ved beståelse af morseprøve med
min. 100 tegn/min.
5672 lørdag . . . . . . . . . . . . . . Theklavej 26
09.00-10.50 . . . . . . Steen Wichmand

»Nedsat pris« gælder for pensionister og arbejdsledige, som bor i Københavns kommune eller i Frederiksberg kom
mune. (Hvor andet ikke er anført begynder undervisningen i ugen fra 2. oktober 1989).
Indmeldelse pr. postgiro 5 29 26 38 eller hos:

CENTER FOR UNDERVISNING OG FOREDRAG
Købmagergade 26 - 1150 København K.
Tlf. 33 11 88 3 3 -K l. 10.00-16.00
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?lf.3i?B4-ja?.
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.

EDR KREDSMEDLEMSMØDE
Husk nu - at der afholdes »Før RM-møde« i Hvidovre afd.,
Byvej 56, Hvidovre,
tirsdag den 26. sept. kl. 19.30
A lle EDR-medlemmer fra kreds 1 opfordres til at møde op
denne aften, så repræsentanterne kan få at vide, hvilken
holdning de skal tage til det fremlagte materiale samt
EDR’s fremtid på det kommende RM-møde.
Kom ud af busken - giv’ din mening til kende - for kun på
den måde får DU indflydelse på DIN forening EDR.
Dagsorden jfr. vedtægterne.
t/y 73 de, OZ1CID, Hanne

AMAGER - OZ7AMG, OZ8CPU
Mødelokale: Alleen 78, Baghuset, 2770 Kastrup.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv.,
2300 København S, tlf. 31 58 93 65.
Giro: 6 27 71 28.
Så er både Field Day’en og den grønne vinter overstået og vi har be
væget os ind i regntiden. Traditionen tro betyder regntid og vinter
antennearbejde. Vores nye 70 cm yagi antenne er nu ankommet, og
vi skal derfor have ordnet mast, beslag og kabler. Vi ser frem til at
blive lige så aktive på 70 cm, som vi i den senere tid har været på
2 m.
Vi byder OZ1DJJ, Bo og OZ1 LIT, Allan velkommen i afdelingen og
håber, at de vil få glæde af deres medlemskab. Der er stadig plads
til flere medlemmer, så alle interesserede er velkommen i Amagers
største EDR afdeling.
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.

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.

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

i 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 W ichmand, 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, t lf : 31 7844 87
Ang. morsekurser henvendelse til:
Steen, O Z 8 S W , tlf.: 33 12 35 80.
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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.
Vores »antennefarm« har fået et gevaldigt lift:
En 10- 1 5 -2 0 m Gem Quart har afløst 3-element beamen på taget.
Den ser flot ud - og i den korte tid, hvor den har været i brug, har vi
allerede fået gode rapporter. Det lover godt for den fremtidige HF
aktivitet fra klubben!
Efter en lettere renovering skal Fritzel beamen benyttes til »Field
Day’s« etc.
Program:
19. sept. 1989: OZ1BGP Volmer fortæller om solpletter.
26. sept. 1989: Kreds 1 møde: Før RM - Start kl. 19.30.
3. okt. 1989: Klubaften - Medlemsmeddelelser - Aktivitetstest på
VHF.
10. okt. 1989: Field Day evaluering.
17. okt. 1989: Før JOTA: Hvad er det? OZ1TV viser Videofilm og be
retter om JOTA.
SSTV GRUPPEN er i gang igen hver torsdag kl. 19.30.
Vy 73 de OZ5ÖI Esther
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KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26,
2400 Kbh. N.V., tlf. 31 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 31 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
Siden sid s t
Så er sæsonen startet efter en fin periode med sommeråbent. Vi er
faktisk overraskede over, så mange der har fundet vej til os i som
merferien. Nu er der mange ting at tage fat på. I huset skal vi have
lavet printrum, vi har haft travlt med at arrangere Field Day og ud
stilling i Øbrohallen. Med hensyn til kurser henvises til OZ august.
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Husk kreds 2 bulletin den første mandag i måneden kl. 19.00 på
Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, 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 - OZ5B1R
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.
Lokalafdelingen har stadig et damokles-sværd hængende over ho
vedet, - lokalerne fortsatte eksistens. Den smukke kommunale lyst
gård, Hestkøbgård, deles af en privat lejer, en række foreninger
heriblandt en brevdueklub, os - og Furesø Golfklub. Sidstnævnte er
parat til at overtage hele molevitten, hvis de kan skaffe penge nok.
Vi håber i den ene hånd og spytter i den anden. Det kan ikke bortfor
klares, at situationen lægger en dæmper på den store lyst til at
lægge endnu flere penge og arbejdstimer i videreindretningen af
lokalerne. Det kommende kommunevalg kan bringe en afgørelse
frem...
Foreningen arbejder trøstigt videre og har følgende program
fastlagt:
D. 21.9.89: Almindelig klubaften med oprydning/indretning af væ rk
sted og lager.
D. 28.9.89: Foredrag om Quad antenner ved OZ6XS, Søren.
D. 5.10.89: Almindelig klubaften.
D. 12.10.89: Montageegenskaber ved datatransmissioner ved
OZ9VQ, Erik.
D. 19.10.89: Efterårsferie - klubben holdes åben.
Ud over disse aktiviteter har lokalafdelingen planer om at danne
en computergruppe. Bestyrelsen mener, at der herigennem er en
chance for at skabe interesse ikke blot for medlemmerne, men
også for at tiltrække eventuelle nye medlemmer.

Vy 73 de OZ5RB
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Program:
18. sept.: Efter Field-Day-møde & klubaften.
25. sept.: OZ8NJ, Niels holder foredrag om HF udstyr. Udviklingen
gennem årene. Gode og mindre gode egenskaber hos dagens ud
styr. Hvad amatøren selv kan gøre for at forbedre udstyrets funk
tion. Udviklingstendenser i fremtiden.
2. okt.: Udgående besøg. Emne: Printfremstilling.
9. okt.: Klubaften.
16. okt.: Beretning fra RM.
23. okt.: Klubaften.
NB.: Torsdag d. 2. nov.: Old-timer aften.
Programændringer kan forekomme. Se herom mail-box
OZ2BBS og lyt til Amatørnyt på 145 700 kl. 2100 dansk tid første
torsdag i måneden. Følg med på opslagstavlen i afdelingen, hvor
der også hænger tilmeldingslister!
DZ1BGP, Volmer
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FREDERIKSSUND - OZ6FRS
Mødelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Postadresse: Postbox 6, 3600 Frederikssund.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3,
3600 Frederikssund, tlf. 42 31 41 21.
Giro: 1 62 50 39.
Her er afdelingens program fo r det næ ste halve år:
Vi håber, at der er noget for enhver smag, både for de, der gerne vil
høre teoretiske foredrag, de der vil høre om den praktiske konstruk
tion og de der kun vil hygge sig.
Der har været ønske om et A/E-licens kursus. Det vil vi forsøge at
starte, hvis der melder sig minimum 8 snarest! Kurset vil blive af
holdt på tirsdage i klublokalerne. Målet med kurset er at gå til den
udvidede prøve til maj 90.
De enkelte kursusbetingelser er endnu ikke helt fastlagt. Kurset
vil formentlig blive gratis for medlemmer af afdelingen, men der vil
blive opkrævet et mindre depositum, som vil blive tilbagebetalt når
kurset er færdigt (det vil dog ikke blive krævet at prøven bestås)!
Der er udviklet en ny X-tal oscilator til catalinaen. De der er inte
resserede i print og krystaller, skal afgive bindende bestilling - nu!
N util OZ1AKY, som så vil sørge for fælles indkøb. Prisen på krystal
lerne bliver ca. 45 kr. pr. stk. Pengene SKAL betales ved bestilling.
Når vi er ved catalinaen, så bedes de, der har uafhentede kompo
nenter i klubben afhente og betale dem straks, da de ellers vil blive
afsat til anden side!!!
Program:
20/9: OZ1ANC fortæller om, hvordan man bygger et storage-scope.
Om ikke helt det, så hvordan man anvender en monitor som display
til vinterens byggeprojekt, spectrumanalysatoren.
OZ1ANC fortæller om, hvordan man konverterer spectrumanalysatorens analoge signaler til et videosignal.
27/9: Klubaften, samtca. 1 times video om »Hvordan 4 tossede radi
oamatører oplever Day ton Ham-vention«.
4/10: Så du OZ 5/88 om OZ9TM’s 2 meter begynder modtager. Ole
har lovet at fortælle os om modtageren. Gad vide om der også fin
des en sender?
11/10: Hvordan går det med spectrumanalysatoren? OZ3SW holder
den første opfølgning.
18/10: OZ8NJ Niels kommer og fortæ ller om antennetilpasning, et
emne, der er aktuel for alle amatører. Hvad sker der i en matchbox?
Hvad er en balun? Hvad betyder impedans tilpasning? Kom og få
svar på disse og mange andre spørgsmål. EDR-foredrag.
25/10: Klubaften. Har du noget spæ ndende at vise frem, er du vel
kommen til at tage det med i klubben.
OZ SEPTEMBER 1989

1/11: Efterårsrengøringen står for døren, således at der bliver bedre
plads i radiorummet til vinterens projekter. Afdelingen afholder
nemlig AUKTION denne aften.
8/11: Klubaften.
15/11: OZ1BGP Volmer fortæller om solpletter. Vi kommer til at høre
om, hvordan man observerer og bestemmer relativtallet og pletter
nes position. Vi kommer ind på solpletperioden og hvordan denne
har betydning for radiobølgernes udbredelse.
22/11: Klubaften.
29/11: Hvordan fremstiller jeg den rigtige spole/selvinduktion.
OZ3SW delagtiggør os i dette.
6/12: Juleafslutning. Vedrørende arrangementet se på opslagstav
len i afdelingen.
26/12: Juletest, hvis nogen skulle have interesse.
30/12: Nytårstest, hvis du er interesseret så kom og vær med.
10/1: Første klubaften i det nye år.
17/1: OZ5RB Hans holder sit berømte lysbilledeforedrag »Radioen,
der forsvandt i Madum sø«.
24/1: Klubaften.
31/1: Operationsforstærkere, hvad er det for nogle småfyre?
7/2: Klubaften, der vil blive vist ca. 1/2 til 1 times videofil. Emnet ken
des endnu ikke.
14/2: Spectrumanalysatoren skulle gerne begynde at tage form.
OZ3SW holder i hvert fald opfølgningsmøde denne aften.
21/2: Så er det tid til at komme med ros og ris til bestyrelsen. Denne
aften er der hermed indkaldt til afdelingens ordinære generalfor
samling.
28/2: Klubaften. OZ1EET og Lone vil vise os nogle billeder fra deres
tur til Syd-Amerika.
7/3: Automatisk måleplads. Demo af fuldautomatisk måleplads for
kommunikationsudstyr ved OZ6SX Søren. Tag din to-meter eller
70-cm station med og få den gennemmålt. Husk at der skal være
udtag til LF. Til dette udtag skal du lave en ledning, der slutter i et
BNC-stik.
14/3: Klubaften.
21/3: Endnu en gang spectrumanalysator ved OZ3SW.
Vy 73 de O Z 1 C R Y

