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YAESU har gjort det igen!!! 
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2 M HÅNDSTATION
★ 49 hukommelser
★ 2 VFO’er
★ indbygget DTMF
★ indbygget VOX
★ se alle funktioner på display
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573 Tysk Røde Kors i Armenien
OZ1 BOP har fundet denne beretning om amatørernes hjælp i jord
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Redaktionelt

Løst og fast om bladet
Så er det for mig atter blevet OZ-weekend. Lørdag morgen ankom med eksprespost 
fra Frederikshavn satsen til denne måneds OZ, og i skrivende stund - søndag eftermid
dag - kan jeg se tilbage på mange timers arbejde med saks og lim for at få sat siderne 
sammen. Indimellem har der været ført samtaler om korrektur med mange af bladets 
medarbejdere, og nu ligger det færdige resultat foran mig. Der er læst korrektur, og 
kun denne redaktionelt mangler inden turen går til postkassen, således at Dafolo kan 
komme igang med den videre produktion mandag morgen.

Indholdet i denne måned er meget varieret. Der er et antenneanlæg for den avan
cerede amatør. Et PA-trin for mikrobølgeamatøren. Den eksperimenterende bliver 
endvidere tilgodeset med flere konstruktioner, herunder et lille FET-voltmeter, der 
også er velegnet for nybegynderen, og endelig er der alt det andet stof for radioama
tøren.

Fra tid til anden kommer der forslag og ønsker om at ændre/forbedre OZ. Selv om 
jeg ikke hver måned er lige tilfreds med bladet, er det efter min opfattelse et ganske 
godt amatørtidsskrift, EDR udgiver. Det får dog ikke redaktionen til at læne sig tilbage 
i stolen med hænderne i skødet, men man skal huske på, at vi, hvad indholdet angår, 
og det er trods alt det vigtigste ved bladet, i høj grad er afhængige af de leverancer, vi 
får fra læserne.

Læsere af denne side kan ikke være i tvivl om, at jeg gerne så flere konstruktionsar
tikler og mere teknisk stof i bladet, men det tjener ligesom ikke noget formål at be
grænse det øvrige stof, hvis ikke der er nok teknisk stof.

Det har været nævnt at gennemløbstiden for tekniske artikler er meget lang.
Selve processen med redaktion hos teknisk redaktør, udførelse af tegninger, klargø

ring af manuskript hos HR, sætning m.v. hos Dafolo og efterfølgende korrektur gør, at 
der naturligt må gå minimum 2-3 måneder, ofte mere, inden artiklen ligger klar til at 
komme i bladet.

For at kunne sammensætte et varieret blad er det nødvendigt, at der er et vist ud
bud af tekniske artikler at tage af, så derfor kan en artikel godt komme til at ligge i kor
tere eller længere tid, inden HR bestemmer sig for at sætte den i bladet. Ser vi på den 
aktuelle lagerliste, kan det konstateres, at bortset fra en enkelt undtagelse, der skyl
des særlige omstændigheder i forløbet, så er de ældste artikler på lageret fra maj må
ned 89.

Skulle vi hver måned bringe samme mængde teknisk stof som i dette nummer, ville 
lageret hurtigt blive meget lille. Især lageret af konstruktionsartikler. Der har været 
forslag om at bringe oversættelser fra andre blade. Det er i og for sig en udmærket 
idé, men bortset fra, at der altså skal nogen til at lave oversættelserne, så er der nu 
ikke helt så mange interesante artikler i den udenlandske litteratur, som man skulle 
tro. Det er min opfattelse, at nr. 1 er en konstruktionsbeskrivelse, der er efterbygget 
»på dansk«, men har læserne eksempler på artikler fra udenlandske blade, som de fø
ler er af interesse i direkte oversættelse, så hører redaktionen da gerne herom.

Layout og opsætning kan også ændres, og det kunne måske være værd at overveje, 
om ikke en modernisering her var ønskelig. Den flotte opsætning man kan se i de dyre 
radio- og computerblade, man kan købe i kiosken, er dog ikke gratis. Prøv f.eks. at 
tælle, hvor mange fuldtidsmedarbejdere disse blade har. Indholdet bliver forresten 
ikke bedre af at være flot opsat. h r

Trykfejl.
Det kan nok ikke helt undgås at der optræder trykfejl i OZ. Tiden til korrektur kan 
være knap, men telefonnumre, priser o.l. oplysninger gør vi os altid megen umage for 
at få rigtige. I øjeblikket ser det ud til at vi er blevet grundigt uvenner med sætternis
sen, der har valgt at genere os netop på dette område. I sidste nummer var det bl.a. 
galt med kontingentsatserne i annoncen på side 560.
Kategori D Offentligt/gruppemedlemsskab koster 800 kr.
Aldersmedlemsskab er for personer under 20 år og over 67 år.
Endelig koster handicapmedlemsskab (kategori K) 135 kr.
Indmeldelsesgebyret er i alle tilfælde 50 kr.

Mon en sætternisse skal have risengrød, tryksværte eller noget helt andet for at 
blive OZ venligt stemt? HR
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Hovedbestyrelse:
Kreds 1:
Hanne Nielsen, OZ1CID 
Hvidovrevej 468,1. tv., 2650 Hvidovre 
tlf. 31 78 44 87 
Kreds 2:
Ragna Weidinger, OZ1BBN 
Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund 
tlf. 42 31 49 00 
Kreds 3:
Axel A Jacobsen, OZ1DGP 
Brovangen 46, 3700 Rønne 
tlf. 53 95 05 07 
Kreds 4:
Ivan Stauning, OZ7IS 
Bartholinsstræde 20, 2630 Tåstrup 
tlf. 42 52 33 14 
Kreds 5:
Edmund Winther Petersen, OZ3ZB 
Øksnebjergvej 2, 5230 Odense M 
tlf. 66 13 47 52 
Kreds 6:
Mads Peter Physant, OZ1HMY 
Bojsnap Jels, 6560 Sommersted 
tlf. 74 55 21 30 
Kreds 7:
Svend Larsen, OZ1DYI 
Skrænten 31, st. tv., 6700 Esbjerg 
tlf. 75 12 80 48 
Kreds 8:
Kjeld Majland, OZ5KM 
Lindbjergvej 8, 8660 Skanderborg 
tlf. 86 57 92 42 
Kreds 9:
Frank Mølgaard Jensen, OZ1FDU 
GI. Landevej 33, Tornby, 9850 Hirtshals 
tlf. 98 97 74 75
Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ7IS, OZ1HMY og forretningsføreren 
P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS og OZ1CID 
Teknisk udvlag:
OZ8CY, OZ8TV og OZ1AKO 
HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5GF, OZ5KM og OZ1LO 
VHF-udvalg:
OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ5XN, OZ2TG, OZ1DOQ og 
OZ1CFO
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HMY, OZ1DGP, OZ1BGP og 
OZ1JKP
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ6I og OZ1HJV 
PR-udvalg:
OZ1HMY, OZ5RB, OZ1DGP og OZ1HJV 
Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC og OZ1IZB 
Digitaludvalg:
OZ3RC, OZ4YC, OZ5SB, OZ1BHQ og OZ1FDU 
Handicapudvalg:
OZ1CID, OZ1LTY, OZ1KJV og OZ9FZ 
Hjælpefondskonto: Giro nr. 5 42 21 16.
EDR, Postbox 172, 5100 Odense C, 
mrk. Hjælpefondskonto.
Al henvendelse til OZ1CID, tlf. 31 78 44 87. 
Repeaterudvalgets formand:
Michael Erichsen, OZ1HBC 
Silkeborgvej 182 2. tv, 8000 Århus C.
Foredrag:
Teknisk udvalgs område.
(Foredraget bestilles på kontoret). 
Rævejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25, 3460 Birkerød, tlf. 42 81 75 93
Presse- og informationstjenesten:
Hans Bonnesen, OZ5RB 
Birkebakken 25, 3460 Birkerød 
EDR-Bulietin:
Første søndag i måneden 
Frekvens: 3700 kHz (+/*) kl. 12.10 DNT 
Frekvens: 145.600 MHz (Vejrhøj) kl. 13.00 DNT 
Adresse: Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4,
3460 Birkerød 
EDR’s kopitjeneste:
Ejv. Madsen, OZ7EM, Valstedvej 6, 9240 Nibe 
QSL-central:
EDR’s QSL-Bureau, OZ7BW 
Solbjerghedevej 76, 8355 Solbjerg, 
tlf. 86 92 77 47
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Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører EDR, 
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 172, 5100 Odense C. Postgiro 5 42 21 16 
Årskontingent til EDR udgør 395,00 kr. incl. tilsendelse af »OZ«.
Ved indmeldelse betales et indskud på 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Landsforeningens kontor:
EDR, Kronprinsensgade 46, st., Postbox 172, 5100 Odense C 
telefon 66 13 77 00
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

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

Næstformand: OZ7IS. Sekretær: OZ1HMY.

Hvorfor være medlem af EDR??? 
Hvad får Jeg får kontingentet???
Det er to spørgsmål, man får stillet, igen og igen når man snakker med radio
amatører, der ikke er medlem af EDR, og for den sags skyld også af EDR-med- 
lemmer.

For mig at se er det en stor fordel at være medlem af en landsforening, der på 
bedste måde varetager en persons interesser enten det er fagligt, idræts eller 
det er hobbybetonet. Det er meget svært at komme igennem med synspunkter 
og krav af en enkelt person, over for myndigheder og andre. Så snart der er 
mange personer bag synspunkter og krav, er det ligesom lidt lettere, (til tider dog 
meget besværligt), men det er dog muligt at få en forhandling igang.

Derfor bør man støtte EDR, hvis man er radioamatør eller radioamatørinteres
seret, ved at blive medlem.

Det man får for kontingentet er, først og fremmest medlemsbladet OZ - med ar
tikler - tests - konstruktioner - tips og tricks - specielle emnespalter - nyheder fra 
ind og udland - afdelingsnyt og meddelelser - amatørannoncer.

Efter sigende er OZ, det bedste radioamatørblad i Norden. Der arbejdes kon
stant på at gøre OZ bedre, og følge med tiden, så de nyeste interesser for radioa
matører bliver omtalt og uddybet.

QSL-centralen sender alle dine QSL-kort de rigtige steder hen i verden.
Det er de to store områder, de fleste medlemmer forbinder med at være med

lem af EDR.
Derudover har medlemmer af EDR gavn af, at få hjælp og vejledning i anten

nesager. (Antenneudvalget).
Der forhandles løbende med P&T om alle forhold, der har interesse for radioa

matører. (P&T udvalget).
Der ydes hjælp og vejledning til EDR-medlemmer ved forstyrrelsessager og 

i tekniske spørgsmål, der kan opstå. (Teknisk udvalg).
Der varetages interesser for danske radioamatører på internationalt plan. (HF 

&VHF udvalget).
Der kan nævnes et utal af ting, Landsforeningen EDR herudover tager vare 

på for Danmarks radioamatører.
Så på sin vis er det utroligt, hvad man kan få for et beskedent kontingent, når 

man tænker på, at et kommercielt elektronik eller computerblad koster ca. 32 kr 
- 46 kr. om måneden. Alt efter om det er dansk eller udenlandsk.

Der kan altid findes ting, der kan gøres bedre. Men alt indenfor en stor lands
forening kan ikke løses, så alle medlemmer er tilfredse på en gang. Men vi for
søger.

Der vil altid ske tilpasninger og kompromiser. Det ved alle radioamatører, der 
experimenterer med antenner og elektronik, for sådan er livet.

Bliv og forbliv derfor medlem af Landsforeningen EDR, og vær med til at 
præge udviklingen i din egen forening.

OZ1DGP, Axel
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Ny variant af IC-2SE, nu med indbygget batteri og tastatur for 
direkte tast af frekvens, hukommelse, DTMF m.m.
Indbygget batteri:
Opladeligt batteri 7,2V, 
300mAh giver god kapacitet. 
Ydre batteri til at »skyde på«, 
præcis som på 2 SE og de tidli
gere ICOM håndstationer.

Tastatur:
For valg af frekvens, DTMF, hu
kommelse, simplex/duplex, 
scanning, prioritet, ur m.m.

5 W udgangseffekt:
Med ydre spænding opnås ind
til 5 W udgangseffekt.

Indbygget ur:
Et avanceret 24 timers syste
mur med timer og automatisk 
start er indbygget. »SLEEP«- 
funktion i 3 trin: 20, 40 eller 60 
minutter (kan frakobles).

48 hukommelser:
Programmering af alle repea- 
terfunktioner med »SKIP«. Fa
voritfrekvensen kan indlægges 
i »CALL«-hu kom melsen for 
hurtig aktivering.

DTMF:
Manuel indtastning. 15-cifrede 
telefonnumre kan lægges ind i 
hver DTMF hukommelse.

Scanning:
FULL SCAN scanner alle fre
kvenser bortset fra »skip«. 
PROGRAMMED SCAN scan
ner mellem 2 valgt frekvenser 
bortset fra »skip«. MEMORY 
SCAN scanner alle frekvenser 
bortset fra »skip«. Genstart ef
ter signalbortfald efter ca. 10 
sekunder.

IC-2SET & 4SET m ic r o m in i-håndstation  m e d  d tm f

T

A
M

S
C
A
N
D
I
N
A
V
I
A

Øvrige finesser:
★ Indbygget 1750 Hz tonecall
★ Ydre | spænding 6-16VDC
★ Tone ■ encoder (ekstra)
★ Beep ■ tone til/fra
★ Tone 11 squelch (ekstra)
★ LCD ■ belysning til/fra
★ Vagt- i l hund (til/fra)

HUSK SABRO MØDET 
SØNDAG DEN 29. OKTOBER

Tilbehør:
HS-51 Headset, VOX & PTT............ kr. 495,00
HM-9 Monofon............................... kr. 390,00
HM-46 Minimonofon......................... kr. 360,00
SS-1 Skulderrem med ICOM-logo..kr. 150,00
BP-81 Batteri 110mAh, 7,2V............ kr. 450,00
BP-82 Batteri 300mAh, 7,2V............ kr. 475,00
BP-83 Batteri 600mAh, 7,2V............ kr. 495,00
BP-84 Batteri 1000mAH, 7,2V......... kr. 795,00
BP-85 Batteri 340mAH, 12V............ kr. 1.010,00
BP-86 Tom kassette, 6 stk. AA........ kr. 175,00
CP-12 Cigarkabel med støjfilter...... kr. 195,00
opc-235DC-kabel.............................. kr. 54,00
LC-57 Taske (uden ekstra batteri).... kr. 110,00
LC-59 Taske BP-82/83/86............... kr. 110,00
LC-61 Taske BP-84/85.................... kr. 110,00
MB-30 Universalholder for bil.......... kr. 175,00
BC-72D Hurtiglader 12V/220V............ kr. 1.195,00
BC-73DVæglader BP-81/82............. kr. 135,00
BC-74D Væglader BP-81-BP85.......... kr. 210,00
BA-11 Bunddæksel (standard 2SET).... kr. 45,00
UT-49 DTMF decoder.... ................ kr. 275,00
UT-50 Tone squelch........................ kr. 475,00
UT-51 Toneencoder......................... kr. 525,00

IC-2SET FM båndstation, 144Mhz...........kr. 3.895,00
IC-4SET FM håndstation, 432Mhz...........kr. 4.195,00

24 måneders fri service
på ICOM stationerne.
Rekvirer venligst detaljerede brochurer.

NORAD
Specialelektronik 

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

TEAM SCANDINAVIA
Sverige: Swedish Radio Supply, Box 208, 651 02 Karlstad

Tel. 054-10 03 40 Telefax 054-11 80 34
Norge: VHF Communication A/S, Postboks 43, Økern, N-0506 Oslo 6

Tel. 02 - 53 09 30 Telefax 02-63 11 11
Finland: Televisioapu OY, Box 837, BF 00101 Helsingfors 10

Tel. 0 - 730 970/366 330 Telefax 0 - 730 907
Finland: Uranue Tuonti OV, Box 16, SF-Lapus KP-10

Tel. 64 - 38 73 13 Telefax 964 - 33 10 49
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Et antenneanlæg for dem med - »de tyve tdr. land« 
- eller mindre
Af OZ5LN, Erik Nielsen, Valmosevej 1, Nåby, 4160 Herlufmagle.