HELSINGE - QZ9HEL
Mødelokale: Høbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvi Idevej 3,
3210 Vejby, tlf. 42 30 55 99.
Postadresse: Postboks 103, 3200 Helsinge.
Giro: 6 43 88 73.
Så har vi fået både Foreningernes Dag i Helsinge og Field Day’en
godt overstået. Men vi har stadig en masse aktiviteter til gode som
man kan se ud af programmet. Jeg skal lige gøre opmærksom på
en fejl i sidste måneds program, nemlig omkring JOTA’en. Den fore
går IKKE den 14. og 15. oktober, som det også står i kalenderen fra
OZ, men week-end’en efter, nemlig den 21. og 22. oktober. Så hvis
du har sat kryds i kalenderen ved den 14. og 15., så husk at få det
ændret. Der er i skrivende stund (20/8) endnu ikke noget nyt om det
landssækkende repeatermøde, der er planlagt til lørdag den 23/9.
Men når dette læses, er der forhåbentlig kommet en afklaring om
kring dette arrangement.
Den 25/9 skal vi have den halvårlige auktion. Her er alle vel
komne til at medbringe effekter, som de ikke har brug for mere, men
som de mener andre måske kan få brug for. Ud over det har afdelin
gen stadig en del effekter til salg. Mange husker måske de blan
dede poser, der giksom varmt brød de sidste gange, dem er der sta
dig nogle tilbage af. Til dem der ikke kender dem kan siges, at det
er en masse komponent-»guf« i en god kvalitet. Så her er endnu en
god grund til at møde op og støtte sin lokalafdeling.
OZ SEPTEMBER 1989

Program:
18-09: Almindelig mødeaften.
23-09: Landsdækkende repeatermøde.
25-09: AUKTION.
02-10: Almindelig mødeaften.
03-10: VHF-test.
09-10: Forberedelser til JOTA.
16-10: Afpudsning til JOTA.
21-10: JOTA.
22-10: JOTA.
23-10: Evaluering af JOTA + renskrivning af log.
30-10: Almindelig mødeaften.
’73 OZ1DPX, Steen

HELSINGØR - QZ8ERA
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1CKN Hans Peter Nørby, Pi letoften 40, 3070 Snekkersten
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.
Ræ vejagtprogram Nordsjæ lland efterår 1989
Hermed inviteres alle interesserede, erfarne som uerfarne, til at
deltage i rævejagterne i nogle af Nordsjællands skove. Pejlemodta
gere kan lånes på startstedet. Der er udlagt mindst 3 ræve.
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den
den

10. september i Danstrup hegn.
24. september, Sjællandsmesterskab i Grib skov.
15. oktober i St. Dyrehave.
29. oktober i Teglstrup hegn.
12. november i Nyrup hegn.
26. november i Danstrup hegn.
10. december - Juleafslutning i Krogenberg hegn.

Første udsendelse kl. 10.00, derefter hvert 5. minut til kl. 12.00.
Mødested: Teglstrup hegn: Esrumvej, 1. parkeringsplads fra Hel
singør.
Nyrup hegn: P. plads v/Gurre kirke.
Danstrup hegn: Fredensborgvej -1. P-plads fra Helsin
gør.
St. Dyrehave: 2. P-plads fra Hillerød på Københavns
vej.
S jæ llandsm esterskabet:
Mødested: vej 267 mellem Hillerød og Helsinge parkeringsplads
ved 7 km stenen overfor skovarbejder-bolig ud for Store Grib sø.
Tvunget fremmøde kl. 0915. Der udlægges 6 ræve. Første udsen
delse kl. 10.00, derefter hvert 10. minut til kl. 14.00.
Kort: Orienteringskort 1:15000 Gribskov midt kan købes hos
Dansk Orienteringsforbund.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
OZ8FG Franz Primdahl
Od i nsvej 68
3000 Helsingør
Tlf. 42 10 04 09
M e d v e n lig h ils e n
F.

P r im d a h i

Fra afdelingen:
Efter vel overstået Field Day fortsætter vi med vort efterårs- og vin
terprogram (se OZ).
Det er lykkedes for os at overtale OZ9AC at øse af sine erfaringer
ang. BCI og TVI og det er et EDR foredrag, så det vil glæde os om
andre afd.’s medlemmer vil komme denne aften. Vi mødes den
31/10-89 på klubst. kl. 19.30.
V y 73 d e 5 0 T , O la f

P.S.: Hvis der er noget i særlig vil spørge om, send da 9AC et brev,
så vil 9AC sikkert tage det op.
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HILLERØD - QZ1EDR

STENLØSE

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.

Mødelokale: Højdevej 15, 3660 Stenløse.
Fmd.: OZ9QY, Gerhard Nielsen, Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. 42 17 23 48.

Program
19.9.89: Teknisk aften (Pascal programmering)
26.9.89: Alm. aften
3.10.89: Kredsmøde
10.10.89: Teknisk aften (Pascal programmering)
17.10.89: Auktion
24.10.89: Alm. aften

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

Så skulle Field Day’en gerne være et positivt minde, og vi skal til at
tænke på hvad vinteren skal bruges til. Hillerød afd.’s bud er en stu
diekreds i Pascal programmering. Her er meningen, at de interes
serede under vejledning laver små programmer og derved lærer
sproget.
Ang. kredsmødet d. 3.10.89, se sidste OZ. Auktionen behøves
vist ikke andre kommentarer end »tøm hylderne og mød op!«.
Til sidst en opfordring til at møde op og komme med ideer. Tilslu
ningen har været lidt tynd på det sidste, men det skyldes selvfølge
lig det gode vejr.
Vy 73 de Peter.

Kender du Lene fra Å rhus ...
hun har været så smart at sende 4 måneders program
til mig på een g a n g ... så skal jeg nok sørge for at sætte
dem i de rigtige måneder - og Lene skal ikke gå og hu
ske på en indsendelsesfrist.
- - - det var måske også en ide for dig?
Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

H o ved b e s iy re is e ^ m e d f s rn ■

023 DOP, Axel A> Jacobsen,
B ro van ge n 46, 37D0 Søms s,
tff S3 95 05 07.

i'x jm é s å

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

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM, OZ5HAM
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

BORNHOLM - OZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, klubaften. Søndage 10-12, drop-in.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg, Box 121, Sdr. Ringvej 69,
3700 Rønne. Tlf. 53 95 31 11 - arb. 53 95 12 41.

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.
HAM-CAMP blev afholdt i tiden 15.-23. juli 1989 på lejrpladsen Baunehøj på Bornholm. Det var en succes på trodt af regnvejr de første
tre døgn.
Vi var 12 familier fastboende på lejren og med besøgende blev
det ialt til ca. 75 personer. Alle deltog aktiv i alle vore aktiviteter ligefra skattejagt og bankospil til 2-meter mobiljagt og »Krølle-Bølle«jagt.
Efter regnperioden fik vi antenner op og lejren blev meget QRV.
Der blev ialt logført 215 QSO’er.
Der blev indhøstet 5 class 1 diplomer: »HAM-CAMP AWARD«, og
der kommer stadigvæk ansøgninger om class 2 diplomer, (se OZ
juli 89).
Ræven var ude ialt 6 Vi time, og ialt var der 23 jægere aktive.
Alt i alt nok til at vi har besluttet at gentage HAM-CAMP i 1990,
hvor vi også håber at måtte være vært ved EDR’s sommerlejr.
Vy 73 de OZ1ECS, Bjarne Hansen
... og fandt man så Krølle-Bølle??? ■
73 de red. OZ1CRY
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ÖZ7IS» Ivan Stmmtøg,
'<• 7'j -J 7L'-..> ,

t&4&02 3314.
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LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
KREDSMØDE
Der a fh o ld e s kredsm ø de torsdag den 28. septem ber

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.

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

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

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.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensæt
ning: Formand OZ5DX (ej på valg), kasserer OZ1LQT (nyvalg), se
kretær OZ1ASL (nyvalg), best.medlem OZ7JQ (ej på valg) og
OZ5GF (genvalg). Tak til de to afgåede bestyrelsesmedlemmer
OZ1CMC og OZ1DSY.
OZ7NU oplyste at han bestyrer afdelingens gitterdykmeter, der
vederlagsfrit udlånes til medlemmerne.
Afdelingens planlagte foredrag den 25. sept. må desværre afly
ses, da foredragsholderen har meldt forfald. I stedet holder vi en
mødeaften mandag den 25. september, kl.19.30
Afdelingen har jo med stor succes deltaget i EDR’s Field days og på
det seneste også i CQWW-testen. De vil foruden det operations
mæssige også komme ind på de tekniske udfordringer i at have 5-6
stationer kørende samtidig på samme lokalitet.
OZ5DX

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fod by gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen,

Nøddehegnet 63,

47^*0 Næstved, tlf. 53 72 59 08.

ODSHERRED - OZ10HR
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.
Programmet for september og oktober ser således ud:
20.9.89: Medlemsaften. Kom og få en snak.
27.9.89: DOS-kusus I (der er foreløbig fastlagt 3 aftener) ved
OZ1BIZ og OZ5AAE med deres computerudstyr.
4.9.89: Video-film ved OZ1KCO og OZ1KCY.
11.9.89: JOTA-projektledere OZ8KN ønsker de sidste detaljer fast
lagt inden den store weekend.
18.9.89: Fællesmøde - bestyrelse og medlemmer.
Vy 73 de OZ3PE, Arne

LOLLAND - OZ1LOL
Mødelokale: Måge vej 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.
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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:
21.9.89: Klubaften
28.9.89: Klubaften.
5.10.89: Start på CW-kursus
12.10.89: Klubaften og CW-kursus
19.10.89: Klubaften og CW-kursus
Vy best 73’s de OZ1KCR Ole
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SKÆLSKØR - OZ4SKL

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA

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

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.

Alm. klubaften hver tirsdag kl. 19.00.
Undervisning til D-prøve november - Torsdag kl. 19.00.
Vi er startet på et koncentreret kursus til D-prøven november, og det
er så meningen at starte et begynderhold til D-prøve i maj, når fri
tidsmessen i Skælskørhallen er overstået, det er i weekenden
16.-17. sept. Vi er med der, og regner med at være QRV i hvert fald
på 2 meter, og forhåbentlig også på HF, så lyt efter os! Når novem
berprøven er overstået vil der blive startet et CW kursus, og hvis der
er interesse for det kan der også laves et lille kursus i brugen at lom
meregneren til den nødvendige matematik til D-prøven.
Samtidig arbejder vi med indretning af vore lokaler, og har sat da
toen for indvielsesfesten til den 21. oktober, så sæt allerede nu et x
i kalenderen ved denne dato.
Vy 73 de OZ6RC

Efterårsprogram:
21.9.89: AUKTION - Mød frem og gør en god handel.
5.10.89: Almindelig klubaften samt oprydning efter auktionen.
19.10.89: Virksomhedsbesøg på TV2 sendestation ved Ørslev.
2.11.89: QSO-teknik.
16.11.89: Foredrag vedrørende BCI og TVI.
30.11.89: Ønsker/forslag til 1. halvårs-aktiviteter 1990.
14.12.89: Juleafslutning.
Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

VESTSJÆ LLAND - QZ2SLA

SORØ - OZ8SOR

Mødelokale: Medborgerhuset, Casper Brandts Plads 1,
4220 Korsør.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CFN, Keld Due, Hovstien 3,
4242 Boslunde, tlf. 53 54 03 33.

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.

K m és S

ÖZ3Z8, EdfrmraJ Winther Petersen,
Ø k srte b je rg ve j 2 ,5 2 3 0 O d e n se tø*
tlf, 8 6 1 3 4 7 5 2 .

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

NQRDVESTFYN - QZ3NVF
Mødelokale: Båring Skole, Byvejen 29, 5466 Asperup.
Mødeaften: Tirsdage i lige uger kl. 19.00.
Fmd.: OZ1IYK, Kjeld Hansen, Kæret 20, Skåstrup,
5400 Bogense, tlf. 64 44 13 18.

NYBORG - QZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.
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Kreds 5

Program:
21.9.89: Diskussionsmøde. Emne: »Hvad vil vi med EDR Nyborg af
deling?«. Bestyrelsen har vredet hjernerne for at sammensætte et
program, der kunne tænkes at interessere medlemmerne, men har
haft svært ved at finde på noget. Selv kaffeklubben har dårlige kår
i øjeblikket. Derfor afholdes dette møde.
26.10.89: Loppemarked, hvis primære formål er at afhænde et kom
munalt EDB-anlæg (parteret forstås) af mrk. NCR. Hvis de frem
mødte selv har noget de ønsker at sælge, er de velkomne til at tage
det med. EDB-anlægget består af: 3 stk. tastaturer, 5 stk. krontrolpunte, 4 stk. skærme, 1 stk. printer, 2. stk. strimmelprintere, 1 stk.
mainframe i 2 skabe og endelig diverse ledninger, kabler og stik.
På en mødeaften i november har OZ5KV lovet at fortælle om sin
QRP-hjemmebyg og de problemer, der opstod under bygningen af
den.
Endvidere er planlagt et EDR-foredrag, der sandsynligvis også
vil blive afholdt i november.
H vorfor var vi ikke med på Field Day?
For første gang i en meget lang årrække var Nyborg-afdelingen ikke
med på en Field Day. Nyborg-afdelingen har resultatmæssigt altid
ligget i den absolut bedste ende, men vi må erkende, at det er blevet
betydeligt sværere at følge med de senere år. Og det på trods af vo
res samlede score år for år er steget - også i år med dalende solplet
tal. Hvorfor kan vi så ikke længere følge med? En meget nærlig
gende forklaring er, at vi er en lille afdeling. Var vi en stor afdeling,
kunne vi også stille op med 5 stationer forsynet med kW-PA-trin (el
ler hvor meget det nu er, A-licenserne må køre med). Men vi har
simpelthen ikke A-licens-folk nok. Derfor er en del af de gamle gar
vede FD-folk blevet trætte og har tabt noget af gejsten. Når man i
OZ SEPTEMBER 1989

SVENDBORG - OZ7FYN

flere år i træt fik en samlet 2. plads, er det ligesom ikke nok »bare at
være med«, man vil også gerne have en reel chance for at blande
sig i toppen. Og de kan B-licens-folk ikke, hvor gode operatører de
end måtte være, når de er oppe mod A-licens-folk med hele udsty
ret. Nyborg-afdelingen har tidligere foreslået, at der blev oprettet 2
klasser til FD, svarende til de to licenskategorier, men forslaget har
ikke rigtigt fundet genklang. Så derfor holder vi en pause.
OZ1LDG, E s k i l

Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1IOW, Per Nielsen, Bregnegårdsparken 74,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 83 97.
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.

ODENSE • QZ3FYN

VESTFYN - OZ7ASQ

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.

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 5 5 21 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:
20. sep.: Auktion.
4. okt.: Hyggeaften.
18. okt.: Demonstration af måling (bl.a. med 100 MHz Oscilloskop).
1. nov.: EDR foredrag (støjbekæmpelse).
15. nov.: Hyggeaften.
29. nov.: Satelitmodtagning.
13. dec.: Julemik.
Vy 73 de OZ5PG, Peter

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.
Program:
7. sept. kl. 19.30:
Alm.
møde/UHF aktivitetstest.
14. sept. kl. 19.30:
Alm.
møde.
21. sept. kl. 18.00:
Besøg på TV-stationRangstrup.
28. sept. kl. 19.30:
Alm.
møde.
5. okt. kl. 19.30: Alm. møde/UHF aktivitetstest.
12. okt. kl. 19.30: DEBATAFTEN omkring udvidelse af afd. aktivite
ter.
Så er vi atter startet op efter sommerferien. Beklageligvis udblev
afd.-stoffet i aug. OZ. SRI!!
Den 21. sept. drager vi på besøg på TV-station Rangstrup. Be
mærk det ændrede tidspunkt: Kl. 18.00 PRÆCIS ved afd. lokaler
afg. tidspunkt vil være kl. 18.15, således at vi kan være på TV-stationen kl. 19.00. Der vil være ophængt en tilmeldingsliste i afd. Husk
at skrive jer på, max. deltagerantal er 25, idet det ikke er muligt for
personalet på TV-stationen at rundvise flere.
Den 12. okt. er der DEBATAFTEN over emnet: UDVIDELSE AF
AFD.’ AKTIVITETER. Den tidligere bestyrelse har foreslået at ind
føre Packet-radio eller en anden form for Computer aktivitet - er det
dette vi skal gøre - hvis nogen har andre gode forslag er disse me
get velkomne.
Mød nu op denne aften og givdin mening til kende - senere får du
ingen indflydelse på det!!! HUSK den 12. okt.
OBS! OBS! Husk endvidere afd. store efterårsauktion, som hol
des i oktober, nærmere herom i OZ okt.
Med venlig hilsen
EDR NORDALS AFD.
Anton Clausen
Sekretær

LØGUMKLOSTER - OZ5LKO
Mødelokale: Stationsvej 40, Løgumkloster.
Fmd.: OZ4KO, Oscar Knudsen, Skovbrynet 17,
6534 Agerskov, tlf. 74 83 38 33.
OZ SEPTEMBER 1989
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SØNDERBORG - OZ1SDB

ÅBENRÅ - OZ6ARC

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

Mødelokale: Klubhuset, Nød vejen, 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.

OBS! OBS! OBS!
DER VIL blive opstartet et radioteknisk kursus under AOF i Sønder
borg, kurset vil føre dig hen til Post- og Telegrafvæsenets D-prøve
i maj måned. Går du og pusler med tanken om at blive radioamatør,
så kom ud af busken og meld dig til. Kurset vil højst sandsynlig blive
afholdt på Håndværkerskolen på Grundtvigsalle. Instruktøren un
der kursusperioden bliver OZ8TE Jan som til daglig arbejder på
skolen.
Tirsdag den 26. septem ber kl. 19.30 i afdelingens lokaler
Denne aften vil den før på året omtalte HW9QRP transceiver blive
demonstreret. Der er mulighed for at prøve den, den kører udeluk
kende CW. OZ1KVB som har samlet den, vil fortælle lidt om hvor
lang tid det har taget at samle den, og hvilke problemer der opstod
under sammenbygningen, og andre små drilske fejl før den kørte.
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i afdelingens lokaler
Privat alarm om tyverialamer til boligen, og andre ting en program
merbar central vil blive demonstreret.
Vy 73 de OZ1KVB, Erik

Program
Torsdag d.
Torsdag d.
Søndag d.
Torsdag d.
Torsdag d.

21/9: Alm. klubaften.
28/9: Ingen klubaften.
1/10: HF Aktivitetscontest.
5/10: Første klubmøde i vinterhalvåret.
12/10: Klubmøde.

PS!
Det nye program er udkommet, og kan afhentes i klubhuset. Det
gælder til og med december 1989.

HUSK!
Afdelingens årlige festivitas i november. For nærmere
info., læs det kommende OZ, lyt repeaternyt eller hold lyttelapperne ude på frekvensen 145.525 MHz.
Initiativudvalget

Vy 73 de OZ1EQX, Jan

TØNDER - OZ5TDR
Mødelokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1ILJ, Leif Lorenzen, Ribe Landevej 101,
Abild, 6270 Tønder, tlf. 74 72 56 22.
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,7512 80 48.
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.

Program
20. sept. kl. 20.00: OZ6BP Bent, vil fortælle om Vejrsatellitter.
27. sept. kl. 19.30: Klubaften.
2. okt. kl. .19.00: Mandagsåbent.
4. okt. kl. 20.00: OZ1LDO vil fortælle om packet radio.
11. okt. kl. 19.30: Klubaften.
Vi ses i 5ESB.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde i idrætscenter vest lørdag
den 30. september 1989 kl. 13.00. Der kan købes smør
rebrød i kantinen å kr. 12, øl å kr. 12. Der skal bestilles
senest 8 dage før mødet. Bestilling modtages ved
OZ1LDS, Villy, tlf. 97 41 02 57, efter kl. 17.00.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ1DYI, Svend

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
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.
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Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning. Telf.: 97 11 84 92
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Program næste side.
OZ SEPTEMBER 1989

Program
A lle onsd a g e: A lm in d e lig klubaften.
Lørdag 30.9.89 kl. 13.00. Kreds 7 møde i Holstebro.