Plads!
Efter opfordring fra flere sider bringer jeg hermed en 
beskrivelse af mit antenneanlæg, som har den 
ulempe, at den kræver en del plads, men da jeg har 
en lille farm med 20 tdr. land, har jeg mulighed for et 
sådant.

Man starter med at anskaffe, (hvis ikke man har i 
forvejen) - ca. 10 tdr. land, (behøver ikke at være til
plantet med antennemaster) - Arealet kan muligvis 
fås på tilbud, her i landbrugets agurketid!

Og så til sagen!

Design
Antenneanlægget består af 5 stk. longwire, længden 
er et kompromis, men det kommer vi tilbage til. Efter 
at have studeret artiklen i »OZ« 1962 side 340 valgte 
jeg længden 125 m, jeg kører næsten udelukkende 
CW. Her må man passe på, at de fem antenner er så 
nøjagtig lige lange som muligt, d.v.s. at måling med

en 1-m stok er i underkanten, jeg har brugt et måle
bånd på 30 m, fejlmålinger er ikke så store da.

Som antennetråd har jeg anvendt 2 mm lakeret 
kobbertråd, da det var den, jeg kunne få på det lokale 
elektromotorværksted. Kan man få fat i den gamle te
lefontråd af fosforbronze, er det udmærket, da den 
ikke er så tung. Kobbertråden kan dog sagtens holde 
at spænde op, trods flere gange islag har mine holdt 
i 6 år uden at knække.

Masterne
Placeringen af masterne er således: Ved huset står 
en gittermast, 13 m høj, (som i sin tid var monteret 
med vindmølle, og udgjorde gårdens kraftværk). 
Med dette som midtpunkt rejses så de andre fem ma
ster, graner fra skoven, ca. 10 m høje. Disse er boltet 
til en trykimprægneret sokkelstolpe, 10 x 10 cm2 
gange 3 m, som er gravet i jorden. En lille talje monte
res i toppen, og en kraftig flagsnor sættes i til at 
trække antennen op med. Sæt også et par barduner 
i toppen, da der bliver et anseligt træk, når antennen 
udspændes.

De fem master placeres med 45 grader imellem, 
(se teorien herom senere).

Nu har vi en halv cirkel, og da en V-antenne er bidi- 
rektionel i udstrålingen, er vi hele cirklen rundt. Se i 
øvrigt tegningen foroven.

Sammenkobling
Så har vi masten derhjemme ved. Her mødes de fem 
longwires. Vi skal nu have en vandtæt box, stor nok 
til at montere fem relæer i. Fem isolerede gennemfø
ringer monteres, hvor de fem antenner føres igen-
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nem. Og to andre til gennemføring af feederne, og så
skal vi have et hul til kablet til spænding til relæerne. 
Relæerne er ganske almindelige små 12 V relæer, 
og disse har fungeret upåklageligt. En lille ill. viser 
forbindelserne i boxen. Kablet til boxen skal altså 
være et seks-leder, (jeg har brugt tre stk. alm. el-led- 
ning). Dette kabel førestil en omskifter ved stationen, 
2 x 5 stillinger, og så et dæk mere til små indikatorer, 
så man kan se hvilke antenner, der er i brug. Man kan 
nu koble antennerne så de kører parvis, altså som V- 
antenner.

Et par ord om feederen. Her bruger jeg en »trappe
stige«, da denne er meget tabsfattig. 2 mm kobber
tråd, afstand 130 mm, hvilket giver en impedans på 
ca. 300 Ohm. Efter formlen Zo = 276 log -^ r

Zo = impedansen, S = center til center afstand af 
trådene, d = trådens diameter. Vedrørende feeder- 
længde vil jeg anbefale at læse en artikel i »OZ« 
2/1955 side 149. I mit tilfælde passer det med en 
længde på 23 m.

Så er vi nået »inden for murene«, ind ved statio
nen. Herskal vi have afstemt hele herligheden og for
bundet det til transceiveren. Feederen går direkte til 
antennetuneren, som er en Kenwood AT230 med 
SWR-meter, så standbølgeforholdet kan aflæses, og 
dette kan på alle bånd, fra 160 m til 10 m justeres til 
1:1, så det kan ikke se bedre ud! Fra antennetuneren 
går vi så til transceiveren, her TS430S, som leverer 
HF’en.

Teori
Lidt teori om V-antenne fra ARRL antennebook. Her 
har jeg medtaget nogle diagrammer, som bedre end 
mange ord viser forholdene. Et diagram viser vinklen 
mellem antennetrådene i forhold til antennelængde, 
for optimal virkning, fig. 1.

Dernæst et diagram visende opnået mere gain i for
hold til en dipol, fig. 2.

Samt udstrålingsvinklen i lodret plan. En ganske 
god lav vinkel for DX arbejde. Fig. 2.

Bemærk den betydeligere lavere virkning ved 
f.eks. 80 m, både for udstrålingsvinklen og gain, hvil
ket skyldes, at antenneanlægget er dimensioneret 
for et højere bånd, som favoritbånd. Dette mærkes 
også ganske tydeligt i praksis, hvor jeg på 80 m bru
ger en dipol med fordel. I diagrammet for strålings-

FIG.1
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ANTENNELÆNGDE I A

mønstret, det vandrette, ser vi også, at retningsvirk
ningen er ganske god, og med lille følsomhed 
vinkelret på antennen, (de små loops). Max. stråling 
er naturligvis midt imellem antennerne, og er bidirek- 
tionel. Fig. 3.

Kompromis
Som radioamatør har vi jo som bekendt det handicap 
m.h.t. antenner, at vi må gå på kompromis ved di
mensioneringen, da vi gerne vil kunne arbejde på 
flere bånd med samme antennesystem. Vi må da 
vælge vort favoritbånd og dimensionere ud fra, og så 
tage de tab, der må komme. F.eks., hvis vi tager vink
len mellem antennerne, så vil middelvinklen for 14 til 
28 MHz være ca. 35 grader, mens den for 14 MHz er 
44 grader for optimal virkning. Det samme gør sig 
gældende ved valg af antennelængde.

I praksis virker antennesystemet ganske fortrin
ligt, hvilket også fremgår af min logbog. En god 
måde til at få sin 100 W station til at virke som en kW 
station med en dårligere, mindre effektiv antenne.

G ä /t£ C .
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i fritstående 
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Jordet gitter forstærker til 1296 MHz
Oversat og efterbygget af OZ1ASL, Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing»

Der er få rør som er billige og egner sig fil 23 cm, et 
af dem er 2C39 - Å - B - 3CX100A5 og 7289.

Dette PA bruger 2 stk. 2C39 og kan levere mere 
end 100 W; det kan bygges med almindeligt hånd
værktøj.

UHF kredsene, dem som omhandler cavities lig
ner ikke dem som er på det skematiske diagram. 
Men kredsløbsdiagrammet fig. 7-43 må hjælpe læ
seren med at identificere komponenterne og forstå 
deres funktion. Alle delene er ikke til at se på fotogra
fierne men så er de nærmere beskrevet i teksten. 
Bogstaverne på de enkelte dele fig. 7-45 refererer til 
delene omhandlet i teksten.

Input
Dette er en jordet gitter forstærker. Den store kvadra
tiske boks rummer katode input kredsen. Hele PAet 
er vist fra oven i fig. 7-42, og fra bunden i fig. 7-44. De
taljer og mål på metaldelene er givet i fig. 7-45. Som 
det af tegningen kan ses er bunddækslet til katode 
delen, part D i fig. 7-45 skåret diagonalt over, for at 
give adgang til katode kredsløbet for justering. Den 
afstemte kreds L1-C2, er en halvbølge kreds. Del E i 
fig. 7-45 er afstemt med et stykke beryliumkobber, 
(synligt i nederste venstre hjørne på fig. 7-44). Den er 
justerbar v.h.a. en skrue som går gennem den del af 
dækslet, som kan fjernes til katoderummet.

Inputkoblingen sker kapacitivt, gennem C1,en lille 
glastrimmer som er monteret i centret af kredsen 
(mellem rørene), input tilpasningen sker ved at ju
stere på trimmeren.

Output
Anode kredsløbet L2-C3 er en kvadratisk afstemt ca- 
vity (ikke synligt på billedet); den er lavet ved at bøje 
part G i et kvadrat og lodde det til overdelen af part C 
og underdelen af part B, ud fra et fælles centrum, rø
rene er monteret diagonalt med fælles afstand fra 
centrum. Anodetrimmer C3 er coaxial, den bevæge
lige del er en 5 mm skrue, som går gennem en ge
vindbøsning på øverste plade af overføringskonden-
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satoren C4. Den er et metaSrør 8 mm indvendig 
diameter og 16 mm høj, loddet til overdelen af part C. 
Den er centreret på en 3 mm skrue skruet i centerhul
let i part C, denne skrue holder også et 10 mm isole
ret afstandsstykke som holder katode kredsen part 
E. Output koblingen er en fixet loop, L3 på en BMC el
ler N conector som er monteret i 10 mm hullet i part 
G.

Cavity overføringskondensatoren C4 sidder på 
oversiden af anode cavity part B, isoleringen er 0,5 
mm teflon folie, og adskiller B fra A rent ohmsk, pla
derne er holdt sammen med metalskruer isoleret 
med teflon. Hvis man i stedet for dette bruger ny
lonskruer, skal man passe på at overføringskonden
satoren ikke kommer i resonans, da nylonskruerne 
så vil smelte (nylon er meget dårligt på 23 cm).

Alle hoveddelene til PA trinet er lavet af 1 til 1,5 mm 
messingplade, klipning, bøjning og lodning kan gø
res med almindeligt håndværktøj, lodningen kan 
foretages med en 300 W loddekolbe eller over et 
gasblus. Hvis man vil være sikker på en god virk
ningsgrad i trinet, er det en fordel at lade det forsølve.

Alle messing pladedelene er vist i fig. 7-45 med 
alle mål anført. Bemærk at bunddækselpladen til ka
todedelen part D, er klippet diagonalt, og påloddet 
fingerstock for at sikre god elektrisk kontakt, når de
lene er samlet. På den store del af part D er en 5 mm 
skrue som går gennem en gevindbøsning, den del 
som er inde i boksen trykker så på beryliumkobber 
fjederen, som er 16 mm bred, bøjet så dens position 
ved hjælp af skruen kan ændres i forhold til katode 
kredsen. Dens position og ca. størrelse kan ses i fig. 
7-44, den er loddet til undersiden af part C. Den frie 
ende skal være omviklet med tyndt isolerbånd eller 
teflon, så der ikke sker en kortslutning, hvis afstem
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ningskredsen skrues helt i bund. Fingerstock er 
brugt for at sikre en god lav induktiv kontakt med an
ode-gitter og katode delene i røret, fingerstockene 
loddes i med en 300 Watt loddekolbe. Lodningen af 
cavity delen skal ske først, vær omhyggelig med 
centreringen, hold derpå delene sammen med en 
skruetvinge, og lod dem sammen, check centrerin
gen når delene er kølet af. Output stikket kan loddes 
i samtidig, og koblingsloopen kan monteres senere 
(det er kun en tynd 10 mm bred kobber eller messing 
strip, loddet på conector benet og cavity bunden).

Strippen skal hvile mod teflonet i stikket, og nå 6,5 
mm ud efter centerpinden, før den bøjes 90 grader 
ned til cavity bunden. Loddes solidt til del A, og til 
hele længden af centerpinden på J2). Nu kan finger
stockene monteres, topdækslet til cavity del B, kan 
nu loddes på ved igen at holde det hele sammen 
med en skruetvinge. Når man tilpasser teflonisole
ringen for anoden, lav så kun hullerne så store, at rø
rene kan gå igennem, og sørg for at teflonet rager 
udenfor del A, det skal sikre, at der ikke sker over
slag.

Forbindelsen til gløden er lavet med et U-formet 
stykke beryliumkobber, for at sikre en god kontakt i 
»gløderøret«. Den luftviklede RF choke er monteret 
direkte på denne, og den anden ende er monteret på 
gennemføringskondensatoren.

Afstemning og drift
Når konstruktionen er færdig, sættes der glød på rø
rene, monter et milliamperemeter i serie med katode 
modstanden. Sæt inputtrimmeren i midtstilling, sæt 
dækslet på plads, uden at sætte skruer i, men hold 
det på plads med hånden.

Send nu med 10-20 W fra styresenderen, afstem 
C2 og aflæs katodestrømmen, fjern dækslet, juster 
input trimmeren, monter dækslet, aflæs katode
strømmen. Dette skal gentages til højeste katode
strøm er opnået, men må ikke overstige 120 mA. Re

ducer drive power om nødvendigt, for at holde dig 
under 120 mA. Skru dækslet på og recheck katode
strømmen, tilslut blæser, hvis det ikke allerede er
gjort.

Monter en 50 Ohm forbindelse på J2, og sæt ano
despænding på, men ikke med fuld spænding, tast 
senderen, og afstem input siden for max. anode
strøm, og input kredsen for max. output. Når PA-tri- 
net kører rigtigt, tilsluttes max. anodespænding, re
check for max. anodestrøm og max. output.

Anodestrømmen uden signal skal være 50-60 mA 
og 1000 V på anoden. Ved CW trækker anoden op til 
400 mA. Ved SSB trækker den op til 600 mA spids, el
ler ca. det halve ved meteraflæsning.

Ved det normale output på 100 W vil et RG 58 kabel 
smelte på få minutter, men det er nok en dårlig måde 
at måle sit output på; et godt wattmeter er at fore
trække!

Mit PA-trin gav med 600 V på anoden og 1,5 W in
put 35 W ud, ved fuld styring giver det ca. 80 W ud.

Litteratur henvisninger: ARRL håndbogen 1976 og 
den første DUBUS bog.

SSTV-TEST-BAW!
Sløve padder - Go ’ju i - årstallet ka '  i selv bestemme!
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V IBROPLEX

Af OZ5RM, Rick Meilstrup, Bavnestien 6, 2850 Nærum.

Har du tunet din vibropiex for nylig?

Telegrafisters største skræk er morsekrampe (glass 
arm). Det er en lidelse, som får hånden til at holde 
krampagtigt om nøglen, og som forhindrer én i at 
sende prikker med tilstrækkelig hurtighed. Den kan 
opstå ved overanstrengelse, typisk når man presser 
sig til at sende meget hurtigt, f.eks. 125 tegn/minut, 
hvilket før i tiden var minimumsfarten ved telegrafi
sters 1. klasses certifikatet. (Nu »kun« 100 tegn). Li
delsen forstærkes ofte ved en frygt for visse tegn, 
f.eks. V og H og 4, og kan gøre morseskriften så elen
dig, at den bliver meget svær at læse. En sådan ulyk
kelig telegrafist - og også ham, der blot vitterlig ikke 
ejer nogen rytmesans - blev nedsættende kaldt en 
»bug«... en kludremikkel.

Det var netop dette problem, der førte til udviklin
gen af en helt anden type morsenøgler i USA, hvor 
der ved århundredskiftet var tusindvis af telegrafi
ster. Allerede for 100 år siden dukkede de første »vib
rerende« nøgler frem. Men først, da Horace Martin 
omkring århundredskiftet tog patent på en stribe 
halvautomatiske nøgler af høj kvalitet, kom der for al
vor gang i produktionen. Blandt dem var i 1904 den 
senere så berømte Vibropiex, som stort set har haft 
det samme udseende siden - bortset fra indførelsen 
af en U-formet fjeder til prikkontakt (1906).

Nu til dags anvender de fleste CW-folk jo en eller 
anden form for elektronisk morsenøgle, eller måske 
endda en computer til at sende med. Noget af char

men ved CW går så desværre tabt, når man lytter til 
de perfekte - og lidt kedelige - signaler: Den person
lige stil, der var så typisk for mekaniske nøgler, er 
næsten borte. Og stilen på en håndnøgle er så for
skellig fra den ene operatør til den anden som 
håndskrift er det!

Princippet i en halvautomatisk nøgle er ret enkelt: 
Et pendul (fæstet til en bladfjeder), der svinger vand
ret, sættes i gang, når »paddlen« skubbes til højre 
med tommelfingeren. Hermed frembringes en serie 
prikkervia U-fjederen, så længe der er energi i sving
arm-systemet, og så længe paddlen holdes. Når 
paddlen efter et passende antal prikker slippes, går 
svingarmens yderste ende til hvile mod en stød
dæmper. Prik-hastigheden ændres, når loddet på 
svingarmen flyttes frem eller tilbage. Den U-formede 
fjeder er vigtig, idet den på samme tid skal give hver 
prik en vis længde og samtidigt modvirke kontakt
prel. Streger frembringes ved at trykke paddlen mod 
venstre med pegefingeren. Så bevæges en lille arm, 
der sidder parallelt med svingarmen. Her er ingen 
automatik, så man frembringer selv det nødvendige 
antal streger.

Håndens lillefinger-side hviler behageligt på bor
det; derfor er det er mindre trættende at telegrafere 
på denne måde end med en »gårdpumpe«. I mod
sætning til denne bør Vibroplex’en anbringes et godt 
stykke inde på bordet - og skråt, så man kan have 
hele underarmen hvilende på bordpladen. Hånd- 
leds-bevægelserne er altså nu vandrette. Den runde 
knap på paddlens højre side er naturligvis beregnet



på pegefingeren, men der er ingen, der forbyder dig 
at holde med begge fingre om den flade del af padd
len. Det gør jeg selv.

For at sætte farten op falder mange Vibroplex-bru- 
gere for fristelsen til at lade prikkerne løber alt for 
hurtigt i forhold til stregerne. En anden typisk fejl er, 
at stregerne bliver for korte i forhold til mellemrum
mene mellem dem - det gør skriften svær at læse. 
Men det er en fornøjelse at høre signalerne fra en 
dygtig »bug«-bruger som f.eks. OZ5S, hvor der er ty
delig forskel på streger og prikker og så det udefiner
bare »sving«, som er kendetegnet for en god Vibrop- 
lex-mand.

Denne type nøgle har været fremstillet i et utal af 
eksemplarer af flere forskellige fabrikker. Vibropiex 
er nok den mekanisk smukkeste nøgle og er den 
eneste på markedet nu (muligvis bortset fra det ja
panske firma Lafayette). Vibropiex laver i dag også 
smukke manipulatorer til elektroniske nøgler, men 
lad os nu kigge lidt nærmere på den originale 
»speedkey«. Min egen har for resten serienummer 
173944. I følge fabrikkens oplysninger er alle deres 
arkiver gået til under en brand, mens firmaet endnu 
holdt til i New York, men hvis du har et serienummer 
i nærheden af mit, kan du regne med, at din nøgle 
blev lavet omkring Anden Verdenskrig. Nr. 84356 er 
fra 1912, mens den pånittede messingplade i 1920 
blev udstyret med fabrikkens logo, en bille, på en
gelsk en »bug«. Derfor kaldte man ofte den type nøg
ler for »bugs«, og ordet blev senere brugt i forbin
delse med de første elektroniske nøgler: »elbugs«.

Hvordan nøglen skal justeres, er som Vibropiex 
selv skriver, en smagssag. Jeg har imidlertid fundet 
et par artikler, som jeg har haft nytte af, da jeg for ny
lig efter en omhyggelig oppudsning besluttede at fin- 
justere min egen nøgle. Desuden tilføjes et par tips, 
jeg har samlet op her og der.

1. Pinolerne skal gå uden slør i deres lejer. Du må 
altså ikke kunne rokke nøglearmen op og ned i 
væsentlig grad. Men stram nu ikke heller mere 
end lige nok, så armen svinger ubesværet i vand
ret plan. Det er ikke nødvendigt at smøre. En af 
luxusudgaverne har for øvrigt rubiner i lejerne.

2. Løsn begge »trunion screws« (se tegningen), og 
skru så den højre ind, til enden af svingarmen 
lige går fri af støddæmperklodsen. Drej så 
skruen tilbage, til svingarmen rører let ved klod
sen. Drej kontramøtrikken, så denne position 
holdes.

3. Juster venstre skrue til en afstand mellem den og 
armen på ca. 0,4 mm.

4. Forbind nu nøglen til din sender (med dummy- 
load), en tonegenerator eller et Ohm-meter. Flyt 
fartklodsen (på nogle modeller er der to) til lang
somste fart, og sæt svingarmen i gang med 
paddlen. Drej så på »dot contact screw«, til du får 
mange prikker - gerne 30-40, før svingarmen 
lægger sig til hvile med prik-kontakterne mod 
hinanden. Aflæs så udslaget på f.eks. Ohm-me- 
teret ved STREG - »key down«, flyt fartvægten op 
til din normale prikfart, og finjuster så »dot con
tact screw«, så nålen på meteret viser et udslag 
på 40-50% af »key down«. Nu er der et passende 
forhold mellem prikker og pauser.

5. Så indstilles »dash contact screw«, til du synes, 
dine streger lyder rigtigt. For stor afstand giver let 
for megen luft mellem stregerne.

6. Stil nu »dash spring« og »dot spring« efter din 
smag - men nok ikke særlig stramt; nøglen skal 
ikke kræve nogen muskelkraft!

Hov - vi har glemt et par småting: I tidens løb bliver 
sølvkontakterne snavsede. Rens dem aldrig med en 
fil. Brug et sølvpudsemiddel. Bøj U-fjederen lidt, så 
kontakterne sidder parallelt med hinanden. Tendens 
til kontaktprel, når U-fjederen arbejder, kan dæmpes 
med en stump skumgummi, der sættes i klemme i 
fjederen.

OZ1XO har i øvrigt forbedret på min nøgle: Under 
transport er det bedst at kunne låse svingarmen til 
stopklodsen. Det kan naturligvis gøres med en ela
stik, men han har lavet et fint lille hængsel, der hæg
tes fra stopklodsens skrue og over på svingarmen. 
Herved opnår man også et par andre fordele: Med 
armen låst kan man skrue prikkontakten indad til lige 
før kontakt med U-fjederen så nøglen nu kan bruges 
som en udmærket manipulator til en elektronisk 
nøgle. Der skal ændres lidt under bunden ved forbin
delserne ti! nøglens ledninger; det er let at finde ud 
af. Man kan også bruge nøglen i denne udgave som 
en »side-swiper«, eller som svenskerne siger: »en 
kniv«. Men det er en helt anden historie, som vi må
ske kan vende tilbage til en anden gang.

Nå, du har endelig fået fingre i en Vibropiex og skal 
til at lære at bruge den. Start endelig med fartklod
sen helt ude. Sæt gerne et ekstra lod på. Med lang
somt priktempo er det nemlig ikke svært at lære at 
sende god CW, faktisk lettere end med en elektro
nisk nøgle, for du har hele tiden styr over det hele. 
Men pas nu på, at stregerne ikke bliver for korte - det 
lyder hæsligt!
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Fig. 3. Kontaktprel tegnet af fra ’skop.

Fabrikken lever stadig i bedste velgående, omend 
den er flyttet ti I Maine, og laver 3 forskellige modeller: 
»Standard«, »Original Deluxe« og »Presentation«. 
Der er ingen importør i Norden, men jeg har forbin
delse med firmaet. Er du interesseret i at høre mere, 
så kontakt mig.

Det er med en Vibropiex som med købet af en fin 
fyldepen: når man først har fået den, beholder man 
den resten af livet.

OZ1CAR fortalte for nogen tid siden, at der er dan
net et »bug net« (B.U.G.: Bug User Group). Det kører 
hver lørdag kl. 19.30 UTC på 3.530 kHz plus/minus 
QRM. Her mødes amatører, der benytter nøgler af 
Vibroplex-typen.
GW8IH har i øvrigt bygget en »bug« efter helt nye

principper: Prik- og stregarmene går i kuglelejer, og 
U-fjederen med tilhørende kontakter er erstattet med 
et reedrelæ og en lille magnet på svingarmen. Her
med skulle kontaktprel være en saga blot, og sving
armens energi dæmpes ikke af U-fjederen. OZ1CAR 
har selv monteret reedrelæ og magnet på sin Vibro
piex, og det lyder udmærket. Det lader til, at GW8IH 
er noget af en mekanisk troldmand. Han har også 
fremstillet en model, hvor der er to svingarme; den 
ene svinger langsommere end den anden og frem
bringer herved streger.

W6KG: Sending, QST nov. 1974.

W2PRO: Adjustment of speed key s, QST aug. 1980.

ZL1AN: The Morseman, Break-ln, juni 1988.

W3WRE: The Story ofthe Key 1-3, Morsum Magnifi- 
cat.
GW81H: Re-inventing the Wheel, Morsum Magnifi- 
cat.

Tysk Røde Kors i Armenien
oversat af OZ1BGP (fra CG-DL)

Bjergningsenheden for Hurtig Indsats i Udlandet 
(BHIU) bliver den 9. dec. ca. 2200 alarmeret. Enhe
den består af 65 hjælpere i tre bjergningsgrupper, en 
lokaliseringstrop, en hunderedningstrop med 9 
hunde, en forplejningsenhed og en kommandoen
hed. Til kommandoenheden hører en hjælper med 
radioamatør-licens, der overen medbragt HF-station 
skal sikre radioforbindelsen mellem BHIU og hoved
kvarteret i Tyskland. BHIU er organiseret således, at 
den senest seks timer efter en alarm er klar til at flyve 
og kan operere indtil 14 dage selvstændigt.

Fire timer efter alarmen er BHIU klar til indsats og 
kører til lufthavnen i Frankfurt. Den medførte specia
ludrustning har en vægt på 12 t. Wolfgang Schnei
der, DL5KL, er med som radioamatør. S Frankfurt bli
ver BHIU forstærket med fem hunde med førere fra 
brandvæsenet. BHIU flyver med det første fri fly fra 
Lufthansa den 10. dec. kl. 0830 z.

I mellemtiden bliver klubstationen DL0BMI i Bonn 
og DL0THW i Aachen underrettet fra hovedkvarteret 
og opfordret til at træffe forberedelser til sikring af ra
dioforbindelsen med BHIU. Gerhard Escherich, 
DL8KAW, den delegerede for amatørradio i organi
sationen, informerer telefonisk udenrigsministeriet 
og den sovjetiske ambassade i Bonn og anmoder 
dem om at skaffe de russiske myndigheders tilla
delse til radiobrug i Armenien. Begge instanser med
deler, at der ingen forbindelse består med katastrofe

området, og at spørgsmålet radiotilladelse må 
ordnes på stedet. Teleinspektionen i Darmstadt ud
steder mandag morgen telefonisk tilladelse til nød
trafik for DL.

Blandt radioamatørerne er allerede fastsat fre
kvenserne 14331 og 21331 kHz som skedfrekvenser 
i en udlandsindsats. Fra den planlagte ankomsttid i 
indsatsområdet står klubstationerne DL0BMI og 
DL0THW stadig på modtagning, nemlig de 30 første 
minutter i timen på 14 og de sidste 30 minutter på 21 
MHz.

Med hensyn til personel er der ingen problemer, 
der står 10 amatører med B-licens til rådighed begge 
steder klar til at afløse hinanden. Spørgsmålet at få 
fri fra arbejde er ordnet ad lovgivningsvej. Hvis det er 
nødvendigt, kan også DL0TEL i Hamburg indsættes 
som reservestation.

Lørdag d. 10. dec. er stationerne QRV fra 1500 z. 
Flyet med BHIU lander kl. 1303 z i den armenske ho
vedstad Jerevan. På grund af tidsforskydningen er 
klokken 1703 lokal tid, og mørket falder på. Luft
hansa underretter hovedkvarteret om landingen, og 
radiostationerne i Bonn og Aachen bliver derigen
nem informeret.

På flyvepladsen er der endnu roligt, kun en schwe
izisk maskine minder om den kommende internatio
nale hjælp. Toldformaliteterne er lette, tolderen er til
freds med at afhakke de forud indsamlede rejsepas 
på en navneliste. Medens udrustningen på kortest 
mulige tid bliver læsset på de parate lastbiler, sætter 
indsatslederen sig i forbindelse med distriktsmyn
dighederne i lufthavnen. Man taler med hinanden på
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engelsk. Som indsatsområde vælges byen Spitak. 
Tilladelse til amatørradiotrafik i jordskælvsområdet 
bliver uden videre givet mundtligt.

Straks efter læsningen sker afgangen til indsats
området. Turen til Spitak går over høje pas her i det 
3000 til 4000 m høje Kaukasus. Det er bittert koldt, 
men der ligger heldigvis ingen sne.

Efter tre timers kørsel nås Spitak netop som mør
ket sænker sig. For hjælperne viser sig et spøgelses
agtigt sceneri. Overalt er der total ødelæggelse, der 
er ingen central kraftforsyning,ingen lygter til at lyse 
op. Mellem ruinerne brænder hundredvis af lejrbål, 
ved dem sidder mennesker lammet af smerte, li
delse og håbløshed.

BHIU opslår sin lejr i gården ved en elevatorfabrik, 
i hvis ruiner der endnu er 400 mennesker indespær
ret. Parallelt med lejrslagningen begynder straks 
eftersøgnings- og bjergningsarbejdet. DL5KL op
bygger sin HF-station en FT757 GX og en GPA30 og 
forsøger at nå DL. Strømforsyningen sker via en 12 
volt akkumulator på 36 Ah. Til opladning findes et la
deaggregat 220/12 V. Der er dog på grund af dårlige 
udbredelsesforhold ingen tyske stationer hørbare og 
altså ingen kontaktmuligheder med hjemlandet. 7 og 
3,5 MHz båndene kan på grund af stærk QRM ikke 
anvendes og den medbragte FD4 antenne kan af 
pladshensyn ikke opsættes.

Stationerne DL0BMI og DL0THW forbliver QRV til 
2130 z uden at høre noget fra BHIU. Operatørerne på 
de to stationer bliver enige om igen at gå på modtag
ning fra 0500 z, da de højere bånd igen er åbne til Ar
menien. Betingelserne i retning af UG er gode til ca. 
1500 z på 14 MHz, dernæst kan UG nås på 21 MHz 
til 1800 z. Ca. kl. 1830 z bryder propagationen fuld
stændig sammen i løbet af 10 - 15 minutter, heller 
ikke 14 MHz er mere brugbar. 28 MHz er slet ikke 
brugbar.

I Spitak fortsætter søge- og bjergningsarbejdet ef
ter overlevende hele natten. Overalt sporer hundene 
mennesker, desværre kun døde. Grupperne arbej
der i hele byområdet, og derved viser de medbragte 
håndapparater FT203 R deres værd. Apparaterne i 
US-udførelse haren båndbredde fra 140 til 150 MHz, 
og der er således ingen problemer med at finde frie 
frekvenser. Indsatslederne og grupperne er udstyret 
med FT 203 og i hovedlejren er installeret en FT290 
R med 45 watt udgangseffekt og en 2 m vertikal an
tenne. Mellem ledelsen og grupperne er der således 
en stadig radioforbindelse også over større afstande. 
Magnetantenner og PA-trin til køretøjerne fuldender 
radioudrustningen.