Siden sid st
Ja, det var den ferie, for de fleste af os. Det har jo været fint vejr det
meste af tiden, så alle er vel godt tilfreds.
Afdelingen er også godt tilfreds. Det skyldes en flok særdeles
ihærdige og flittige radioamatører. De har alle bestået morseprøven og har fået deres B-licens. Tillykke med det.
De 10 der har bestået er OZ1FIE Bendt, OZ1BRG Poul Henning,
OZ1BQM Evan, OZ1JOB Leo, OZ1JNZ Magda, OZ1LQU Palle,
OZ1JOC IB, OZ1LWX Linda, OZ1DOE Jens Erik og OZ1KLU Ole.
Med alle disse nye calls på HF-båndene, vil der med garanti blive
meget aktivitet i det midt- og vestjyske. Flere er bl.a. gået igang med
at bygge en 3-element beamantenne ti! 10-15-20m.
Vi skal nu have lavet program til vinteren og efteråret. Gode for
slag modtages med tak. Vi skal have malet det sidste i lokalerne så
vi kan være der uden at skulle springe buk over diverse ting.
Husk at tilmelde dig til mødet i Holstebro den 30. september. Det
er her du skal give input til Svend og de valgte RM’er. De vil også
gerne fremføre DINE synspunkter på repræsentantskabsmødet.
På gensyn i 8H
73 de OZ1GX Gunnar

HOLSTEBRO - OZ9HBQ
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro.
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, G riegsvej 178, 7500 Holstebro.
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
Der afholdes D-licens kursus på Aulum byskole, start dato er 27.
september 1989 kl. 19.00-21.45. Tilmelding til FOF i Aulum, tlf. 97 47
27 50 eller til OZ1LDS, Villy efter kl. 17.00.
CW kursus i QSO teknik vil forsøges afholdt i klubben om torsda
gen fra kl. 21.00-21.30 startende den 14. september.
Afdelingen afholder åbent hus arrangement i Holstebro
Aktivitetscenter i weekenden den 7. og 8. oktober.
Der er ikke møde i afdelingen den 28. september.
l/y 73 de OZ8NN, Niels

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING ■OZTSVR
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.

STRUER - OZ3EDR
Mødelokale: Kirkegade 13, Struer.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19,
7600 Struer, tlf. 97 85 38 09.

THISTED - OZ7TOM
Mødelokale: Rolighedshuset, Kastanievej 45, 7700 Thisted.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.00-22.00.
Fmd.: OZ1KQP, Per Kaas Mortensen, Vorupørsvej 122,
7700 Thisted, tlf. 97 93 72 70.
Efterårsprogram m et fo r 1989
26. sept.: Foredrag ved OZ5SB om packetradio. Foredraget er åben
for ALLE, som måtte have lyst at høre mere om denne »nye« del af
vor fælles hobby.
24. okt.: Vi besøger det nye rensningsnlæg i Thisted. Til dette ar
rangement bedes du venligst tilmelde dig, hvis du vil med.
21. nov.: Auktion.
5. dec.: Julehalløj, nærmere følger.
Noter dig ovenstående datoer og lyt ellers med på repeaternyt
hver mandag, hvor nærmere oplysninger om ovenstående samt
øvrige arrangementer vil blive givet løbende.
K lubvæ rter fo r efteråret
September: OZ2ABK
Oktober:
OZ1JZI
November: OZ1AIJ
December: OZ1KQP

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.

D -licenskursus
Der vil den 19. september blive startet et kursus til D-licens. Hvis du
er interesseret bedes du møde op i afdelingen denne dag, eller kon
takte formande.
Undervisningen er GRATIS og der kræves kun at du melder dig
ind i afdelingen.
Mød op og vær med til at forme vor hobby.
Vy 73 gs de OZ1AIJ, Henrik

MORS - OZ7MQR

VARDE - OZ5VAR

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.

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.

HURUP - OZ5THY

RIBE - OZ1RIB
Mødelokale: Bispegades skole, Ribe.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HXP, Knud Evald Sørensen, Vesterende 34,
Ballum, 6261 Bredebro. Tlf.: 74 77 65 30.
Giro: 9 09 78 64.
Postadresse: Postbox 15, 6750 Ribe.
OZ SEPTEMBER 1989

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJQ
Mødelokale: Lokale 6, Det gi. Bibliotek, Vejen,
(indgang fra springvandspladsen).
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KMR, Henrik Krab, So Ibjerg vej 8, 6580 Vamdrup,
tlf. 75 58 18 23.
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Program
14. sept.: Forberedelse til byggeprojekt.
21. sept.: Klubaften.
28. sept.: Byggeaften.
5. okt.: Auktion.
12. okt.: Byggeaften.
19. okt.: Efterårsferie.
26. okt.: Foredrag om handicappedes problemer, ved OZ1LTY Iver.
Alle er velkomne.
2. nov.: Byggeaften.
9. nov.: Klubaften.
16. nov.: Byggeaften.
Vy 73 de OZ1AFD, Claes.

Den 7. september startede vi igen med foreningsaktiviteterne, og
indtil videre mødes vi hver torsdag kl. 19.30.
Til vinterens byggeprojekt er der foreslået en SWR-meter som
kan bruges til UHF. Vi er i fuld gang med at finde beskrivelser af et
sådant instrument, og det er så meningen at alt arbejdet skal foregå
i klubben. På vore byggeaftener vil de nødvendige værktøjer være
til stede, og alt vil blive lavet i fællesskab.
Såfremt der er andre forslag til et byggeprojekt, er de selvfølgelig
også velkomne. Alle muligheder står jo åbne.
Af kommende aktiviteter kan nævnes en auktion. Vi har bl.a. en
masse printplader fyldt med komponenter som skal under hamme
ren, så bemærk allerede nu datoen, den 5. oktober. Har du noget
liggende i skuffen som du alligevel ikke bruger, så tag det med
denne aften.
Vel mødt næste torsdag.

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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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
Alle EDR-medlemmer i kreds 8 indkaldes til kreds
medlemsmøde, det såkaldte »før RM-møde«:
Tirsdag den 19. september 1989 kl. 20.00
i Vejle-afdelingens lokaler.
Torsdag den 21. september 1989 kl 20.00
i Århus-afdelingens lokaler (Helge Rodesvej 13)
Dagsorden ifølge EDR’s vedtægter.
Vy 73 de OZ5KM, Kjeld
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★ Arrangementer markeret med ★ er fælles arrangementer for
Fredericia, Give, Hornsyld, Horsens, Vejen, Kolding og Vejle af
delinger.

FREDERICIA - OZ1FRD
Mødelokale: Friggsvej 18, 7000 Fredericia.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30 i de lige uger.
Fmd.: OZ1BIX, Leo Heino, Nørrebrogade 98,
7000 Fredericia, tlf. 75 92 52 05.
Giro: 1 68 51 71.

GRENÅ - OZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge.
8570 Trustrup, tlf. 86 33 43 85.

HORNSYLD - OZ3TRX
SABRO-MØDET 29. OKTOBER 1989
Så er tiden inde til den årlige tu rtil Sabro kro, hvor »Århus-mødet« traditionen tro holdes den sidste søndag i
oktober.
Det er 25. gang der holdes »Århus-møde« og vi vil
derfor forsøge at fejre »sølvbrylluppet« med manér.
Har du grej stående ubenyttet hen, er der mulighed
for at få det under hammeren for højeste bud.
Det er her man mødes for at få en sludder med
gamle venner, og dem man kun kender fra højttaleren.
I middagspausen kan man nyde et måltid mad.
Der vil ligeledes være udstilling af nyt og brugt grej.
Mere om det hele i næste nummer af OZ.
OZ1DZE - EDR ÅRHUS AFDELING
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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.

HORSENS - OZ6HR
Mødelokale: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jacobsen,
Biskoet Strandvej 1,
8700 Horsens.
Giro: 5 08 28 62. (Afdelingskontingenter og Yding repeater).
Lokalfrekvens: 145.425 MHz, FM.
OZ SEPTEMBER 1989

O rdinæ r generalforsam ling 17/8 89
Der var en særdeles omfattende diskussion om afdelingens for
hold. Alle de tilstedeværende havde hver sin universalløsning om
hvordan afdelingen kunne blive landets største og bedste.
Desværre tav de igen, da der skulle findes ny formand og 2 besty
relsesmedlemmer.
Kun 6 medlemmer tog konsekvensen af deres egne kommenta
rer, og accepterede at kandidatere. Af disse valgtes OZ4AQ, Alf til
formand, samt OZ1BBE, Bent og OZ1JYQ, Ernst til bestyrelsen.
Herudover sidder OZ1GRL, Arne og OZ5KM, Kjeld og OZ6CE er
suppleant.
Afgående bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen var
OZ1KWJ, Knud og OZ1JYR, Benny. Begge havde ingen indvendin
ger over samarbejdsproblemer internt i bestyrelsen, men ønskede
en pause fra arbejdet af familiemæssige grunde.
Den gamle bestyrelse byder OZ4AQ, Alf velkommen tilbage. Un
dertegnede mener dog uanset hvad alle andre siger, at det var
unødvendigt med polemikken i vinters. De 80% af det, var den be
rømte fjer, som bliver til fem høns. De sidste 20% var hvad der fik Alf
til lige at stoppe op, og tage en pause.

B yggeprojekt
Den gamle bestyrelse lagde op til at vi skulle bygge antenner til 144
og 432. Det formodes den nye bestyrelse kører projektet i denne
sæson.
Kom til klubaftnerne
Jeg har en bøn til vore medlemmer. Lad være at kalde afdelingen op
for at spørge, om der foregår noget sæ rligt i aften. For derefter at
blive hjemme.
Alle klubaftner er noget særligt. Måske møder du en ven, du ikke
har mødt i flere år. Måske sidder han og venter på dig. Så bliver afte
nen noget særligt. Måske dukker en flok nye amatører op, og du
kender et par stykker. Måske dit, måske dat. Hver aften kan blive
god, blot vi kigger ind regelmæssigt.
Med disse kloge ord, (som slet ikke er formuleret af mig, men af
OZ2VE i et gammelt OZ) siger jeg tak for nogle dejlige år i Horsens
afdelingens bestyrelse.
Min støvsuger kan stadig lånes, måske endda med fører. HI-HI73 de OZ1JYR/OZ-DR 1937
Benny
Dr OZ1JYR - tak for din hilsen og tak for godt samarbejde igennem
årene - måske på »genskriv« en anden gang. Jeg glæder mig til
samarbejdet med den nye sekretær - hils ham/hende og sig at Hor
sens afd. næsten ALTID har været flink til at sende indlæggene til
tiden - så der er en »arv at løfte« - Hi, hi.
Ify 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

KOLDING - OZ8EDR
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.