Håndapparaterne fungerer også ved hårdhændet 
behandling og kulde til minus 20 grader på bedste 
måde, ingen apparater svigter. Derimod viser FT290 
R sig uegnet i kulden. Efter kort tids brug fungerer 
apparatet ikke mere, idet PLL falder ud, og frekven
serne lader sig ikke indstille. Først efter indvikling i et

tæppe og gennem varmestrålingen fra HF-transce- 
iveren kommer funktionen tilbage. Håndapparater
nes strømforsyning sker over akkumulatorer eller 
batteripakker, men batteriforbruget er på grund af 
kulden meget stort.

Søndag den 11. dec. er DL0BMI og DL0THW atter 
QRV fra 0500 z.

Kl. 0607 melder DL5KL/UG6 sig på SSB med RS 
53 til RS 57. Wolfgang beretter, at BHIU arbejder i 
Spitak, og giver førsteindtryk, der bringer et ræd- 
somtbilledeafsituationen.Såfølger udvekslingen af 
QTC’ertil hovedkvarteret i Bonn. I dagens løb følger 
en livlig nødtrafik mellem DL og UG. Under de svin
gende betingelser støtter de to stationer i Bonn og 
Aachen hinanden med at opfatte budskaberne fra 
UG, hvorved forbindelsen til stadighed er sikret. Kl. 
1200 x QSY’er man til 21,331 MHz med rapport 55 i 
Tyskland, mens DL5KL/UG6 hører tysklandsstatio
nerne med 59. Kl. 1700 z QSY’er man atter til 14MHz. 
BHIU melder, at andre udenlandske hjælpemand
skaber er kommet fra Østrig, Schweiz og Frankrig.

DL5KL/UG6 er for tiden den eneste forbindelse til 
omverdenen, så også meddelelser fra de andre 
udenlandske grupper bliver ekspederet. Kl. 2020 z 
følger den sidste kontakt under meget dårlige betin
gelser. Den næste sked bliver planlagt til 0600 z. 
DL5KL/UG6 råder over telefonnumre til hovedkvar
terets klubstationer, så han i nødsfald kan aktivere 
hovedstationerne ad omveje over andre amatører.

Mandag d. 12. dec. 0605 er der atter forbindelse 
med SSB 55. Wolfgang fortæller, at natten var meget 
kold. Indsatsen fortsatte hele natten, hjælperne og 
hundene fik meget lidt hvile, men alle håber fremde
les at finde overlevende under ruinerne.

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

*0 B S ! H A M -S U P P LY  O B S !* 
*N Y T  NO RD N Y T :

* Køb og salg af nyt og brugt radio- £
* amatørudstyr og tilbehør. Dit ud- *
* styr tages gerne i kommission, må- ★
* ske er der allerede en køber. ★
* Brugtliste fremsendes hver måned * 
+ mod frankeret svarkuvert. ^
*     —  —  —  —    ★

★ ★
* Molevej 36 ★
* BOX 56 Tlf. 97 96 22 47 *
* 7730 Hanstholm efter kl. 18.00 *
i t ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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I dagens løb udveksles officielle meldinger i begge 
retninger over radio, alt må gå hurtigt, men sikkert. Af 
og til må man QSY på grund af forstyrrelser fra bro- 
adcastingstationer. Herunder gør BHIU-amatørerne 
en meget positiv erfaring, der forstærkes til slutnin
gen af indsatsen. Ikke blot udebliver de frygtede be-

Variabel »dummy load«
Af OZ1AKD, Karsten Jensen, Højmarksvænget 56

Ved afprøvning af større strømforsyninger på f.eks. 
20-30 A, er det ønskeligt at kunne tilslutte en pas
sende belastning.

En simpel metode ertilslutning af et antal bilpærer. 
En normal forlygtepære på 55-60 W trækker ca. 5 A 
ved 12 V forsyningsspænding, men de er lidt be
sværlige p.g.a. den udviklede varme, og de kan hel
ler ikke tåle ret stor overspænding.

En stor trådviklet modstand (helst variabel) er na
turligvis at foretrække, men er også dyr i anskaffelse. 
Dels skal den have en meget lille modstand, dels 
skal der kunne afsættes en meget stor effekt i den. 
Skal en 12 V forsyning belastes med f.eks. 25 A, siger 
Ohms lov, at

E 12
R = — d.v.s.: R = —  = 0,48 Ohm

I 25

- En lidt vanskelig størrelse, når den afsatte effekt P

BYW 62

T1-T6: 2N3055
R: 0,2 eller 0,3 Ohm/5 W.

tillige bliver: P = Exl = 12x25 = 300 W. Uanset be
lastningstypen bliver effekten naturligvis den 
samme, men en mere håndterlig udgave findes i den 
»variable dummy load«, som vist i fig. 1. Grundopstil
lingen har tidligere været beskrevet i det engelske 
RTTY blad DATACOM, men nedenstående version 
er en forbedret udgave.

Strømforsyningen tilsluttes de to terminaler og via 
potmeteret kan man bestemme, hvor stor spænding, 
der påtrykkes T1 og dermed størrelsen af base
spændingen på T2-T6. Når spændingen øges (Pot- 
meterarmen nærmer sig +) lukker transistorerne 
mere op, og der flyder en større strøm i kollektor

vidste forstyrrelser, tværtimod melder talrige ind- og 
udenlandske stationer sig beredte til at hjælpe om 
nødvendigt. Først efter at hjælpearbejdet var forbi, 
erfarede man, at nogle kraftige stationer hele tiden 
havde ligget over og under den benyttede frekvens 
for at holde selve sendefrekvensen fri.

, 8600 Silkeborg

emitter strækningen. Det betyder samtidigt, at 
strømmen vil stige, hvis indgangsspændingen øges.

De 5 emittermodstande R er indsat for at sikre, at 
der ligger den samme spænding over de enkelte 
transistorer og dermed ens strøm. P.g.a. den brokob
lede ensretter er det ligegyldigt med polariteten på 
strømforsyningen, og samtidigt kan opstillingen 
også belaste en AC spændingskilde, f.eks. en trafo. 
Dioderne kan udelades, men så skal polariseringen 
være rigtig.

Konstruktionen er på ingen måder kritisk, og man 
kan stort set bruge de komponenter, der ligger i skuf
fen. Transistorerne monteres på køleplader eller en 
aluminiums profil, og antallet kan udvides efter be
hov. Regn med 3-5 A pr. transistor, dog lidt afhængig 
af køling og belastningstid. Ved kortere afprøvninger 
kan strømmen være noget større, idet en 2N3055 
KAN holde til en strøm på 15 A.

OZ-spot
Ny frekvens
P&T meddeler, at Statens Teletjeneste ændrer frekvensen på Ka
lundborg Langbølgesender fra de nuværende 245 kHz til 243 kHz. 
Det sker den 1. februar 1990 kl. 02.00. Ændringen til 243 kHz sker 
efter international aftale om at udnytte langbølgebåndet mest ef
fektivt. Kalundborg-modtagere, der benytter Kalundborgsenderen 
som referencefrekvens, anvendes i en vis udstrækning bl.a. inden 
for elektronikindustrien til frekvens- og tidskontrol af oscillatorer i 
elektronisk udstyr. Den nye bærebølge frekvens på 243 kHz vil 
have samme høje præcision og stabilitet som den hidtidige fre
kvens, og vil derfor fortsat være anvendelig som referencefre
kvens, men det fordrer selvfølgelig, at man tilpasser modtagerud
styret til den nye frekvens.

OZ7IS
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ICS FAX-1 Dataenhed for FAX/RTTY/NAVTEX modtagning

T

Å
m

s
c
A
H
D
I

H
A
V
I
A

Ny dataenhed for modtagning af NAVTEX og facsimile på lang
bølge og kortbølge. Tilkobles en god modtager 100kHz-30MHz 
med en god ydre antenne, ekstra højttaler, printer og en 12V net
del. Indbygget ur for tid og timerstart. Kobles direkte til modtage
rens højttalerudgang. Leveres komplet med kabler og batteri for 
back up.

Tekniske data:
Anbefalet printer:
IOC:
RPM (omdr/minut): 
Spænding:
Størrelse:
Pris, incl. 22% moms

Epson FX-80 kompatibel 
288 og 576 
60, 90,120 og 240 
10-14VDC (sikring 1A) 
215x65x170 mm 
4.995,00

(Leveres med mobilholder, DC-kabel, kabel til modtager, batteri 
for back up).

HUSK!
SABRO MØDET, søndag d. 29. okt.

NQRAD
Specialelektronik 

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

TEAM SCANDINAVIA
Sverige: Swedish Radio Supply, Box 208, 651 02 Karlstad

Tel. 054 -10 03 40 Telefax 054 -11 80 34
Norge: VHF Communication A/S, Postboks 43, Økern, N-0506 Oslo 6

Tel. 02 - 53 09 30 Telefax 02-63 11 11
Finland: Televisioapu OY, Box 837, BF 00101 Helsingfors 10

Tel. 0 - 730 970/366 330 Telefax 0 - 730 907
Finland: Uranue Tuonti OV, Box 16, SF-Lapus KP-10

Tel. 64-38 73 13 Telefax 964 - 33 10 49
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'  Vi experimenterer å

af OZ8XW, Flemming Hessel 
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Måling af spænding
Næsten uanset hvilken elektronisk konstruktion 
man eksperimenterer med, vil man meget hurtigt få 
brug for at måle spænding. De fleste vil nok i første 
omgang anvende et universalinstrument hertil.

Universalinstrumentet
Som navnet antyder er dette instrument velegnet til 
en lang række elektronikmålinger. Det skal først og 
fremmest kunne måle spænding såvel DC som AC, 
og derudover kan de fleste universalinstrumenter 
måle jævnstrøm.

Vekselstrøm har man sjældent brug for at kunne 
måle, men derimod bør instrumentet være forsynet 
med nogle modstandsområder, således at man kan 
måle modstand mellem 0 og 1 Mohm.

Der må helst ikke være for store spring mellem om
råderne. Et instrument med spring på 1:3 d.v.s. med 
f.eks. områderne 0-1 V, 0-3 V, 0-10 V, 0-30 V osv. er 
fint, men spring på 1:5 kan også bruges. Man kan 
måske undre sig over at det er ønskeligt med så små 
spring, hvis instrumentets nøjagtighed er af størrel
sesordenen 2-3%, men denne nøjagtighed gælder 
ved fuldt udslag. Ved udslag på 10-20% af fuldt ud
slag kan målefejlen være helt op til 30%. Et instru
ment med områderne 0-10 V og 0-100 V vil således 
nok kunne måle en spænding på 10 V med god nøj
agtighed, men måling af en spænding på f.eks. 12 V 
bliver behæftet med ret stor usikkerhed.

(Er nøjagtigheden opgivet til 3% vil den maksi
male målefejl ved fuldt udslag på 10 V området være 
+/-F 0,3 V. Denne målefejl vil optræde ved alle målin
ger på dette område, og viser instrumentet således 1 
V, er den maksimale målefejl også 0,3 V og nøjagtig
heden ikke 3% men 0,3 x 100/1 = 30%).

Instrumentet bør have størst mulig indre mod
stand, helst 20 kOhm pr. V eller mere på DC områ
derne. Et instrument med 20 kOhm/V vil i f.eks. 0-10 
V området have en indre modstand på 10 gange 20 
kOhm = 200 kOhm, og belastningen af det kredsløb 
man måler på bliver i mange tilfælde ubetydelig.

Selv det bedste universalinstrument har imidlertid 
sine begrænsninger m.h.t. indgangsmodstand, så 
det kan være fornuftigt at supplere instrumentpar
ken med et højimpedanset instrument - et FET-volt- 
meter, der som navnet antyder anvender en field-ef- 
fekt transistor i indgangen.

Et FET-voltmeter kan opbygges på mange måder. 
Det instrument der er månedens eksperiment er op
bygget omkring en IC, der indeholder to operations
forstærkere med FET-indgang.

INERT, FöRt>.

i n v  
Non inv

+ 3 V

V  ud

f ig 1. - 3 V

Operationsforstærkeren
På fig. 1. ses principdiagrammet af en operationsfor
stærker (op-amp). Forstærkeren har to indgange og 
en udgang, og kredsløbet forsynes fra en positiv og 
en negativ spændingskilde.

Uden noget tilsluttet indgangene vil spændingen 
på udgangen være 0 V, men sættes der en spænding 
på en af indgangene, vil spændingen på udgangen 
ændre sig. Benytter man den øverste indgang, der er 
mærket med et minus, vil spændingsændringen på 
udgangen have den modsatte polaritet af indgangs
spændingen. Positiv spænding på indgangen vil be
virke negativ spænding på udgangen og omvendt. 
Denne indgang kaldes for den inverterende ind
gang.

Indgangen mærket med et plus kaldes den ikke 
(non) inverterende indgang. Her vil udgangsspæn
dingen følge indgangsspændingens polaritet. Posi
tiv spænding på indgangen vil give en positiv spæn
ding på udgangen og omvendt.

Spændingsforstærkningen vil være meget stor 
(10.000 -100.000 gange) men kun ved DC og meget 
lave frekvenser. Indgangsimpedansen er høj. Meget 
høj hvis op-ampen er udført med FET i indgangen. 
Udgangsimpedansen er lav, og op-ampen kan der
for levere en betragtelig strøm, eller sagt på en an
den måde belastes ret kraftigt uden at kollapse. Na
turligvis har en op-amp visse begrænsninger. Det 
turde være indlysende, at udgangsspændingen ikke 
kan blive større end spændingen på strømforsynin
gen. I den viste opstilling max. plus eller minus 3 V. I 
praksis kan udgangsspændingen ikke blive helt så 
høj. Forsynes en op-amp med f.eks. +/-r 15 V, vil ud
gangsspændingen typisk max. kunne blive +/™ ca. 
13 V.
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Vi fig 2.

For at få en forstærkerkobling med veldefineret for
stærkning benyttes en op-amp altid i forbindelse 
med modkobling.

På fig. 2 ses to typiske opstillinger med op-amp, 
henholdsvis en non-inverterende og en inverterende 
forstærkerkobling.

Forstærkningen bestemmes af de to modstande 
Rt og Ri, og tilnærmet gælder følgende:

Non-inverterende forstærker:

Rf + Ri
Spændingsforstærkning = ----------

Ri
og indgangsmodstanden nærmer sig uendeligt.

Inverterende forstærker:
Rf

Spændingsforstærkning = ~ — ——  

og indgangsmodstanden = Ri

Disse formler gælder såvel for DC som AC. I 
mange tilfælde vil det være upraktisk med både en 
negativ og en positiv spændingsforsyning, og man 
ser derfor ofte koblinger, der skaber et kunstigt nul, 
således at man kan nøjes med en positiv forsynings
spænding. Et eksempel vist i fig. 3.

Voltmeterkobling
Skal en op-amp bruges i en voltmeterkobling kan op
stillingen fig. 4 bruges. Sammenligner man med fig. 
2 ses, at der er tale om en non-inverterende forstær
ker, hvor Ri er gjort uendelig stor (dvs. ingen forbin
delse), og hvor Rf er kortsluttet (d.v.s. 0 Ohm).

Spændingsforstærkningen er da:

Rf + Ri 0 + oo ^
Ri OO

selve op-ampens indgangsmodstand nærmer sig 
uendelig. Voltmeterets indgangsmodstand således 
bestemt udelukkende af modstanden Rind. Ud
gangsspændingen føler nøje indgangsspændingen 
Vind, og op-ampen fungerer som en impedansom
sætter. Instrumentet kan være et voltmeter med lav 
indre modstand f.eks. 1 kOhm/V eller dårligere, hvil
ket betyder, at f.eks. et 1 mA instrument forsynet med 
en passende formodstand kan anvendes.

Hvis den positive og negative forsyningsspæn
ding ikke er helt ens, eller hvis temperaturen ændrer 
sig kan udgangsspændingen fra op-ampen blive for
skellig fra nul selvom Vind er nul V. Meteret vil i så 
fald give udslag selv om der intet er tilsluttet indgan
gen. I et praktisk instrument er det derfor nødvendigt 
at have en mulighed for at kunne nulstille meteret.

ud

fig B.
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fig 4.

Det kan gøres som vist i fig. 5, hvor udgangsspæn
dingen på den højre op-amp med det viste potmeter 
kan varieres indtil de to op-amps har ens udgangs
spænding og meteret derfor står på nul, naturligvis 
med 0 V på indgangen.

Hvis man ønsker at måle spændinger der er større 
end ca. batterispændingen, må opstillingen i fig. 5 
forsynes med en spændingsdeler i indgangen, der 
»drosler« indgangsspændingen ned til en værdi som 
op-ampen kan fordøje. Med en forsyningsspænding 
på +/-r 3 V vil en grundfølsomhed på max 1-2 V være 
passende. Ønsker man nu 10 V for fuldt udslag an
vendes en spændingsdeler som vist i fig. 6.

Vi sætter Vind = 10 V, Vvoitmeter = 1 V og Ri = Ra 
+ Rb.

Ifølge Ohms lov er spændingen proportional med 
modstanden. Hvis eksempelvis Rb er 1/4 af Ri, vil 
spændingen over Rb (Vvoitmeter) også være 1/4 af 
spændingen over Ri (Vind).

Er forholdet mellem Vvoitmeter og Vind som i eks
emplet 1/10 skal Rb således være 1/10 af Ri. Vælger 
vi Ri til 10 MOhm skal Rb være 2,5 MOhm og Ra = 
Ri -  Rb = 10 MOhm -  2,5 MOhm = 7,5 MOhm.

Et FET-voltmeter
På fig. 7 ses diagrammet af et simpelt voltmeter op
bygget efter det netop omtalte princip.

Nulstillingspotmeteret R11 er forsynet med en top
og bundmodstand - R10 og R12 der gør indstillingen 
lidt lettere. R8 udgør sammen med kondensatoren

på 10 nF et lavpasled der sørger for at f.eks. HF ikke 
slipper hen til op-ampens indgang og forstyrrer må
lingen. De to op-amps er forsynet med FET i indgan
gen og leveres sammenbygget i en IC. Med R9 kan 
ethvert instrument mellem 50 uA og 1 mA indstilles til 
den ønskede følsomhed.

Spændingsdeleren i indgangen er udført med en 
række modstande, således at man med en omskifter 
kan vælge forskellige måleområder. R1 er anbragt i 
målepinden og sikrer at måleledningernes kapacitet 
ikke påvirker den opstilling man måler på.

+ 3 v

-  3v
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Beregningen af spændingsdeleren
sker på følgende måde jfr. fig. 6: Først vælges føl
somste måleområde, der i mit instrument blev sat til 
2 V fuldt udslag, og Rind som jeg valgte til 11 MOhm. 
Dernæst betemmes Vvoitmeter, idet Ra på fig. 6 udgø
res af R1 og Rb af summen af R2 - R7. For at undgå 
den nævnte påvirkning af måieledningernes kapaci
tet skal R1 (Ra i fig. 6) være en ret stor modstand. 
Jeg valgte den til 1 mOhm og dermed bliver 
Rb = Ri -  Ra = 11 -  1 = 10 MOhm.

Rb er således 10/11 af Ri og spændingen over Rb 
også 10/11 af Vind. Vvoitmeter bliver derfor 10/11 af 2 V 
= 1.8181... V 

Derpå går vi til næste område, der i mit instrument 
er 5 V: her er Ra = R1 + R2 og Rb summen af R3 til 
R7.

Forholdet mellem Vvoitmeter og Vind bliver 1.8181/5
= 0.3636...

Rb = Rind • 0.3636 = 11 MOhm • 0.3636 = 4 
MOhm.

Ra = Ri -  Rb = 11 -  4 = 7 MOhm. R2 = Ra -  R1 
= 7 MOhm -  1 MOhm = 6 MOhm.

Nu fortsættes med næste område, hvor Ra nu er 
R1 + R2 + R3 og Rb summen af R4 til R7.

Jeg fandt, at områder fra 2 V til 200 V var passende 
ti! mit behov, men ønsker man andre områder skulle 
det ikke volde problemer at beregne spændingsde
leren hertil. Man kan evt. øve sig på mine værdier.

For at få et nøjagtigt instrument skal R1 til R7 være 
1% modstande, der evt. kan sammensættes af flere 
for at få den nøjagtige værdi.

Opbygning
Hele herligheden minus spændingsdeler er anbragt 
på et lille print, der sammen med batteri, omskifter, 
instrument m.v. er anbragt i en Teko kasse type 362.

Spændingsdeleren er loddet direkte på omskifte
ren. R1 er som nævnt anbragt i måleledningen. Jeg 
har anvendt et sæt færdigkøbte testledninger, hvor 1 
MOhms modstanden er lagt ind i den røde målepind. 
En finere løsning ville være at anvende et skærmet 
kabel som målekabel, og så anbringe modstanden i 
enden af dette kabel. Såfremt man vælger en større 
følsomhed på voltmeteret kan det i øvrigt være nød
vendigt at bruge skærmede måleledninger.

Drejespoleinstrumentet bør være rimeligt stort. I 
modellen er anvendt et 1 mA instrument type KM66 
(60 x 60 mm). Med lidt forsigtighed kan det klare pla
stikdæksel vippes af, og stadig med yderste forsigtig
hed løsnes de to små skruer der holder skalapladen, 
som nu kan fjernes. Med alfac overføringsbogstaver
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Print layout 1:1

forsynes skalaen med en passende kalibrering. An
vender man som i modellen 2-5-10V  områder og et 
instrument med inddeling 0-1, bliver det let at tilføje 
nogle ekstra områder på skalaen. Udslag 0,2 bliver 
henholdsvis 0,4 V (2 V området) og 1 V (5 V området), 
men vælger man 1 -3 -10 V områder bliver 3 V ska
laen lidt mere besværlig. I øvrigt kan man få løse ska
laer til denne type instrumenter.

OZ-spot_________
Teknisk Prøves sværhedsgrad
Periodevis tales der på frekvenserne om sværhedsgraden af Te le
inspektionens almindelige tekniske prøver. Lidt statistik fra Telein- 
spektionen:
Prøve Deltagere Bestået i %
maj 84 613 266 43,4
nov 84 278 100 36,0
maj 85 313 155 49,5
nov 85 192 111 57,8
maj 86 322 187 59,0
nov 86 134 56 41,8
maj 87 234 124 53,0
nov 87 142 55 38,7
maj 88 208 91 43,8
nov 88 127 71 55,9
maj 89 278 152 55,0
I alt 2841 1368 48,2
Af de 218, der var til udvidet teknisk prøve i samme periode, bestod
de 86%. Vy 73 de OZ1CFV, Dines

Vil man spare, kan voltmeteret opbygges som en 
forsatstil universalinstrumentet, og dette kan udgøre 
drejespoleinstrumentet.
. Når instrumentet er færdigsamlet foretages jus te
ringen ved at måle en kendt spænding f.eks. 10 V og 
indstille R9, således at FET-voltmeteret viser 10 V. 
Forinden er meteret selvfølgelig nulstillet med R11, 
der bør føres frem til forpladen.

Q Z -B p & i

QTH-listen 1989 
NU ER DEN HER! 

Amatør-radiostationer i  Danmark - QTH-listen 1989
er en bog over samtlige licenserede radioamatører/stationer i 
Danmark.
Bogen er opdelt i 3 hovedafsnit, sorteret efter:
1. kaldesignal
2. navn
3. by
Bogen er ajorført pr. 1. august 1989.
Pris kr. 115,90 inci. moms og porto
Bogen kan købes ved henvendelse til: Teleinspektionen, Radio
amatørgruppen Islands Brygge 81, 4. 2300 København S eller be
stilles på tlf. 31 54 47 96 lokal 105.
Abonnement på bogen bestilles også på ovennævnte adresse eller 
telefonnummer.

OZ OKTOBER 1989 581



SWR nomogram
Af OZ2ABG, Garf Mollerup, Spicavej 12, 9200 Aalborg SV.

Nomogrammet anvendes som følger 
Målt effekt mod antennen »P-frem« afsættes på ven
stre skalalinie, f.eks. 20 watt, og den målte retureffekt 
»P-retur« afsættes på den højre skalalinie, f.eks. 1,5 
watt. Forbindes de to afsætninger nu med en linie 
som vist, kan SWR aflæses i krydsningspunktet med 
den skrå linie.

I eksemplet er SWR = 1,76.
Samme resultat ses også at gælde for 80 watt frem 

og 6 watt retur, idet effektskalaerne også er vist 4 
gange forstørret.

Usikkerheden på aflæsningen er betydningsløs i 
forhold til den nøjagtighed, man kan måle effekterne 
med.

ende.

Efter i nogen tid at have anvendt et wattmeter og en 
lommeregner til bestemmelse af SWR ud fra form
len:

V P-retur 
P-frem 
P-retur 
P-frem

søgte jeg i håndbøger og tidsskrifter at finde en nem
mere metode til beregning af SWR ud fra effektmå
linger.

Da dette ikke lykkedes, satte jeg mig forat konstru
ere et nomogram til formålet og resultatet ses hosstå-
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ved OZ5RM,

W — g |> 3  jP S T f f 3 m # * * ^ ^ m  r  >,Rick<\ Mej!s,rup
?F / V v ^ y  - 4 w  æ B s l& s  7 Bavnestien 6,

2850 Nærum

Et ur for livet

For nogle år siden var vi i det nostalgiske hjørne her 
i rubrikken og fortalte om tegneserie-detektiven Dick 
Tracy, der havde en transceiver på størrelse med et 
ur på håndleddet. Det indslag kom OZ1FMO til at 
tænke på for nylig, da han i bladet Ur og Optik nr. 
10/88 læste om fabrikken Breitlings »Emergency«-ur. 
Det har nemlig en indbygget radiosender, med en 
udtrækbar antenne, og det kan indstilles mellem 100 
og 400 MHz, hvor det har en rækkevidde på op til 20 
km. Senderen aktiveres manuelt eller automatisk og 
sender derefter non-stop i 20-28 timer, så man kan 
pejle sig frem til den nødstedte sejler, skiløber eller 
pilot.

Spændings-standard
Når man bruger sit multimeter, skal man være klar 
over, at det i mange tilfælde er så som så med dets 
kalibrering. Instrumentet har måske en unøjagtighed 
på 5-10%, hvilket heller ikke gør meget - specielt ved

l0f.F  V* 4 5 - 40V

rh °- F
) 2.5000 t O.OOI5V

S chem atic o f a s im p le , h igh-accuracy v o l
tage source.

amatørgrej. Firmaet Precision Monolithics laver 
imidlertid en lille kreds, som kan hjælpe ved kalibre- 
reringen af dit voltmeter. Kredsen hedder REF 43F 
og vil med en forsyningsspænding på mellem 4,5 og 
40 V levere 2,50 V output med en fejl på højst 0.06 
procent; spændingen vil altså under alle omstæn
digheder ligge mellem 2.4985 og 2.5015 V. Kredsen 
kan leveres af firmaet Allied Electronics, 401 E. 8th 
Street, Fort Worth, Texas 76102.

Ham radio februar 1989 s. 54.

MméUi „Scout Receiver Bméi® i

(T fe la m pe m o d ta ge r)
bør findes i enhver Spejderlejr

S’Spticbygget i  A ppsrate*. bades? ts m s Ä f; Abkuinul&lor, Aaohebaharh Antrar 
S p o le r ,  TeSefaJiv sa«it JordforbiwdfcSseb P r v r r e e  til enhver 

Trngr paa najc-hge Viifcaar*
P r  le coitxplel (udexi P s m p e t)  Kr. .bJO.OO.

RadiøcentralenP&r Sføfi*

m m n é

Fieldday 1924
En ven lod mig bladre i en lille håndbog med pro
gram og diverse oplysninger for spejdere, der deltog 
i jamboreen i Danmark 1924. Der var også den her vi
ste annonce. Bemærk, at prisen ikke inkluderer 
»lamper«. Old-timere vil måske kunne give os et tip 
om, hvad 290 kr. dengang var værd. Skal vi gætte på 
en arbejdsmands månedsløn?
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300 baud tuning unit for Packet Radio,

HF-packet tuning indikator 
Det er meget svært at indstille rigtigt på et packet-sig- 
nal på HF-båndene; det ved alle, der har prøvet det. 
Nogle modemmer har mulighed for tilslutning af et 
skop, men hvis de er bygget omkring en faselåst 
kreds som XR-2211, eller AM-7910/11, lader det sig 
ikke gøre. Modemmet skal i så fald indeholde sepa
rate filtre for de to toner. Den flittige LA8AK har be
skrevet et »interface« til at sætte mellem et modem af 
den ovenfor nævnte slags - han har selv en KPC-2 - 
og et oscilloskop. (Vi har tidligere omtalt hans eget 
RTTY-skop).

LF-signalerne kommer ind ved »RX« og reguleres 
i en 741 sammen med RV1 således, at man har et ud
slag på instrumentet »LF-niveau« på lidt over midten 
af skalaen. Nu ledes tonerne videre til LF-filtrene, 
hvoraf et er afstemt til 1070 og et ti! 1270 Hz. Med en 
omskifter kan man også vælge toneparret 1200 og 
2200 Hz, men det er ikke aktuelt på HF, og på VHF

sendes jo med 1200 baud, hvorfor filterbredden er alt 
for smal: der vil opstå alt for megen rigning. Til for
skel fra, hvad vi efterhånden er vant til, anvendes der 
spoler i filtrene. Man kan nok selv trille de mange vin
dinger påen potkerne, som skal til, men måske er det 
også muligt at pille nogle vindinger af en 88 mH kom
merciel spole.

Du må selv eksperimentere dig frem til resonans. 
Brug formlen her:

c
' - ( h i *)-  “ JE2T : *

i  ( k h z )  L ( m h )

Da KPC-2 ikke har variabelt output til sending, har 
LA8AK indført en passende reguleringsmulighed 
(udgang »TX«).

Det perfekte ellipsepar, som her vises, har LA8AK 
knap nok kunnet opnå. Hans Y-akse ellipse hælder 
af en ukendt grund lidt til venstre. Men nu har man 
endelig mulighed for at stille perfekt ind på et packet- 
signal.

Princippet vil naturligvis også kunne bruges på en 
RTTY-demodulator, som mangler kanalfiltre.

Amatørradio, januar 1988 s. 2-3: Innstillingsindikator 
for HF pakkeradio-mottaking.
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Kommentarer fra NR AU testen 1989
I den Norske Amatør Radio 9/89 HFContest spalte, redige
ret af LA2EG, er der beklageligvis blevet omtalt, at der var 
en del fejl i de tilsendte resultatlister.

Dette er desværre korrekt. De indsendte log er ikke ble
vet rettet for fejl, og deltagerne har fået godkendt samtlige 
QSO’er. Flere af de norske deltagere havde også beregnet 
multiplier i anden periode, selvom de var kørt i første peri
ode.

Dette medførte for Norges vedkommende forkert ud
sendte diplomer i første omgang.

Ovenstående har for mig været en kedelig start, som ny 
Contest manager. Jeg har over for de implicerede amatø
rer og Contest managere beklaget det skete og forstår ikke, 
at det var nødvendigt at offentliggøre det.

Der er i forvejen stor utilfredshed med de nye regler, og 
mange deltagere vil gerne have de gamle regler tilbage. 
Under alle omstændigheder bliver vi nødt til en ændring, 
idet flere af multiplierne er ens.

Samtidig er der enkelte deltagere, der må bruge tid på 
afvikling af QSO’er uden at få points eller multiplier.