O m kring 30 på EDR’s som m erlejr
Randers afdelingen sluttede også i år pænt op om EDR’s sommer
lejr, der i år var henlagt til Oksbøl. Da afdelingen var størst på lejren
var der omkring 30 OZ’ere, XYL’er og harmoniske fra OZ7RD.
På lejren fik vi bl.a. lejlighed til at markere OZ8YRs 20 års bryl
lupsdag med Hanne. Det foregik fra morgenstunden - først med
morgenvækning og dernæst med fælles morgenkaffe i fæ llesrum
met.
Vi fik også lejlighed til at sige pænt farvel til OZ1GPO, der forlod
lejren torsdag morgen for om lørdagen at indtræde i den hellige
ægtestand i repeaterkirken Holme.
På OZ7RDs generalforsamling var OZ3LR, Carlo, klar med årets
statistik for den lokale QSL-central. Det er 43. gang3LR har fordelt
udgående og indkomne kort.
Carlo kunne oplyse, at der knap havde været den omsætning,
centralen havde været oppe på tidligere. Det kan mærkes, at
OZ1GHN er væk - Jans kort vejede tungt. For fire år siden blev der
ekspederet over 4000 - i 1988 var tallet 925. Carlo glædede sig dog
med, at der er nye medlemmer, der er hastigt på vej op i statistikken.
Topscorer i år blev OZ1KAD, Per, med 201 kort. Derefter følger
OZ1GHN, Jan, med 93, OZ8LS med 80 igO Z1B Z B nåedei 1988op
på 30 kort.
Det er fortrinsvis HF-kort, der sendes og modtages.
OZ1KSW
Foredrag fly tte t
Afdelingen har været nødt til at flytte foredraget om satelit-radio.
OZ1KEK holder foredrag i Vandtårnet på Hobrovej onsdag 20. pog
tember, og alle interesserede er velkomne til at være med. Der er
mulighed for at købe kaffe, the, øl, vand og chokolade i baren før og
efter foredraget.
Licens-kursus
Også i Randers skal det være muligt at blive undervist inden man
går til P&T’s prøve for at opnå sendetilladelse. Afdelingen har i den
forløbne sæson kørt kursus med OZ1IS, Ove, som lærer, og man er
parat til at gentage kurset, hvis der skulle være interesse. Det un
dersøges i øjeblikket, om det er muligt at skaffe nok til et hold, så
skulle nogen være interesserede - eller kende nogen, der er det - så
kontakt afdelingen - gerne på klubaftenen i vandtårnet på Hobrovej
hver onsdag. Man kan også prøve på 145.350 Mhz. som er den fre
kvens afdellingens medlemmer oftest er QRV på. Her ligger altid
en eller anden, der kan være behjælpelig. Ellers brug adresse og
tlf. nummer fra OZ.
Vy 73 de OZ1KSW

ROSENHOLM - OZ2RQS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco).
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 86 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

RANDERS - OZ7RD

SILKEBORG - QZ7SAC

Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 86 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

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.
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VEJLE - OZ5VEJ

ÅRHUS - OZ2EDR

M ødelokale: D æ m ningen 58, Vejle.
M ødeaften: H ver tirsd ag kl. 19.30.

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.

Fmd.: OZ1HPR, Gert Henriksen, Parkvej 11,
7100 Vejle, tlf. 75 84 07 62.
G iro: 2 25 76 29.
P ostadresse: Form andens adresse.

Program septem ber
Torsdag d. 21. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag d. 28. kl. 20.00: Klubaften,
oktober
Torsdag d. 5. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag d. 12. kl. 20.00: Klubaften.
Torsdag d. 19. kl. 20.00: Klubaften.

Program
5.9.89: E valuering af Field Day.

12.9.89: Foredrag om digitalteknik v/OZ1 LGC. 1. del.
19.9.89: Kredsmedlemsmøde.
26.9.89: Bygge- og klubaften.
3.10.89: Auktion.
10.10.89: Foredrag om digitalteknik v/OZ1 LGC. 2. del.
17.10.89: Bygge- og klubaften.

Kontaktperson for ejendomsudvalget er OZ1DZE Viggo, og
OZ1AEF. Vi har fået OZ9MJ til at tage sig af at bygge rævemodta
gere, nærmere herom.
Gåjagt ved Mosgård Museum tirsdage kl. 19.30.
Vi siger velkommen til Niels OZ4AAL som HF formand.
Vy 73 de OZ5DE, Dan

Der vil normalt være åben i klubben hver tirsdag aften fra kl. 19.30
og aktiviteterne starter kl. 20.00.
V y 73 d e OZ1LGC, John

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
VIBORG - QZ4VBG
Mødelokale: Borgåvej 90, 8800 Viborg.
Fmd.: OZ8KO, Otto Kristensen, Nørresøbakken 79,
8800 Viborg, tlf. 86 67 41 56.
M edlemsmøde
Tirsdag den 26. september.
B yggeaftener
Hver tirsdag.
R æ vejagtafslutning
Onsdag den 20. september ca. kl. 20.30. Alle er velkomne. Der vil
blive serveret 3 stk. smørrebrød, kaffe og kage for ca. 45 kr.
Tilmelding straks og senest den 19. september om aftenen, på op
slag i klubben eller til OZ5LD Leo tlf. 86 62 03 83.
Vy 73 OZ5LD, Leo
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Program
20. september. Klubaften. Emne: HF CW kursus starter kl. 19.00.
21. september. Kredsmedlemsmøde
27. september. Klubaften: CW kursus gennemgangstester v/Svend
Sanstrup.
4. oktober. Klubaften: CW kursus.
11. oktober. Klubaften: Støtteforeningens pakkeban ko, vi møder
med en pakke til ca. 10 kr. starter ca. 19.45
CW kursus
18. oktober. Klubaften: CW kursus.
Vy de 73 2ABR, Lene.

O f r i - D U . F ra r* Iv b ija a rJ J c n o . v .

i I S L Lp rM k rø j 33, Tom-sy,

Amatørnyt via kigud fra OZ3RET hver mandag kl. 18.30 DNT. Stof
sendes til OZ9NT, Bjarne Andersen, Tårsvej 251, Lendum, 9870
Sindal, tlf. 98 47 35 05 mellem 17-19 dog ikke mandage.

Før RM-møde
Onsdag den 27. september kl. 20.00 i Aalborg afdelingens
lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 O Z 1 F D V , Frank
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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.

Krr

~

FREDERIKSHAVN - QZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57, 9900 Frederikshavn.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.
Siden sidst
Klubafterne er startet igen efter sommerferien, og vi holder som
sædvanligt klubaften den 1. og 3. tirsdag i hver måned. Vinterens
program er endnu ikke fastlagt, men forhåbentlig er det klart til næ
ste måned.
Klubaften afholdes kl. 19.30 følgende dage: 19. september, 3. ok
tober og 17. oktober.
Vy 73 de OZ8SO, Jens

OZ SEPTEMBER 1989

HJØRRING - QZ3EVA
M ødelokale: P e n sio n istbo lig e n , Nørrebro, H jørring

Mødeaften: 1. og 3. tirsdag i måneden, kl. 19.30.
Fm d.: OZ1CEX, Jørgen E isborg, H øjdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 35 39.
Giro: 6 23 99 27.
Postadresse: Postbox 4, 9800 Hjørring.
Vi vil gerne rette en tak til alle der deltog i afholdelse af fieldday’en.
Klubben er åben 19. september, 3. oktober, 17. oktober, 7. novem
ber, 21. november og 5. december, alle dage er tirsdage og det er fra
k l. 19.30.
Vy 73 de OZ1IPR, Sten-Martin

| Grønland
JULIANEHÅB ■OX3JUL
Mødeaften: Første mandag i mdr., i klubhuset, Kirkegårdsvej B48.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq.
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.

NUUK - OX3NUK

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.

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

PITUFFIK - OX3THU

SKAGEN - OZ9EVA
Mødelokale: Bunkeren, Drogden.
Mødeaften: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 98 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

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: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 98 13 95 35.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4TU, Steffen Winther, Hus kærvej 71, Gjøl,
9440 Åbybro, tlf. 98 27 74 87.
Giro: 5 44 47 99.
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 ved OZ3REN - 145.650.

Send nu de indlæg ind
til tiden ..!
TAK
Vy 73 OZ1CRY
OZ SEPTEMBER 1989

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.

Silent Key
ED7EW, Helge Rafn
Den sidste af vor landsforenings syv stiftere døde den 8. august
1989 efter lang tids alvorlig sygdom.
Helge Rafn, medlem nr. 3, blev den tredje danske radioamatør,
som fik licens, efter at myndighederne i 1926 gav lov til ansøgning
om sendetilladelse. Det tildelte kaldesignal blev ED7EW.
Interessen blandt radioamatører for at starte en forening meldte
sig hurtigt,og det var da også med stor iver, at Helge Rafn sammen
med de øvrige seks stiftere lagde et stort forberedende arbejde i
forbindelse med E.D.R.’s stiftelse, som fandt sted 15. august 1927.
Den første bestyrelse bestod foruden af Helge Rafn (ED7EW) af G.
Bramslev (ED7ZM) og Christmas Eskildsen (ED7AX). Det blev til
nogle travle år, hvor ED7EW fik lejlighed til at sætte sit præg på vor
forening.
I mange år har Helge Rafn ikke været aktiv radioamatør, men har
hele tiden med stor interesse fulgt vor hobby. For få år siden var han
foreningen til stor hjælp med at fremskaffe arkivmateriale i forbin
delse med nedskrivning af E.D.R.’s historie.
Helge Rafn blev 82 år, og før sin pensionering var han civilinge
niør, chef for P&T’s telegraflaboratorium. Få dage inden sin død nå
ede han sammen med sin kone at fejre deres guldbryllup.
Helge Rafn var æresmedlem af E.D.R.
Æ ret være hans minde.
På landsforeningen E.D.R.’s vegne
OZ1HJV, Erik
OZ4EK
Det er med stor sorg, jeg skal meddele, at OZ4EK Ernst Harding
Knudsen uden forudgående sygdom, døde den 15. august. Ernst
havde godt nok planer om at gå på pension for et par år siden, men
han følte selv, at han fortsat var frisk og fortsatte derfor sit arbejde
inden for N.V.E. i Svinninge. Interessen for radio var tilstede helt fra
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hans ungdom, licensen blev erhvervet i 1953. Dengang byggede vi
selv vort grej. Ernst var perfektionist, hvad dette angik, og hans grej
bar altid et professionelt præg.
Ernst har amatørmæssigt været helt »turen« igennem. De sidste
år blev han »bidt« af Packet bacillen især på 20 meterbåndet. Ernst
var yderst hjælpsom, og selv efter han var fyldt 60 år, løb han op i en
gittermast og hjalp amatørkammerater med at sætte antenner op.
Jeg vil savne vores næsten daglige 70 cm QSO, men savnet er
naturligvis størst hos 4EK’s kone, Britta og sønnerne Bo og Lars
OZ1KCR.
Æret være hans minde.
OZ6SI, Knud Åge