Og så til slut: NRAU testen 1989 har jeg ikke haft ansva
ret for, jeg har alene kun publiceret resultatet.

m i e r  u T R ø u a r, mm mm
mm læ se e? m t & m  m&m

Resultater diverse Gentester
7 MHz RSGB: Nr. 41 OZ1GT 3450 points. 
ARRL 10 m. Contest 1988

Score QSO Multipl.
OZ6PI A 6540 75 35
OZ5EV B 204180 830 123
OZ1DPW B 137280 624 110
OZ1ASP B 18666 153 61
OZ8T B 3230 46 35
OZ2BM B 3042 39 39
OZ4FNX B 2900 50 29
OZ3FS B 540 18 15
OZ4UN C 53312 195 68
OZ3PE C 40832 175 58
OZ3ZW C 38720 176 55
OZ8E C 15936 81 48
A: Mixed mode B: Phone

CQWW Phone Contest 1988

C: CW

Single-opr. Klasse Samlet score QSO’er Zone Lande
OZ4MD All band 1.047.330 1068 118 287
OZ6PI All band 64.780 245 40 118
OZ1IZN All band 11.826 75 21 33
OZ5EV 28 304.414 818 32 105
OZ1LRT 28 49.875 192 29 66
OZ9HN 28 13.572 120 18 21
OZ5XT 28 1.692 40 9 9
OZ1LTP 21 201.262 780 29 74
OZ2ACL 21 52.614 283 23 56
OZ7HT 14 376.740 1351 35 103
OZ5PZ 14 28.860 283 16 '49
OZ7JZ 1.8 9.216 183 8 40

Multl-opr. Mult! Tx.
OZ9EDR
OX3SG All band

LZ DX 1988 
OZ5EDR

10.157.720 7308
239.120 346

QSO Claimed score 
365 46695

151
78

459
167

Final score 
29670

I PARC 1988 
Single SBB: 
OZ5IPA
OZ3FS
OZ3IF

1243 Points 
336 Points 

88 Points

CQ World-Wide DX Contest 1989
Contestperiode: Phone: 28. oktober 00 UTC til 29. oktober 24 UTC.

CW: 25. november 00 UTC til 26. november 24 UTC.
CQ-magazine arrangerer denne test, der har til formål, at alle 

verdens amatører skal sørge for at kontakte så mange andre ama
tører som muligt.

Bånd: 160-10 m undtagen WARC-bånd. Der tillades kun 1 QSO 
med hver station på hvert bånd både CW og Phone.

Klasser: 1. single opr. (enkelt bånd eller alle bånd).
A. Single opr, En person afvikler alle QSO’er, logging og aflytning 

af båndene. Brug af DX varslingsnet og lign. assistance placerer 
stationen i Multi-opr. klasse.

B. Ny Klasse: Single Operator ubegrænset. En person afvikler 
alle OSO’er og logging, brug af DX spotting net eller anden form for 
DX varsling, herunder 145.400 er tilladt. Der er ingen tidsbegræns
ning ved båndskift.

2. A Muitiopr. single Tx. (all band operation only). Kun en Tx og et 
bånd må anvendes i løbet af samme tidsperiode (defineret som 10 
minutter). Undtagelse: et- og kun et andet bånd må anvendes i den 
samme tidsperiode, hvis- og kun hvis - stationen, de rkontaktes er 
en ny multiplier. Overtrædelse af 10 min. reglen fører automatisk til 
reklassification til multi/multi klassen.

B. Multi Tx. Alle sendere skal befinde sig indenfor en diamter på 
500 m eller indenfor stationsnindehaverens ejendom.

3. QRP (kun single opr.) Power må ikke overstige 5 watt output. 
Stationer i denne klasse konkurrerer med andre QRP-stationer om 
div. diplomer og plaketter.

Kodegrupper: Der udveksles RS(T) + CQ-zone nr. (OY og OZ lig
ger i zone 14, OX i zone 40).

Multiplier: Der findes 2 typer: 1. En multiplier for hver ny zone 
kontaktet på hvert bånd. 2. En multiplier for hvert land kontaktet på 
hvert bånd. CQ’s zone-kort. DXCC- og WAE-landslisterne anven
des, d.v.s. fig. tæller også som landsmultiplier: GM-Shetlands Is!., 
IT-Sicily ISL, JW-Bear ISL, UA1N/UZ1N/UN1-Karelia og 4U1VIC- 
U.N. Vienna.

Points: QSO med eget land giver 0 point, men tæller som multi
plier. QSO med eget kontinent giver 1 point (stationer i Nordame
rika får dog 2 points for QSO med eget kontinent). QSO med andre 
kontinenter giver 3 points.

Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipliceres 
med summen af zoner og lande på alle bånd.

Diplomer: Vinderne i hvert land og på hvert bånd modtager di
plom, hvis de har deltaget mindst 12 timer (multioperatorstationer 
mindst 24 timer). Hvis en log indeholder QSO’er på flere bånd, men 
man ønsker at deltage på enkelt bånd, må dette anføres på sam
mentællingsbladet. Desuden kan der vindes flotte trofæer og pla
ketter, hvis man bliver vinder i Europa eller hele verden i de forskel
lige klasser og ligeledes på nogle enkelte bånd.

Loginstruktion: Der skal anvendes separate logblade for hvert 
bånd. Logs skal være checket for dobbelte QSO’er og korrekte 
points påført. Der skal medsendes checkliste for dobbelte QSO’er
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for hvert bånd, hvor man har over 200 QSO’er, og man opfordrer 
iøvrigt alle til at gøre det. For hver dobbelt QSO, testkomiteen fjer
ner, fratrækkes 3 QSO’er som straf. Renskrevne og EDB- 
behandlede logs accepteres, men testkomiteen forbeholder sig ret 
til at forlange den originale log tilsendt for yderligere log checking. 

Logblade, sammentællingsblad m.m. sendes til:
CQMagazine, 76 North Broadway, Hicksville, NY 11801, U.S. A. 
Sidste poststemplingsdato for Phone: 1. december 1989 og for 

CW: 15. januar 1989. Mærk kuverten CW eller Phone.

IPA Radio Club Contest 1989
International Police Association Radio Club (IPARC) indbyder alle 
Radio-amatører til at deltage i denne test. Contesten er samtidig en 
god mulighed for at indsamle points til Sherlock Holmes Award og 
Trophies i sølv og guld.

Contestperiode:
CW: 4. november 07.00 til 09.00 og 15.00 til 17.00 UTC 
Phone: 5. november 07.00 til 09.00 og 15.00 til 17.00 UTC 
Bånd: 80-10 m.

Følgende frekvenser tillader test-trafik:
SSB: 3700-3800, 7040-7100, 14125-14300, 21150-21300,
28200-28600 kHz.
CW: 3500-3560, 7000-7040, 14000-14060, 21000-21100,
28000-28100 kHz.

Efter QSY (samme bånd) skal operatøren forblive mindst 15 mi
nutter på den nye QRG.

Klasser:
A: Single opr. alle bånd 
B: Multi-opr. alle bånd, kun en Tx 
C: SWL
Opkald: CQ IPA Contest
Kontrolnummer: RS/T + QSO-nr. startende med 001. Medlem

mere tilføjer IPA, US-medlemmer endvidere forkortelse på staten. 
Eks.: IPA medlem 59(9) 001/IPA 
IPA medlem USA 59(9) 001/IPA/MI 
Ikke medlem 59(9) 001
Man må udskifte et kontrolnummer een gang pr. bånd. 
Multiplier: IPARC-medlemmer pr. DXCC land/US stat.
Point: Deltagere foretager selv optælling af point. Hver station gi

ver 1 point, hver IPA-station giver 5 point. Points skal sammentæl
les for hvert enkelt bånd og ganges med multipliers. Totalpoint fås 
ved sammentælling af point pr. bånd.

Loginstruktion: Loggen sendes til:
Contest Manager:
Dietmar Czirr, DF6VX 
Shenkendorfstrasse 69 a 
D-4950 Minden. W. Germany 
Sidste poststemplingsdato 31. december 1989.

Japan International DX Contest
Formålet med denne test, der arrangeres af Dx-Magazin Five Nine, 
er at kontakte så mange japanske stationere som muligt.

Contestperiode: 10. november 2300 UTC til 12. november 2300 
UTC. Der tillades kun 30 timers operation for single-opr., pauserne 
skal være på mindst 1 time, og tydeligt indikeres i loggen. Multi-opr. 
må deltage alle 48 timer.

Bånd: 80-10 m (undtagen WARC bånd).
Mode: Phone 
Klasser:

(1) Single Operator Multi bånd
(2) Single Operator 80 m
(3) Single Operator 40 m
(4) Single Operator 20 m
(5) Single Operator 15 m
(6) Single Operator 10 m
(7) Single Operator Multi bånd.

Ved QSY til andet bånd skal man blive der mindst 10 minutter. 
Kodegrupper: RS og serie-nr. startende med 001. Japanske sta

tioner sender RS rapport plus distrikt nr. (01 til 050).

QSO points: 80 meter 2 point 
40 - 20 -15 meter 1 point 
10 meter 2 point.

Samme station må kontaktes en gang pr. bånd. Krydsbånd og 
repeater er ikke tilladt.

Multiplier: Er total nr. af japanske distrikter plus Ogasawara 
(JD1), Minami-Torichima is. (JD1) og Okino-Torichima Is. Maxi
mum 50 på hvert bånd.Score; QSO-points multipliceres med mul
tipliers - final score.

Loginstruktion: Benyt separat log for hvert bånd. Tid UTC. Mul
tiplier føres kun ud første gang på hvert bånd. De 18 timers pause 
må tydeligt fremgå af loggen. Computer behandlede log’s accep
teres, men testkomiteen forbeholder sig ret til at få original log til
sendt.

Deltagere med mere end 500 QSO’er skal medsende en dublet 
check-liste.

Diplomer: Til vinderen i hvert land og klasse, afhængig af delta
gerne, også til nr. 2 og 3.

Speciel diplom: Deltagere, der har haft QSO med alle distrikter 
(Nr. 01 til Nr. 047) i testen, kan efter ønske få tilsendt et Diplom, det 
koster intet. Nævn det i loggen.

Log sammentællingsblad m.m. sendes til:
Five Nine Magazine, Japan International DX Contest, P.O. Box 

8, Kamata, Tokyo 144, Japan.
Sidste poststempeldato er 31. december 1989.

Chechoslovakian DX Contest 1989
Alle kontakter med hovedvægt på QSO med czechoslovakiske sta
tioner.

Testperiode: 11. november 12 UTC til 12. november 12 UTC.
Bånd: 160-10 m undtagen WARC bånd. Hver station må kontak

tes en gang pr. bånd enten CW eller Phone.
Klasser: Single opr. enkelt bånd eller alle bånd og multi opr.
Kodegrupper: RS(T) + ITU-zone. OY og OZ ligger i zone 18. OX 

i zone 5.
QSO-points: Hver QSO giver 1 point, med czechoslovakiske sta

tioner dog 3 point. QSO med eget land giver ingen point, men tæl
ler som multiplier.

Multiplier: Hver ITU-zone på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd multipliceres 

med summen af ITU-zoner på alle bånd.
Loginstruktion: Separate logblade for hvert bånd og sammen

tællingsblad sendes senest den 15. december 1989 til:
The Central Radio Club,
P.O. Box 69,11327 1 Praha, Czeslovakia.

Kort fortalt
Kuwait Amateur Radio Society inviterer til Contest, som er åben for 
alle amatører og SWL. Testen starter 30. oktober 00 UTC til 12. no
vember 1989 24.00 UTC. Bånd 80-10 m alle mode. Deltagerne skal 
kontakte mindst 2 forskellige Kuwait stationer, samt 1 QSO med 
Kuwait Amateur Radio Society station (9K2RA). Send en bekræftet 
kopi af logbogen sammen med 5 IRC eller 3 af de grønne. Award vil 
være et Diplom, der er ingen deadline. Log sendes til:

Award Manager 9K2ML,
Kuwait Amateur Radio Society
P.O. Box 5240 Safat, 13053 Safat, Kuwait.

AGCW-DL Hot-Party 1989
Contest-regler: Sendere/modtagere skal være hjemmelavede el
ler ældre end 25 år.

Testperiode: den 19. november.
1300 UTC til 1500 UTC: 7010-7040 kHz 
1500 UTC til 1700 UTC: 3510-3560 kHz.

Mode: CW. Input 100 W eller mindre.
Opkald: CQ HOT.
Klasser: A: TX og RX er hjemmelavet eller æidre end 25 år.
B: Kun TX eller RX er hjemmelavet eller ældre end 25 år.
C: QRP-TX mindre end 10 W input (5 W output) hjemmelavet el

ler ældre end 25 år.
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Kodegrupper: RST + serie nr. begyndende med 001 på hvert 
bånd + klasse. F.eks. 579001/A.

Scoring: QSO klasse A med A, A med C, C med C - 3 points. 
Klasse B med A, B med G - 2 points 
Klasse B med B -1 point.

Log: Skal indeholde tid (UTC), kaldesignal og total scoring samt 
en beskrivelse af det benyttede equipment.

Log indsendes indtil 15. december eller tidligere til:
Dr. Hartm ut Weber, DJ7ST
Schleisierweg 13
D-3320 Salzgitter 1, W. Germany

4. årlige RSGB 1.8 MHz Contest 1989
Testperiode: 11. november 2100 UTC til 12. november 01 UTC. 

Mode: CW
Log: Samme regler som for øvrige contester. Se OZ september 

89. RSGB 21/28 MHz Contest.

Østrigsk 1.8 MHz Contest 1989
Testperiode: 18. november 1900 UTC til 19. november 0600 

UTC.
Alle kontakter med hovedvægten på østrigske stationer. 
Kodegrupper: RST + nr. fra 001.
QSO-points: Hver QSO giver 1 point.
Multiplier: Hvert nyt prefix giver en multiplier. OE1-9 giver dog 

hver 2 multipliers.
Opkald: »CQ OE«
Samlet score: Summen af QSO gange summen af multipliers. 
Logs: Skal være poststemplet senest 31. december og sendes

til:
AOEC-1989, O.V.S.V., P.O. Box 999,
A-1014 Vienna, Austria

Contestkalender 10(89
OKT 14-15 VK/ZL Oceania CW
OKT15 RSGB 21 MHz CW
OKT 28-29 CQWW DX Phone
NOV 4-5 IPARC CW-Phone
NOV11 Japan International DX Phone
NOV 11-12 Czechoslovakian DX CW-Phone
NOV 11-12 RSGB CW *
NOV 18-19 All Austrian CW *
* betyder, at der kan være fejl, som skyldes, at jeg ikke har
modtaget indbydelse.

God test 73 de OZ7HT

LITTERATUR NYTå
Problembeskrivelse og formalisering med regneark
Denne bog er den første i en serie - Datalogi - som Borgens forlag 
har planlagt. Serien er skræddersyet til brug som grundbøger ved 
undervisningen i det nye fag Datalogi i gymnasiet, men hvis de 
øvrige bøger svarer til den første, vil de også kunne læses med ud
bytte af alle, der interesserer sig for problemløsning ved hjælp af 
EDB.

I bogen »Problembeskrivelse og formalisering - med regneark« 
gennemgås princippet i problemløsning med regneark gennem en 
konkret opgave.

Som eksempel på regneark er valgt RC-kalk, der passer til det 
maskinel mange gymnasier anvender. Dette program er nok ikke 
så udbredt blandt PC-brugere, men da reglerne for opbygning af 
beregningsudtryk m.v. er fælles for alle regneark, betyder det min
dre for brugen af bogen.

For dem, der er kommet over »de første øvelser« med compute
ren, og som ønsker at udforske de muligheder, et regnearksprog
ram giver, vil bogen være et godt udgangspunkt.
Beck, Monrad, Salomon: Problembeskrivelse og formalisering - 
med regneark. ISBN 87-418-8833-2. Pris 98,00 kr. Borgens Forlag.

OZ8XW

CEPT licens, Aurora og lidt andet

OZIHMY har fået den gode idé i OZ-august at fortælle lidt, (eller fak
tisk meget) om CEPT-licens ordningen. Men når man så detailleret 
gengiver listen over tilsluttede lande, virker det noget sjusket at 
glemme et af de vigtigste for os danske, nemlig Norge. Desuden 
kunne det have været anført, at gebyret (endnu) er kr. 100,-, der kan 
sendes i check samtidig med ansøgningen. Så har man efter mine 
erfaringer sin licens 2 dage senere. Der er vist ikke andre offentlige 
myndigheder, der arbejder i det tempo.

Jeg har de sidste par år i februar med en CEPT-licens i lommen 
sejlet nordom Nordkap til Kirkenes. Ja, midt om vinteren med, hvad 
dertil hører af storm, sne og regn og frost. Med en medbragt 2-m 
håndstation og en repeaterliste har jeg fået mange hyggelige 
QSO’er og muntre oplevelser. Lige fra Bergen og til Tromsø fik jeg 
kontakter. Der er repeatere hele vejen og særlig Harstad og Bodø 
har en vældig rækkevidde. Nord for Tromsø er der kun Hammerfest 
og Vardø, men der fik jeg ikke bid.

Fælles for dem alle var forbavselsen over den »skøre« dansker, 
der vælger den årstid til at lege turist. En af amatørerne havde den 
frimodighed at spørge, hvordan jeg var sluppet ud. I Bodø blev jeg 
på hovedgaden beordret til at blive 5 minutter på et bestemt hjørne 
og kort efter så jeg en norsk amatør komme strygende hen ad ga
den med en håndstation i den ene hånd og et QSL kort i den anden. 
Det blev til en lang og hyggelig snak, så meget mere som han 
kendte meget til København - de pæne steder. Under en vældig vi- 
petur et par timer senere, talte jeg med to andre fra Bodø. De øn
skede »rigtig god tur«. De vidste godt, hvor det stormede.

I Tromsø blev jeg kørt rundt på øen af en hyggelig vildmand (skæg 
og hår over det hele), der talte så rivende hurtigt, så jeg følte, det 
som en CW-QSO, hvor modparten høvler af sted med speed 200, så 
man kun får et bogstav i ny og næ. Han viste stolt klubhuset frem, 
en tidligere marinestation på toppen af øen, med et hav af antenner, 
master, grej, dejlige opholdsrum, sofaer og lænestole o.s.v.

Der var kun lidt 2-m trafik deroppe, mest lidt lokal snak på FM. 
Samtlige kontakter gav indtryk af venlig interesse og gjorde det rart 
at være gæstende radioamatør. Tag 2-m stationen med på næste 
tur til Norge (med CEPT). Det er hyggelige folk.

Jeg har i ny og næ undret mig over aldrig at have haft Aurora-for- 
bindelser højere end til LA1K i Trondheim, som jeg har kørt mange 
gange. Jeg har korresponderet med Tromsø-gruppen bl.a. herom, 
og de meddeler, at der ikke er rapporteret Aurora-forbindelser der, 
og at der kun har været få Aurora-forbindelser kørt fra Bodø. Græn
sen for auroramulighed synes at ligge omkring polarciklen. Forkla
ringen kunne måske interessere andre, som jeg citerer fra et brev 
fra formanden i Tromsø, LAIBP:

»Problemet med aurora er, at disse reflektioner bestemmes af 
geometrien i jordens magnetfelt. Feltlinierne har en brattere vinkel 
(inklination), jo nærmere man kommer i den magnetiske pol. Dette 
giver en naturlig nordgrænse for, hvor man kan få relektioner til
bage. I Skandinavien går denne grænse omtrent ved polarcirklen. 
Under magnetisk aktivitet kan feltet drejes noget og muliggøre kon
takter længere mod nord.

Aurora-reflektioner opstår, når der går kraftige strømme i øst
vestlig retning i E-lags højde, ca. 100 km og oftest omtrent på Trom- 
søs breddegrad. Disse strømme giver ikke synligt nordlys, højst 
svage lysfænomener. Når nordlysudbrud opstår med kraftigt syn
ligt nordlys, ophører næsten altid radioreflektionerne. Det erø to ad
skilte fænonmener, men begge forudsætter en vis magnetisk akti
vitet.

Desuden skriver LA1BP, at sporadisk E og Tropo er meget lidt 
kendt i Nordnorge. Han har selv kørt aurora fra LA1K (JP 53) og har 
arbejdet på nordlysobservatoriet i Tromsø, så han ved nok, hvad 
han taler om.

OZ8RY, Aage
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Redaktion: OZ1DXX, Grethe Heiberg, 
Snedkervej 24, Box 3025,
6710 Esbjerg V. Tlf. 05 15 08 98 DIPLOM manager

OZ-Prefix Åward
Diplomet udgives af EDR’s Københavns afdeling.

Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s 
fra hele verden efter følgende regler:

OZ-stationer skal have kørt 3 stationer med prefixet OZ1 til OZ9 
(27 ialt).

EU-stationer skal have kørt 2 stationer med prefixet OZ1 til OZ9 
(18 ialt).

EU-stationer skal have kørt 2 stationer med prefixet OZ1 til OZ9 
(9 iait).

Et QSL-kort fra klubstationen OZ5EDR tæller som joker, og kan 
erstatte et manglende QSL-kort.

Alle bånd og modulationsarter tæller. Speciel endorsement for 
CW, 2xSSB, RTTY, eet bånd o.s.v.

Diplomet koster 10 IRSs eller 40 kr. og søges med GCR-liste hos: 
Allis Andersen, OZ1ACB, Kagsaavej 34, 2730 Herlev.

T & e  O c F p s e iÄ S Ä g g Å w a r å

The Copenhagen Åward
For at fejre Københavns 800 års dag i 1967 udgav EDR’s Køben
havns afdeling dette diplom.

Der kræves følgende antal kontakter med stationer i Køben
havnsområdet:

HF VHF UHF
Skandinaviske stationer 15 10 5
Andre europæiske stationer 10 5 3
DX-stationer 5 2 1

Phone, CW eller mixed, alle bånd tæller.
Kan også søges af SWL’s efter samme regler.
Diplomet koster 5 IRC’s eller 20 kr. og søges med logafskrift atte

steret af 2 licenserede amatører hos: Allis Andersen, OZ1ACB, Kag
saavej 34, 2730 Herlev.

Fra OZ1KWG har jeg modtaget ovennævnte fotografi af UAØIDD 
samt omtale af følgende diplom, der udgives af UAØIDD m.fl.

Good Neighbours Diplom (Sibirien-Ålaska)
Man skal have haft 10 QSO’er med Magadan Oblast (138 og 139), 
det er UA (UZ)ØI og UA(UZ)ØK samt 10 QSO’er med Alaska. 

Kontakter efter 1.1.1986 tæller.
Alle bånd og modulationsarter tæller. Hver station tæller 1 gang 

pr. bånd.
Diplomet koster 5 IRCs og søges med logafskrift hos: UAØIDD 

Sergei Karpov, 685024 Magadan, Kommuny 3, K 8, Karpov S.A. 
USSR eller UAØIDX Box 190, 685000 Magadan, USSR.
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W-21-M Worked 21. Meridian
Diplomet kan søges af alle licenserede amatører og SWL’s, der har 
haft kontakt med mindst 16 lande langs den 21. meridian (længde
grad) øst: OHØ, D2, A2, TL8, TT8, OK, UR, UQ, UA2, OH, SV, HA, 
ZS3, LA, SP, ZS, YO, JW, SM, YU, 5A, 90.

Kontakt med Polen er obligatorisk. Kontakter efter 1.1.1955 gæl
der.

Diplomet koster 10 IRC’s og søges med GCR-liste hos PZK Ma
nager Monika Wasocicz, SP5NOW, P.O. Box 320, 00-950 Wars
zawa, Polen.

The South Atlantic Award
Dette diplom kan søges af alle licenserede radioamatører, der har 
haft kontakt med mindst en station på hver af følgende øer i South 
Atlantic: Ascension, St. Helena og Falklands øerne.

The Ascension Island Award
Kan søges af alle licenserede radioamatører, der har haft kontakt 
med mindst tre stationer på Ascension.

The Air Bridge Award
Dette diplom kan søges af alle licenserede radioamatører, der har 
haft kontakt med en station på de Britiske øer, en station på Ascen
sion og en station på Falklands øerne.

Ovennævnte tre diplomer søges med log-afskrift, indeholdende 
alle relevante oplysninger om QSO’en, og underskrevet af 2 licen
serede amatører.

Diplomet koster (pr. stk.) 20 IRC’s, US$ 10 eller 5 £ sterling. 
Ansøgning sendes til Award manager, P.O. Box 2, Ascension Is

land, South Atlantic.

Luxembourg Independertcy Award
Diplomet blev omtalt i OZ februar 1989, jeg har netop nu modtaget 
et sample eksemplar af diplomet. Jeg syntes, I skulle se det, det er 
meget smukt, trykt med farverne gul, rød, blå og guld.

OZ OKTOBER 1989

Manageren for diplomet, LX2EA, er dansker, så man er velkom
men til at skrive til ham på dansk.

The Samurai Award
Diplomet udgives af JAG, Japan Award Hunter’s Group. Man skal 
have haft kontakt med 5 medlemmer af JAG.

Diplomet koster 10 IRCs og søges med CGR-liste hos JA1JKG, T. 
Hosogai, 3095 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo, 206 Japan.

Ail Chiba Award
Diplomet udgives af CAHG, Chiba Award Hunters Group.

Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører, der har 
haft bekræftet kontakt med 100 stationer i Chiba amt.

Diplomet koster 21 IRCs og søges med GCR-liste hos: Award 
manager JR1DQO Kazuya Mitsuhashi, 882 Nakazawa Kamagaya 
Chiba, 273-01 Japan.

m fbilledarkivet:
Fra sommerlejren i Karrebæksminde i 1945 
EDR’s sommerlejr blev i 1945 afholdt i Karrebæksminde og foran et 
af teltene finder vi den unge Carl Ulrich, OZ-DR 467 (senere 
OZ7CH), der på det tidspunkt var leder af DR-siderne i OZ. VHP 
transceiveren til højre havde Carl Ulrich bygget i 1943 og havde si
den brugt den til forskellige »forsøg«.

Transceiverdelen vejede 3 kg og batterikassen 8 kg. Da sendetil
ladelsen endnu ikke var blevet givet fri, måtte man dette år savne 
lejrsenderen. Til gengæld tog man sig af andre forsøg og under
holdning, som bl.a. blev leveret af den bekendte »troldmand fra 
OZ«, Hammerich, OZ7WH i form af fremvisning af smalfilm optaget 
fra tidligere sommerlejre.

Et »hjemvendt« S.O.E. medlem, OZ7GL, Jelgren (gamle Lars) 
kom også på besøg, og man fik lejlighed til at høre et interessant 
foredrag om hans illegale arbejde under besættelsen. Foredraget 
blev ledsaget af en demonstration af »Telefonbogen« (transceive
ren, der blev benyttet til forbindelsen med London under sidste del 
af krigen).

OZ1HJV, Erik

Carl Ulrich, OZ-DR 467 (OZ7CH).
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DX-info: 3.675 kHz + -  QRM 
Lørdag 1400 DNT/ Redaktion: OZ1FTE, Morten Skjold Frederiksen, 

Smedevej 41, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge 
Tlf. 42 40 42 70

Så er OZ igen på gaden med DX nyheder, håber du kan løsrive dig 
fra HFstationen et øjeblik. Der har ellers været nok at holde øje med 
på båndene med den voldsomme solaktivitet. Desværre også mag
netiske storme med efterfølgende black-out har ramt os, det gik 
bl.a. hårdt ud over SAC CW testen. Denne solpletgruppe, flare, 
kunne man forøvrigt se med det blotte øje de efterfølgende morge
ner, da solen stod som en rød skive i morgentågen. Men se ellers al
drig direkte på solen.

Ellers er mit øje faldet på en læserundersøgelse i Norge lavet af 
NRRL. Der er spurgt om interessefelt, og her ligger DX i top med fle
ste interesserede, nemlig 43%. På de følgende pladser kommer 
selvbygning og VHF/UHF. Nu er DX selvfølgelig et bredt emne, der
for kan næsten alle vel sige, at det interesserer dem, så god fornø
jelse på båndene. Det er i oktober og november måned vi kan for
vente de bedste forhold, ja måske de allerbedste forhold i denne 
solpletcyklus.

A5 Bhutan
JR1RCQ er i Bhutan i forbindelse med sit arbejde, og han har sagt, 
at han har tilladelse til at køre på amatørbåndene.

FT-X Kerguelen Isl.
F6EUX ex FT8xA, J28EO, starter et års tjeneste på øen i november.

TI9 Cocos isl.
Ti8CBT med Co. skulle planlægge operation herfra i november, 
måske som TE90M.

VU7 Laccadive Isl.
Der gør rygter om en november DXpedition med VU2GDG.

XT Burkino Faso
XT2PS Peter har efter flere måneders forhandlinger fået licens. 
Han skal være her i to år og er rapporteret på 15m SSB.

YA Afghanistan
YA5DD er blevet rapporteret flere gange og opgiver sin QSL ad
resse som Box 111, Kabvul. Det er ikke til at sige, om han ere »god 
nok«, men jeg vil gerne høre, hvis nogen får QSL-kort fra ham.

ZD7 St. Helena
G3JKM Dennis vil være aktiv som ZD7KM i et år, hovedsageligt på 
15 & 20 m CW. ZD7DP er også ny rapporteret herfra.

3Y Bouvet
LA1EE, LA2GV og LA6VM arbejder på højtryk for at samle penge 
ind til den planlagte DXpedition i juleferien. De er nu oppe på 65% 
af det nødvendige beløb på 100.000 $, heraf er 63% kommet fra Ja
pan og 20% fra Norge. Der er altså stadig brug for penge. Bidrag 
kan sendes direkte til: Club Bouvet, Box 88, N-1361 Billingstads- 
sletta, Norge.

Det afgøres netop i disse dage, om der er økonomisk grundlag for 
DXpeditionen, da leje af skib skal ske i oktober. Til DXpeditionen er 
nu knyttet en ledende norsk zoolog, der vil være ansvarlig for den 
videnskabelige del af ekspeditionen. Gruppen er også inviteret til 
at deltage i en større ekspedition i februar, som også planlægger at 
besøge Bouvet, men da denne gruppe kun planlægger et kort op
hold og ikke medbringer helikopter, har det norske hold bestemt sig 
for at fortsætte med deres egne planer, da de lever mere op til radio
amatørernes krav og præmisser.

9Q Zaire
SM5DIC Gus vil være aktiv et år som 9Q5TE. Hans favoritfrekven
ser er 14315, 21315, 28515 kHz og han er daglig aktiv på 14315 kHz 
kl. 0530z.

WA9INK Sig er nu QRT som SU1EE og i gang som 9Q5EE.

Pacific 1
SM7PKK Mats starter i oktober sin anden rundtur i Stillehavet. Han 
har ikke planlagt nogen bestemt rute, det eneste der ligger fast er 
ankomst i Fiji den 19. oktober, hvor han har kaldesignalet 3D2KK. 
Han planlægger at komme i gang fra T30 West Kiribati, 5W1HK 
Western Samoa, ZK3 Tokelaus, KS6/SK7PKK Amerikan Samoa 
samt ZK1XI South Cook. Han vil måske også følge nogle af de an
dre DXpeditioner i området og blive aktiv fra andre øer. Turen er 
planlagt til 4-6 måneder afhængig af, hvornår pengene slipper op.

På CW vil han sende 5 kHz over båndgrænserne og lytte 5 kHz 
op, på SSB vil han være omkring de sædvanlige DX frekvenser 
28495, 21295 og 14195 kHz. På den sidste tur var han overvejende 
QRV på CW.