Læsernes mening
U nder denne ru b rik optages korte indlæ g, der er holdt i et so
b ert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og om form ulere et indlæ g.
Indlæ g, der frem sendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, v il no rm alt blive bragt i førstkom m ende
nummer.
Foranlediget af en diskussion på Vejrhøj en sen aftentime,
OZ1 HEW’s læserbrev (OZ 7/89) og min almindelige mening om em
net, har fået mig til at nedfælde følgende.
Jeg mener ikke, at Walkie-talkie spalten har noget at gøre i OZ,
for det første findes der utroligt mange, både saglige og dygtigt
skrevne tidsskrifter/blade herom. Heri kan vi vist godt blive enige.
Og det er ikke, fordi jeg har noget som helst imod 27 MHz-folket, jeg
har engang selv tilhørt det, men jeg mener, at vi trods alt ligger for
langt fra hinanden til, at vi skal være i samme blad.
Jeg tror ikke på, at denne spalte vil skaffe flere annoncører og
dermed penge til OZ, de få annoncører, der findes vil ikke være inte
resseret i OZ. Flere medlemmer, - nej den tror jeg heller ikke på.
Hvad kan man så gøre ved disse ting? Det er ikke sikkert, at det
er de vises sten, jeg har fundet, men jeg mener, det kan bruges som
oplæg, så lad være med at skyde på mig, men forsøg at gøre dette
forslag endnu bedre, så vi samlet kan nå målet.
For at opnå D-licens skal man naturligvis bestå den prøve, som
P&T afholder, om den skal ændres eller ej, vil jeg ikke tage stilling
til, men lad os se, om den nye V IS ikke æ ndrer det, der skal ænd
res. Se, så kommer det nye, jeg mener at for at få lov fil at sende skal
man have »stået i lære« i f.eks. 20 timer i en lokalafdeling af EDR, og
naturligvis være medlem af denne afdeling. Her skulle så en kom
petent person (formanden f.eks.) lære den nye radioamatør, hvad
det vil sige at være radioamatør. Jeg tænker på stationsbetjening,
Q-koden, båndkultur o.s.v., således at den nye amatør var helt på
det rene med, hvad man forventede af ham/hende som radioama
tør. Når så »læretiden« var overstået, dokumenterede den kompe
tente person, at nu kunne den nye amatør få lov til at sende.
Dette ville indebære, at vi dels fik flere medlemmer, at de nye ra
dioamatører vidste, hvordan man opfører sig som radioamatør, og
hvis de ikke gør det, kan man drage enten dem selv eller lærerme
steren til ansvar, og dermed må vel det mål, man så tit hører være
nået.
Med hensyn til opnåelse af HF-licens skulle man måske tænke
på at udbygge den første »læretid«, så den er tilpasset disse bånd.
Jeg vil gerne begrunde mit synspunkt angående »at drage til an
svar« lidt, idet som det er nu, har EDR i realiteten ingen beføjelser
i så henseende, det ville måske hjælpe lidt på »stenkasterne«, hvis
EDR havde beføjelser til at fratage uvorne amatører deres licens i
tidsbestemte perioder. For som loven er nu, er der frit slag, og det
kan vel ikke være meningen?
Jeg vil ikke begynde at gå i diskussion om indholdet af OZ, blot
konstatere, at det ikke lever op til nutidens krav hverken med ind
hold, eller den »lange lunte« der er på de ting, der kommer deri.
Vy 73 de OZ1LWZ, Klaus
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TAK
Hermed vil OZ1HYM og XYL gerne sige tak til EDR Østbornholmsafdeling for en uforglemmelig HAM-CAMP uge, som fandt sted søn
dag d. 16/7til søndag den 23/7-89 på Bornholm, og som var den før
ste af denne art, der havde fundet sted på Bornholm. En særlig tak
til OZ2QZ Karsten og Birgit for den hjælpsomhed, de udviste os un
der opholdet. Under HAM-CAMPEN var der forskellige aktivite
ter, så som rævejagt med 2 M mobil og Rævepejlemodtager, hvor
der var stor mulighed for at se nærmere på den dejlige solskinsø.
Der var også andre aktiviteter, som ikke havde noget med radioud
styr at gøre, der var f.eks. teltbal, snobrødbagning for børn (enkelte
voksne deltog også), bankospil og mulighed for selvstændigt at se
på øen.
Der var mulighed for at erhverve sig et ham-camp diplom, så ak
tiviteten på de forskellige steder var høj.
En lille opfordring til andre radioamatører, hvis I ikke har prøvet at
være påen HAM-CAMP lejr før, såtag med næste gang, idet det er
en oplevelse værd.
OZ1HYM og XYL

Kom m entarer til OZ2TG’s læserbrev, OZ 8/89
Netop hjemkommet fra ferie viljeg gerne knytte et par kommentarer
til OZ2TG’s læserbrev i OZ 8/89:
Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke er lykkedes at ramme netop
din smag i tekniske artikler i julinummeret, for det er nok dybest set
det, der er tilfældet.
Starter vi forfra i julinummeret og kikker lidt på det tekniske stof,
så finder vi først en gennemarbejdet og afprøvet konstruktion med
printudlæg, komponentliste og det hele. Men du dyrker måske ikke
rævejagt eller får ikke lyst til at bruge nogle af principperne på an
dre bånd?
Så er der en test af en kommercielt tilgængelig HF-station, men
det er ikke særlig interessant for dig - OK, så tilhører du ikke de ca.
49% af OZ’s læsere, som har angivet interesse for anmeldelser af
kommercielt grej.
Vi bladrer videre: listingen til locatorprogrammet er ikke med, da
den fylder for meget i OZ. Fylder listingen mere end ca. en halv side
i OZ, bliver de ikke bragt, men kan selvfølgelig fås hos forfatteren,
der også tilbyder en kopi på diskette - og undertegnede har natur
ligvis også en listing liggende til kopiering. Send en selvadresseret
frankeret kuvert, og du modtager en kopi. Nemt og ligetil.
Anmeldelsen af Kenwood TH-215E springer vi straks over, forfor
stæ rkerartiklen tilfredsstiller nok ikke helt dit tekniske ambitions
niveau, så her må jeg hellere henvise til en artikel i UKW Berichte,
3/87 side 141, hvis du ikke allerede har set den ....
Endelig kunne artiklen om Svennerup repeateren samt Teknisk
Korrespondance måske interessere dig, som garvet VHF/UHF
amatør med interesse for modtagere, men ...
Alt i alt synes jeg ikke, at OZ 7/89 er just overfyldt med agurker,
men vi kan jo ikke ramme plet hver gang. Og så kunne TR jo også
godt være lidt udfarende og skrive lidt en gang imellem - »han kan
jo godt«.
Om det er tilfæ ldet, vil jeg lade læserne vurdere, men du kan jo
starte med at bemærke, at TR faktisk har bidraget med at et par si
ders tekst, nemlig en del af anmeldelserne af det kommercielle grej
- og via dit arbejde på Philips er du sikkert ganske klar over, at en
gennemmåling af f.eks. en HF-station udført manuelt er ganske
tidskrævende.
Under alle omstændigheder: tak for dit indlæg, og lad os blot få
en debat om, hvordan OZ kan blive bedre. Forslag modtages gerne
- lad os høre fra jer!
TR

Overhold
indsendelsesfristen!
OZ SEPTEMBER 1989
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ANTENNAS

For antenneinteresserede kan oplyses, at vi fra Radio Publications
gende bøger på lager:
All about Cubical Q u a d .................................................................. kr.
Simple, Low-Cost Wire Antennas for Radio A m a te u rs
kr.
The Radio Amateur Antenna H a n d b o o k ......................................kr.
Beam Antenna H a ndbo ok
kr.
The Truth About CB A nten nas....................................................... kr.
All About Vertical A n ten nas............................................................kr.

har føl
92,00
98,00
110,00
110,00
98,00
102,00
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Endvidere har vi stadig:
Rothammel Antennenbuch - (nyoptrykt vesttysk u d g .)
kr. 310,00
Rothammel Antennebuch - (nyoptrykt østtysk u d g .)..................kr. 260,00
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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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til EDITs Forlag ApS Postbox 172,
5100 Odense 0. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord,
mindst k i 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden mel
Indholdsfortegnelsen ®| for sent Indsendte annoncer
henlægges til næste nummer af OZ« Kun før medlemmer og
medlemsnummer skal oplyses sammen mel indsendelse

Sælges: Emalieret HF tætte kasser til små og store konstruk
tioner. 180 x 150 x 60 mm (passer til frekvenstæller) top og
bund, endeplader er plastikbeskyttet (højblank) stk. pris kr. 75
+ forsendelse. 300 x 200 x 110 mm stk., pris kr. 125 + for
sendelse. Special kasser leveres på bestilling.
OZ1LLA Benny Jeppesen, tlf. 62 61 61 17.

af annoncen.

Sælges: AP3533 omb. NMT 25W kan køre 12,5, kHz og 25
kHz kanalraster, pris kr. 1000. AP749 2 m uomb., pris kr. 500.
CQP612 2 m low uden strømforsyning og hånd mic., pris kr.
200.3 stk. 25 W UHF PA-trin med køleplade, pris pr. stk. 300.
3 stk. 25WVHF PA-trin uden køleplade, pris pr. stk. 150.1 stk.
60 W 2 m PA-trin med rør og power, pris kr. 300. JVC 4VN550
4 kanal forstærker, pris kr. 300. Det hele sendes + forsen

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: 145 MHz håndapp. IC micro 2E med blandt andet

delse.

stor ACCU pakke BP24, pris kr. 2000. 432 MHz mobiistation
Yaesu FT711RH, pris kr. 3000. Power sup. for do., pris kr. 500.
OZ1LUH Palle, tlf. 42 32 11 08, efter kl. 16.00.

løbes: HF transceiver kenwood TS-530SP, eller lign. station.

Sælges: 2 m syntesestation Yaesu memorizer 227 R med
spacing og pilottone 10 W ud. Virker perfekt incl. mobilbes
lag, pris kr. 1800.
OZ5AFR Carsten, tlf. 64 82 34 08.

Kortbølge Amatørens Håndbog (1960). Rør til oscilloscob
type DH7 - 78.
Sælges: AP749 (2 m mobiltelefon) frontbetjent, uombygget,
står som ny, pris kr. 600.
OZ1HLR Sven, tlf. 53 61 36 26, biltif. 30 24 63 04.

Sælges: HF-transceiver Yaesu FT101ZD Mkll; udstyret med
500 Hz CW-filter, blæser og nye PA/driverrør, OK! Ring og hør
nærmere, pris kr. 4800.
OZ1IOC Frank, tlf. 75 15 58 27.

Hjælp! Diagram og brugervejledning til Danita/Sanwa T1200,
2 m håndstation. Søges til låns for kopiering.
OZ5AEI Jacob, tlf. 42 36 21 93.

OZ1JEE Bjarne, tlf. 97 25 12 73, efter kl. 18.00.

Sælges: Ny spolecentral 3 0F-5A m/trafoer og kondensator,

NY LEVERAND ØR med fast
lavpris H F - VH F - UHF
H-100-RG58-RG8/213
Coaxkabel - S tik - K o nnektore r
K rystaller - Rotorer - PA -trin
S trø m forsynin ger - A n tenn er
N iC d-batterier - K o m po nenter
og meget mere!
Ring og få en p ris ■ v i er b illig s t!

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16,
3060 Espergærde
Vy 73 de OzllSK, Dan

Sælges: Storno CQM G12:12 kan. heraf 3 bestykket, velholdt,

pris kr. 1000. Eddystone: model 940 HF TR. 500-30 MHz AM

do BA. 1 sæt MF-trafo m/crystal. Nye E-U og P rør. Skrivema
skine Olivetti Tekne 3. marklin transformator UHER eliminator.
Tonna4 el. Yagi 2 m. crystal 1810 KC. crystal 1710 KC. Målein
strumenter diam. 40 mm. Rør ældre typer: EL34 - AZ50 - EZ2
- AX50 - LX50 - 12P50 - DCG 2/500 - 4687. Nettrafoer - Filter
spoler. Auto Radio - diverse højttalere. Egon Hansen: Fjern
synsteknik. Radioteknisk Håndbog 1-2. Antenne Kanal 49.
Regnestok. Ældre tidsskrifter. Rejseskrivemaskine - gamle
radioer for samlere (BCL).
OZ3XA, tlf. 66 13 41 49, efter kl. 18.00.

+ SSB/CW. Fin stand og i orden, pris kr. 500. Ring og hør.

OZ3ACH, Stig Poulsen, Flintemarken 43st, 2950 Vedbæk, tlf.
42 89 46 05.
Sælges: 1 stk. collins S-line består af 75S1 + 32S1 + HT +
PS + mic. manualer + div. kabler. Det hele fremtræder ufb.
stand, uden ridser etc.! Størrelsen er ca. som en Drakeline! 1
stk. synthesizer medfølger som giver mulighed for gen. cove
rage fra 3,4 MHz til 30 MHz! Ekstrarør medfølger også! Der

Sælges: Håndstation Daiwa MT-20E med ekstra batteribox,

pris kr. 1150. PA-trin 2 m out ca. 10 W, ombygget til Daiwa,
pris kr. 375. Storno CWM612 med 145.650 og 145.775 monte
ret, pris kr. 800. Storno CQM763D ti! ombygning, pris kr. 700.

Video Genie EG3003 med eprombank, M800 RTTY-program,
tekstbeh. + andre programmer monteret, incl. omb. TVmonitor, pris kr. 1500. Evt. kan superline MK3 indgå i handlen

kan opr. fra begge VFO’er henhoids vis TX + RX. Hvorfor jeg

til køber der er interesseret i RTTY. Printermodem til video Ge
nie, pris kr. 275.

vil sælge? Jo, jeg har efterhånden for mange radioer. Det er en

OZ1DHP Aksel, tlf. 98 82 42 51 efter kl. 17.00.

særdeles god CW-spiit STN, pris kr. 4500.1 stk. ant-tuner typ
MFJ 962, 160-10m effekt 1,5 kW. SWR + power meter ind
bygget. Pænt look. Kan køre bal 6000 såvel som ubal coax
ant. omskifter indbygget! Manual medfølger, pris kr. 1200.
OZ8WD, tlf. 02 62 26 12, efter kl. 17.00.
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Købes: Bedre brugt HF transceiver købes. F.eks. TS120,
TR-4C eller lignende.
OZ8IA Hans Peter, tlf. 86 21 45 33.
OZ SEPTEMBER 1989
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ERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNO
Sælges: »Vejen til sendetilladelse« 6. udgave! Nye - ganske få
eksemplarer, pris kr. 100 + porto.
OZ7JU Jørgen Johansen, tlf. 31 60 98 28, fra 17.00-19.00.

Sælges: 2 m mobil FT230, pris kr. 2000. 70 cm håndstation
leom ju4E, stor + mellem NiCd pakke, lader, vox modul og
tasker, pris kr. 1800. HF station TS510, pris kr. 1400.
OZ1HMN Lars Rasmussen, 98 13 12 79.

Sælges: Fabriksny Eimac Triode type 8874 (500 W på 432 Mc)
med SK606 og rørsokkel. HF-beam, 3 element for 10-15-20 m
(skal samles). Har aldrig været i brug. 1 stk. sporvogn. 2 stk.
drejekondensatorer med meget stor pladeafstand for stor HF
PA-trin. Keramiske antennekondensatorer. 100 Pf/3kv. 100
Pf/8kv. 220 Pf/8kv. 3300Pf/3kv. 2 stk. tetroder type: 8821
(YL1340).
OZ6CE Carl Nielsen, tlf. 86 55 11 69, efter kl. 18.00.

Sælges: Udstyr til packet radio m.m. comm. 64 computer, di
skette com. 254111, printer com. MPS802 m. grafik, modem
(også HF), programmer, Storno CQM 612. Endv. medfølger
Beolit 700 og Panasonic båndoptager. Sælges samlet for kr.
5000, evt kan Kantronic interface for RTTY og CW medfølge.
OZ1EXQ Willy, tlf. 86 43 11 46.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

Sælges: Antenneanlæg 12,5 m. Gittermast (kraftig type) i to
sektioner + 6 m toprør med lejer, mont. med 2 x 6 element
2 m, 1 x 13 element 70 cm og rundstråler til 2 m og 70 cm
alle antenner med ca. 40 m kabel hver. Pris komplet kr. 1000.
OZ9ZZ Jens-Ole, tlf. 86 62 76 34.

OZ4B H, Bent
Statsaut ejdm gl - MOE

Byrlund
42 94 12 13

'

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og teflon
print. MGF1302, pris kr. 65. MGF1502, pris kr. 50. MGF1501,
pris kr. 30. MGF1102, pris kr. 40 (dual gate). 6 GHz mixerdiode
BA481, pris kr. 10. 1240-1300 MHz 20 W powermodul,
M57762, pris kr. 695. BFG 91a, pris kr. 7,5. BFG 33 Ft=12 GHz,
pris kr. 10. Mikrobølgekondensatorer, pris kr. 5. Temperatur
regulering 50° grader C til X-talovn, pris kr. 20. Teflon print
CuClad 3M/Keene Er=2.45, t=0.8 mm, 75 øre/cm2. Ætsede
teflonprint til diverse mikrobølgekonstruktioner 1 - 24 GHz,
ring og hør!
OZ1HDA Erik, tlf. +045 98 88 93 01.
OZ1FJJ Kurt, tlf. +045 98 56 21 77.

Sælges: Yaesu FT707 HF transceiver årg. 1985 med alle de
nye bånd, også velegnet til mobil brug. 240 W imp. mikrofon,
manual og org. emballage medfølger. 100% OK, pris kr. 4200.
OZ1KHW, tlf. 98 46 52 20.
Sælges: Drake HF station: R-4C T-4XC m. power mike
7075-SWR meter-Datong R-F Clipper manuals, pris kr. 5000.
Armyrtube-tester 1-177B med packet aelapter autotransfor
mer 220/115 V, pris kr. 300. Solartron oscilloskop CS518, pris
kr. 400. Storno-stationer 4 m CQF13C-14-220 V. 2 stk. og 2
stk. CQM33-1412 VDC, pris pr. stk. kr. 100. OZ 1956-88, pris
pr. årgang 100. Alt skal beses og afhentes.
OZ6SD, Svend Kristiansen, tlf. 74 87 13 42.
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Sælges: Manual for Yaesu FT208R evt. lån for kopiering.
OZ9RT Søren, tlf. 42 26 38 04.
Sælges: HF transceiver Yaesu FT1Ö7M sælges, pris kr. 5500.
VHF transceiver Kenwood TS700G sælges, pris kr. 2200. HF
groundplane P1V komplet med styrebox sælges, pris kr. 1500.
(Se OZ nr. 31985). Ovenstående byttes evt. med HF transce
iver Yaesu FT757GX.
OZ1AQV Jan, tlf. 74 76 26 08.
Komplet H F anlæg sælges: leom 735 HF transceiver. 20
amp. switch mode strømforsyning. 16 m høj kraftig, gitter
mast. HyGain T2X heavy duty antenne rotor. Cue dee 6 el. 10
m monoband yagi. Cue dee 5 el. 15 m monoband yagi. Alt i
antenne kabler, rotor kabel. Diverse tilbehør medfølger, bl.a.
SWR meter, morse nøgle. Dumping pris, på roden, samlet
pris kr. 15000.
Henv. OZ1KHZ, tlf. 98 32 30 90.
Sælges: HF transceiver Drake TR4C med strømforsyning.
Pris kr. 2500 + forsendelse.
OZ7GO Leif, tlf. 86 94 69 38.
Sælges eller byttes: leom 215 2 m FM-station bærbar/mobil
m. manual i org. emb. og bestykket med repeater RO-R9
145.500 og 145.550. Plads til 3 kanaler yderligere, kun anvendt
som base OK og velholdt, pris kr. 1000.
Ønskes: HF-modtager (el. transceiver) for 500 kHz - 30 MHz,
skal være OK, prisidé kr. 1000.
OZ1EOJ Erik, tlf. 02 90 73 06.
Sælges: CT1600 FM bærbar/mobil/base-transceiver, 0,5/3 W
med orig. PA-trin 25 W, gummiantenne, lader, løs mikrofon og
ekstra højttaler alt i orig. emballage og som nyt (1/2 år gam
melt), pris kr. 2000.
OZ1EWW Carsten, tlf. 75 26 95 25.
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Købes: Yaesu FT480R.
OZ2ACC Chresten, tlf. 98 88 10 91.
Sælges: Forsølvet drejekondensator 2 x 400 pF 4500 V DC,
pris kr. 145. Forsølvet sporvogn 15 amp 30 uH, pris kr. 550.
Komponentsæt for 2 kW antennetuner, pris kr. 1195. Racal an
tennetuner med 2 sporvogne, vakuumkondensator, ferrittrafo
og keramisk omskifter, pris kr. 2600. Strømregulatorrør for
R-390/A, pris kr. 60. FIF modtager Siemens E311, pris kr.
2200. Siemens langbølgeforsats E350,10 kHz til 1550 kHz,
pris kr. 1200. Storno CQM 76312 W, komplet, pris kr. 800. HF
modtager Siemens E 310, pris kr. 900. Drejekondensator 100
pF 4500 V DC, pris kr. 40. Diverse skala med mikrodrev, isole
rede koblinger og forsølvet tråd for ATU og PA.
OZ8SO Jens, tlf. 98 43 04 80.
Sælges: leom 2 m all-mode IC-290E, SSB, CW, FM 2 x VFO
og hukommelser, scan m.m. IC-HM-10 microfon m/scan tast
m.m. er påmonteret stationen. Mobil-beslag, manual/dia
gram medfølger. 2 m PA-trin, transistor 10/100 W linear FM og
SSB, vox og HF-forforstærker. Procom magnet m/2 m pisk. 20
A strømforsyning for ovennævnte. 2 m Flexa-yagi 11 element
12,4 dB forstærkning m/N-connector, elementer fremstillet af
fjederstål. Alt er i tip top stand og uden ridser og skrammer.
Bør ses. Samlet pris kr. 7000, ny pris kr. 11800.
OZ1HIS, Hasse, tlf. 53 50 02 90.
AMBDON RINGKERNER
7 3 0 0 -2 ......................
T2 2 5 A -2 ......................
T 2 0 0 -2 .........................
T 2 0 0 -2 6 .............. .
T 1 8 4 -2 ......................
T 1 8 4 .3 ......................
T15 7 -2 ......................
T130-0/2/6
T 1 3 0 -2 6 ...................
T 106-0/1/2/3/6
T 1 0 6 -2 6 ...................
T94-2/3/6/12
7 9 4 -2 6 ......................
T8 0-0/2/3/6/10/12..
T 8 0 -26 ......................
T68-0/2/3/10/12/15.
T6 8 -2 6 ......................
T 50-0/1/2/6/10/12/15
T 5 0 -2 6 ......................
737-1/2/3/6/10/12...
130-2/6/12
T25-0/2/6/10/12/15.
T16 -2 /6 ....................
T12-0/2/6/12/72/75
FT23-43/61/63/75..
F737-43/61/63/72/75

70.00
75.00
58.00
30.00
50.00
95.00
38.00
32.00
20.00
27.00
16.00
18.00
15.00
14.00
12.00
12.00
8.00
9.00
6.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
7.00
8.00

FT50-43/61/63/75/77 11.00
FT50B-61/67
11.00
FT82-43/61/63/72/Z 5 19.00
FT87A-F....................
22.00
25.00
FT114-F............. .
FT114-61/63/75
25.00
FT193-F.................... 100.00
FT240-72................. 116.00
FB43-101/201/801/2401 3.00
FB43-5111/6301....
3.00
FB64-801/901
4.00
FB73-101/201/801..
4.00
FB73-1801/2401
5.00
FB75-101.................
9.00
FB77-6301
7.00
BLN61-302
»Grisetryne«
8.00
Balunrør fo r PA-trin
15.00
Balun Kit
m /b e skrive lse ....
65.00
88mH
CHOKES-TOROIDER 20.00
PC-2213-77 Potcore 30.00
RF-Experimental Kit 20.00
2x-43-251/Halve
til støjd.................
40.00

Å bning stider:
Mandag t.o.m . fredag 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00
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Sælges: Kenwood TS530SP HF station digital udlæsning, 160
m + nye WARC bånd ekstra filtre 1,6 kHz og 500 Hz, pris kr.
6000. 2 m syntese station 80 kanaler 1,5/30 W opbygget af
kommercielle print, meget følsom RX. Powersupply medføl
ger. Sælges for højeste bud. Programmerbar lommeregner
HP11C, pris kr. 200.
OZ1ING Henrik, tlf. 98 84 31 25.
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Købes: Nyere HF-transceiver med general Coverage. Skal
være OK og iorden. Evt. TS940S, TS930S, IC751a, FT980 eller
lign.
OZ1JTE Thomas, tlf. 44 68 17 73.
Sælges: 1 stk. HF5B Butternut 2 element kompakt beam an
tenne for 10-12-15-17 og 20 m. Antennen har kun været instal
leret i 3 uger for afprøvning, pris kr. 2000, afhentet. Har duen
vertikal antenne for 10-15 og 20 m kan denne indgå i hande
len.
OZ5PF, tlf. 42 86 66 68.

S.E.M. Ezitune (optuning uden dumm yload)...................
PLP-1 0-30 MHz Lavpasfilter 200 W att..............................
RX-100 Antenne målebro 1-100 MHz................................
S.E.M. Antenne målebro 1-170 MHz..................................
TC-500 Drejecondensator 13-500 pF, til ant. tunere........
RC-26 Rullespole (SPORVOGN) 30 uH til ant. tunere.....
Traffoer 18 V/20 Am p...........................................................
MJF-945C Antennetuner 300 Watt til HF, med m eter.....
MJF-949D Antennetuner 300 Watt til HF,
med krydsmeter...............................................................
CSW-20 Manuel antenneomskifter, DC-1000 MHz...........
SE-250C Signalinjector, god til reparationer....................
HF-antenne CHA-5 lodret 5-bånds med faste radialer....
HF-antenne FD-4 4/bånds trådantenne,
10-20-40-80 meter..........................................................
2M-antenne CA-2x4 super 2 70cm /2M........................
2M-antenne CA-ABC-21 2M/5/8 antenne..........................
2M-antenne CA-ABC-22A 2x5/8 antenne............. ...........
70cm-antenne CA-ABC-71 5/8 antenne..............................
IC-735 HF-station, general coverage,
PBT og NOTCH...................................................................
70KY0 HT-180 en lille, billig HF til 80 meter.....................
TR-751E ALL MODE 2M station
FM/SSB/CW 25 W att.................................................... .
7R-231E 2M FM-station 50 Watt output............................
IC-32E 70 c m/2 meter Håndstation 5 Watt output..........

kr. 945,,00
kr. 150,,00
kr. 725,.00
kr. 695,,00
kr. 465,.00
kr. 496 .00
kr. 360,.00
kr. 1265,,00
kr. 2150 .00
kr. 325 .00
kr.
95 .00
kr. 2385 .00
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

525 .00
885 .00
325 .00
450 .00
310 .00

kr. 12.995 .00
kr. 3.250 .00
kr.
kr.
kr.

7.595 .00
3.895 .00
4.985 .00

IE > C O ( £ 3 - I F * X E a
OZ1CJY John • Violvej 11 • 3330 Gørløse ■ 42 27 88 80
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Sælges: Kenwood 2 m håndstation TR2600E med DCS tone
opkaldsudstyr, pris kr. 995. Kenwood all-mode 2 m mobiltransceiver TR751E med talesyntese og DCS toneopkaldsudstyr,
pris kr. 5000. Honda generatorer 220 V 650 W, pris kr. 4300.
800 W, pris kr. 3500.1500W, pris kr. 3100. Syvsekvensudstyr
til AP2000 2 sæt, samlet pris kr. 795.
OZ1CHL Lars Schultz, tlf. 30 31 83 43.

Sælges: Kenpro 2 m håndstation 5 kHz step (brugt 14 dg) pris
kr. 1800 m. lader og manual.
OZ1DDN Bent, tlf. 75 82 32 44.

Tekniske artikler
modtages gerne.
Redaktionen

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 pinollejer og fingervinger i teaktræ, pris kr. 160.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, tlf.
09 21 90 42.

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

Ib’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.
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Der er 11 måder at være
med i EDR!
Prisen og indflydelsen varierer
Kontingentsatser 89/90:
A Aktivt medlemskab . .......................kr. 395
B Passivt medlemsskab
(beholder medlemsnummeret). . . . kr. 50
C Offentligt/gruppemedlemsskab . . . kr. 395
D Firmamedlemmer........................... kr. 135
E Familiemedlemsskab
kr. 135
F Aldersmedlemskab
(under 20 år over 62 å r )
kr. 316
G Æ resm edlem m er............................. kr.
0
H Ledelsesm edlem ............................. kr.
O
I
Frimedlemsskab
(efter ansøgning)
kr.
0
J Udenlandsmedlemmer.....................kr. 300
K Handicapmedlem
(synshandicappede)
kr. 50

Yderligere oplysninger om de forskellige kategorier
kan findes i vedtægterne i afdelingsmappen eller
fås ved henvendelse til kontoret tlf. 66 13 77 00.

Annonceindex
Aermax ...................................................511
B etafon
512, 534, omsl. v. bagsiden
Byrlund ...................................................558
D a m a tic ...................................................556
D o g p la c e ................................................ 559
E lectronic................................................ 560
Esbjerg offset I/S ................................... 559
FC-trading A / S ........................................515
GY-Trading.............................................. 509
Ham-supply n o r d ................................... 510
Hovedstadens oplysningsforbund . . . 540
ILN-service.............................................. 526
Carl C Jensen A/S ................................. 511
LJ-elektronik............................................ 532
N o ra d ...............................omsl. v. forsiden
Radioamatørernes Forlag A p S
555
Teknisk Brevskole ................................. 539
Vejle RC-Elektronik................................. 557
Werner R adio................................. bagsiden
Aarhus R a dio lage r................................. 504
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[COMET ANTENNER]
CA-ABC 71
5/8 70 cm
Gain 5.15 dB
Max power 500 Watt
Længde 0.65 M
Vægt 820 gr.
Pris kr. 310,00
NYHED
ABC 72
2 x 5/8 70 cm
Gain 5.8 d8
Max power 200 Watt
Længde 1.07 M
Vægt 800 gr.
Pris kr. 395,00

CA-AØC 21
5/8 144 MHz
Gain 3.4 dB
Max power 200 Watt
Længde 1.4 M
Vægt 850 gr.
P ris kr. 325,00
CA-ABC 22
2 x 5 /8 144 MHz
Gain 6.5 dB
Max power 200 Watt
Længde 2.87 M
Vægt 1.1 kg.
P ris kr. 450,00

NYHED HF Base
CHA-5 5 Bånd trap GP
3.5-7-14-21-28 Mhz
Max power 200 Watt
Længde 5.15 M
Vægt 6300 gr.
Pris kr. 2385,00

*J5&ESvt
NYHED
CF-BPF2
144 Mhz Band-pass tilter
Max power 150 Watt
P ris kr. 495,00

I—

.I I.I . . W ................
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NYHED
CA-2 x 4 Super 11
144/430 Mhz
Gatn 6.0/8.4 dB
Max power 200 Watt
Længde 2,43 M
Vægt 1270 gr.
P ris k r. 885,00

IR
M
i
fM i
iS R ff

CA-1243Z
430/1200 MHz
Gain 6.0/8.4dB
Max power 150/50 Watt
Længde 1.06 M
Vægt 850 gr.
Pris kr. 985,00

CF 415 MN
Duplex filter 144/430 MHz
P ris kr. 338,00

I

CA-2X4FX
144/430 MHz
Gain 4.5/7.2 dB
Max power 200 Watt
Længde 1.79 M
Vægt 1.250 kg.
Pris kr. 685,00

NYHED
CA-2 x 4MAX
144/430 Mhz
Gain 8.5/11.9 dB
Max power 200 Watt
Længde 5.4 M
Vægt 2600 gr.
Pris kr. 1385,00

CA-ABC 23
3 x 5 /8 144 MHz
Gain 7.8 dB
Max power 200 Watt
Længde 4.5 M
Vægt 1.6 kg.
Pris kr. 750,00

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

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

KENW OOD

TS 950 S

DIGITAL

KENW OOD’s ingeniører har stræbt
efter at opbygge en transceiver
med den sidste nye højteknologi in
denfor DIGITAL SIGNAL PROCES
SING, højvoldt power amplifires og
avanceret design.

Features
★
★
★
★
★
★

Dobbelt modtager funktion
Indbygget DIGITAL PROCESSOR
Fremtrædende modtager og sende data
150 Watt output, heavy-duty cycle design
Indbygget automatisk antennetuner
Overlegen interferens reduktion

TS 950 SD er designet
for de bedste egenskaber
på SSB, CW, AM, FM
og FSK
pa alle HF bånd.

\\h m m
TLF. 64 82 33 33