Turen er sponseret af EUDX-Foundation og Naval Elektronics AB 
og fra Swedish Radio Supply har han fået et KW PA, så vi skulle 
kunne høre ham.

Alle QSL skal sendes til hans hjemmeadresse, men der vil være 
forskellige managers til de forskellige calls, så send kun kort for 
samme call sammen.

SM7PKK Mats Person, Betesv. 22, S-24010 Dalby, Sverige.

Pacific 2
OH1RY starter igen DXpedition til Stillehavet, i år sammen med 
OH2BAZ, OH2BGD og OH2VB. Største aktivitet forventes fra ZK3 
Tokelaus i begyndelsen af november. I forbindelse med CQWW 
SSB testen vil OH1RY være på Vanuatu som YJØRY, OH2BGD og 
OH2VD vil være på Tonga som A35VB og OH2BAZ på Fiji som 
3D2VV. Ellers er deres rejseplaner ikke endeligt fastlagte, så de kan 
dukkke op flere steder fra. De er meget opmærksomme på vores 
solnedgang, så hvis ikke solaktiviteten bliver for høj, skulle der 
være gode chancer for low-band QSO’er. OH4ML er også i Stilleha
vet i oktober-november.

CQWW SSB 28-29 Oktober
I forbindelse med denne test vil der være en masse DXpeditioner i 
gang, og især inden testen er der gode chancer for at møde mange 
af dem på CW, når de afprøver udstyret. Testen er samtidig en god 
mulighed for at få kørt manglende lande på flere bånd, især på de 
lave bånd, udnyt solopgang og solnedgang. Af forventet aktivitet 
kan nævnes:
A35VB Tonga m. OH2BV & OH2BGD.
605YD Somalia m. T5YD 
V63AD Mikronesia ECI m. WB7RFA
J37DX Grenada m. W8KKF, K8CV, WD8MQJ, NY8E & WD8ATS
VP5T Caicos m. Nm2Y
3D2KH Fiji m. S. Califonia DX club
YJØRY Vanuatu m. OH1RY
5W1 Samoa m. OH4ML
KS6/SM7PKK America Samoa m. SM7PKK
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SV5 Dodekanes m. DIXIE DX’ER 
V44QQ St Kitts m. W9QQ & K2DOX 
VK9LV Lord Howe m. KD2EU & K1JB 
OY9JD Farao Isl. m. Jon 
9V Singapore m. K4UTE & N4KE 
YN3A Nicaragua m. YN3ACS 
VP2MU Monserrat m. NF6S & Co. 
PJ1F St. Maarten m. KC1F & N1AU 
KH9 Wake Isl. m. AH2BE 
GJ6UW Guernsey m. Chiltern DX Club 
FY9IS French Guiana m. F6BFH & Co. 
FG5R Guadeloupe m. W7EJ 
CT3 Madeira m. SM5GMG 
5CØA Marrocco m. F2CW & Co.

Båndrapporter (call tid (UTC) fra 17/8 - 20/9 89)
10 m: KH6IJ 1730, ZS1IS 0825 & 1418 (CW), WL7E 0900 (CW), 
9X5AA 0728, BY5RT 0930.
15 m: FK/JA1CMS1115 (CW), ZK1XN 0940 (CW), ZD8VJ 1940 (CW), 
HL5BDS 2015 (CW), ZS1IS 1922, KC6NX 1614, KC6YU 1700, 
LU1ZA 1945 (CW)
20 m: ZS1IS 1950 & 2051 (CW), JE1JKL/9MG 1550 (CW)
40 m: CYØSAB 0041, ZS1IS 2130, 9M6SDX 2106 (CW), YS4RG 
0330 (CW), TJ/IK1JLL 2250 (CW), CP8AK 0100 (CW)
80 m: VP8BUB South Georgia 0530 29/8 kørt af OZ3PZ

TEÅJV1 ICOM p j y t t v Dufch
Conbbeon

CQ-WW MULTI-MULTI vindere 1988. 18.065 QSO’s på 48 timer 
med 43 DXCC lande på 160 m.

93 på 80 m 
125 på 40 m 
159 på 15 m 
158 på 10 m

Field Day Special
10/77; A22BW, HT3A, TU2UI, OY3QN, XE1MGG, HR3JJR, C02VV, 
ZP9CT, TU4AA, VK2DZD, J377ZY
15 m: HT3A, JP1DMX/HI8, Z21HD, XE1MGG, HR3JJR, C02VV, 
ZP9CT, TU4AA, VK2DZD, J37ZY.
20 m: 9M2ZZ, C6ADC, ZP5JMB, J73TW, J73BS, CP5EJ, YN7SE, 
XE3AAF, VKØGC, TI2CK, V31BB, HR1KAS, HC10T, 8P6MP, 
T32AB, TG9RB, 5W1AU, KC4EVM/HP2, N6QLQ/5NØ, 9M2RI, 
TF6MM.
40 m: OY3QN, 5T5CK, VK6HD, OX30X, CEØZAL, CEØZAM, 
C07JL, HR1KAS, TI2LAK, HP1CHB, HT3A, XE3XEX, JE1JKL/9M6, 
ZS1IS
80 m: OY3QN, TA5KA, UM8MU, 5T5CK, PY5ZBA

God DX vy 73 Morten

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet

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

Måned: November 1989 
Solplettal: 185

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

Japan 8600 44,4 15,5 15,2 20,3 30,2 31,3 20,5 15,1 14,9 15,6 13,7 14,7 16,8
Sydi. Australien 16000 85,0 13,0 13,6 22,6 34,0 33,6 31,1 30,5 29,9 20,3 16,1 16,0 16,0
Sumatra 9300 90,0 14,2 14,1 22,6 37,0 45,8 47,1 42,1 32,3 21,9 17,5 16,6 17,1
Syd Afrika 10100 171,3 17,5 15,5 17,8 35,7 40,2 41,0 39,7 39,5 32,6 25,9 20,1 18,4
Middelhavet 2200 181,0 12,2 11,3 11,5 26,6 38,4 37,7 36,2 34,7 26,7 18,5 13,4 12,3
Brasilien 8400 225,4 14,2 15,7 12,4 22,5 39,6 45,1 42,8 41,0 34,4 22,6 16,0 14,2
New York 6100 291,4 13,5 13,9 11,0 11,7 13,6 22,0 37,9 41,0 33,9 20,5 14,5 12,7
Vest Grønland 3600 313,6 16,0 15,8 13,2 11,6 22,4 33,7 40,5 38,6 33,1 20,7 15,6 14,4
San Francisco 8800 324,5 17,8 17,0 14,2 13,8 15,8 13,7 11,3 24,4 31,4 19,6 15,9 15,8
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fVHF - UHF -  SHF,/ Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg,
El levej 6, 4623 Lille Skensved,

Ilf. 53 66 90 75.

QRP EME PÅ 144 MHz
OZ2GZ, Gert, har sendt følgende lille sommer-historie om en QRP 
EME-QSO med W5UN:

»Det hele startede engang i februar, da OZIEME’s antennerelæ 
- et »Transco Y« relæ - begyndte at gøre knuder, når det skulle skifte. 
Det havde en ft på 21 G Hz, så det var godt nok et »gok« at miste 
dette. Men, »what easy come easy go, as they say«.

Efter at have forsøgt at reparere det, gik det helt galt i marts må
ned, hvor relæet brændte helt ud. Nu var gode råd rare at have, 
men jeg havde ingen den aften, hi.

Men så fik jeg en idé - hvorfor ikke prøve med QRP, det kunne da 
være...? Så jeg fik hentet relæboxen ned fra masten, og efter di
verse omrokeringer med kabler var jeg klar til at køre DX.

Driver output var 30 watt, og jeg prøvede først med en ekko-test. 
Det gik, - engang imellem var der nogle pæne ekkoer. Jeg forsøgte 
at kalde nogle af de store stationer, men uden held, - ikke engang 
et QRZ. Ok, forholdene var altså heller ikke for gode, men så duk
kede Dave, W5UN, op med sin MBA (Mighty Big Antenna). Jeg 
tænkte, at der måtte være en mulighed i dette, men for at gøre det 
hele meget mere interessant, slog jeg min driver fra, og kørte heref
ter kun ca. 10 watt ud fra min station.

Jeg begyndte at kalde W5UN, der dog først efter ca. 10 minutter 
kommer med et QRZ OZ??? Wow, tænkte jeg; men hov, der kunne 
jo være andre på fra OZ. Så jeg ventede et minuts tid, hvorefter han 
begyndte med CQ. Nu skulle det være - jeg gav ham nogle kald, 
hvorefter han svarede med QRZ OZ1??? Efter 2 minutter gav det 
pote; men han kom sandelig ikke tilbage med OZIEME’s call, men 
med mit eget OZ2GZ. Efter 4 minutter var den QSO hjemme. Jeg 
tror nok, han satstede lidt, men jeg snakkede med ham senere på 
20, og der gav han mig sin forklaring på forløbet. Han havde hørt 
mig tidligere, da jeg lå og kaldte med mit eget call og mine 30 watt, 
men da var hans PA endnu ikke varmet op«.

Tak til Gert for denne beretning.
Hvis en eller anden skulle undre sig over, hvordan det kan lade 

sig gøre at køre W5UN med kun 10 watt, selv om disse godt nok bli
ver tilført et antennesystem på 12 x 10 element long yagier, er forkla
ringen den, at Dave har bygget en kæmpeantenne, - af ham selv be
nævnte en »Mighty Big Antenna«, forkortet: en »MBA«. Hvorledes 
denne er konstrueret kan man læse i en artikel: »The Evolution of 
the Mighty Big Antenna« i »QST« fra januar 1989. På 5 sider beskri
ver W5UN detaljeret, hvordan han fik ideen til dette monstrum, 
hvordan det er konstrueret og bygget samt de resultater, der er op
nået ved hjælp af antennen.

Antennens tekniske specifikationer angives til følgende:
System type: 48 yagier, stakket i 4 lag a 12 yagier, total for

stærkning: ca. 32,5 dBi.
Yagi type: 17 element, bomlængde: 9,5 meter, forstærk

ning: 14,85 dBd.
Strålebredde: ca. 2,4° x 6° (azimuth x elevation)
Dimensioner: Højde x bredde x dybde: 11,6 x 46,3 x 9,4 m excl.

mast.
Totalt rumfang: ca. 5050 m3
Feeder: 60 m 1 5/8” luftisoleret coax, tab mindre end 1

dB på 144 MHz.
Antennesystemet hænger på en 46,3 m lang bom, der er fastgjort 

til en 10 m høj drejelig hovedmast. Drejningen foregår ved hjælp af

to mobile platforme, der bærer 2 hjælpemaster, der er fastgjort til 
hovedbommens to ender.

Systemet kræver lidt mere plads end der er i en normal dansk 
villahave.

Her ser vi Gert, OZ2GZ - ikke under sit QRP-forsøg med W5UN, 
men som en særdeles afslappet 2. operatør hos OZ4MM under 
REF’s EME-contest 1989. Foto OZ4MM

Frøkvensændring, OZ6REE
Svennerup repeateren (OZ6REE) i Sydsjælland er pr. 15. septem
ber flyttet til frekvensparret RU 6 433.150/434.750 MHz.

Repeaterens udgangseffekt er 12 watt og modtagerens følsom
hed er 0.5 jiV EMK for 20 dB signal/støjforhold. Repeaterens an
tenne er en 5 dB rundstråler ca. 120 meter over normalt 0. Repeate
ren kan kaldes op med henholdsvis 1750 Hz og 2800 Hz tone. Ved 
opkald med 1750 Hz er hængetiden 4 sek., hvorefter bærebølge 
forsvinder, men repeateren kan tastes op de næste 40 sek. Ved op
kald med 2800 Hz vil der være bærebølge i 60 sek., hvorefter den 
forsvinder, men repeateren kan tastes op de næste 40 sek.

Vy 73 de OZ1AHV Finn

Ny 6 cm Beacon
Københavnsområdet har nu fået sin første 6 cm Beacon, med QTH 
på Amager i J065HP feltet. Beaconen har kaldesignalet OZ9UHF 
og er en udvidelse af den eksisterende 13 cm Beacon på 2320.950 
MHz.

Den nye Beacon sender på 5760.970 MHz med 200mW til en wa- 
veguide slot antenne, som er fremstillet af OZ1FJJ. Desværre tabes 
en del af effekten i det ca. 8 m lange RG213 fødekabel, så hvis no
gen har en passende stump bølgeleder tilovers, modtages den 
gerne. Samtidig vil jeg også efterlyse en GAS FET, der kan bruges 
til at øge effekten.

På trods af den ringe ERP har jeg allerede modtaget rapporter fra 
Nordjylland og Lund i Sverige. Jeg håber, denne nye Beacon vil 
være medvirkende til at øge aktiviteten på 5.7 GHz.

OZ2TG

FT 1300 Frekvenstælleren for 
den kræsne amatør! Frekvensstandard EL 245 sikrer maksimal 

nøjagtighed

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

Se dem hos: DOGPLACE Violvej 11 . 3330 Gørløse . Tlf. 42 27 88 80 
eller hos: COMMANDER COMMUNICATION Stendyssevej 6 . 3540 Lynge . Tlf. 42 18 74 22
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Aktive amatører på 5.7 GHZ
OZ1DOQ, OZ1IPU, OZ1CF0, OZ1JXY, OZ1HDA, OZ1FJJ, OZ1KTE, 
OZ2TG, OZ7IS, OZ8WK, LA6LCA, SM6ESG, SM7ECM.

Med forbehold for fejl og mangler.
Vy 73 de OZ2TG, Steen Gülstorff

Måske har nogen bemærket, at der ligger en beacon på frekvensen 
144.150 MHz med kaldesignalet OZ3VHF. Ja, faktisk har den ligger 
der i mange år, og sendt sit signal fra en placering et eller andet sted 
på Fyn (vistnok JÖ55FI).

På billedet ser vi Finn, OZ1EXZ, på beacon-senderens QTH, der 
ser ud til at ligge midt i  en højt beliggende fynsk kornmark.

Foto OZ4MM

Båndrapporter

50 MHz
Der er ingen båndrapporter fra 50 MHz denne gang, men OZ6QX 
har sendt os det viste QSL modtaget fra T77C som kvittering for en 
krydsbånds»QSO den 16.6.89.

CFM QSO WITH_ Oz 6 Q y  
□  CFM SWL REPT

DAY MO YR UTC MHZ MODE REPT
lé rune 8? l Z - l o So/£8 S .fj  ....

c i»ss -hA ttø s o t z r

"  L&C TAf <y
^ r

|

73 IjFC. PSE Q q, Tony Ceccoli
/  Via Delle Carrare, 671 47031 MURATA

Rep. San Marino (Via Italy)

144 MHz Es
OZ5DI (J065) har sendt følgende oversigt over sin Es-aktivitet i den 
forløbne sommer:

12.6., 1621 -1911 UTC
LZ2PP (KN33), LZ1ZX (KN32), LZ1YJ (KN32), LZ1GSP (KN22), 
LZ2SP (KN22), LZ1CWF (KN12), YU1DG (KN04), YU1CF (KNØS). 

Hørt: IT9WGZ, IK8JPI, IK1BZY og LZ1G?

17.6, 0810 -1117 UTC:
RB5INF (KN87), UB5IGY (KN88), RB5EEZ (KN88), RB4EXN 
(KN48), UB5WJF (KN68), UB5EC (KN87).

Hørt: RA3RAS, YU1CF, YU1EV, RB5INF, RB5CCO, UB5GHB.

17.6., 1603 - 2108 UTC
HG1XR (JN86), IT9CJC/p 8KM76), I8WES (JM77), IT8TUS (JM89), 
IK8JPI (JN70), IW9ACD (JM68), IT9BLB (JM68), IØJU (JN61), 
IK8BYD (JN71), I80MS (?), EA3EZG (JN01)

Desuden hørt en del 17,18, LZ1, 10, EA1/3 samt EB6SU (JM19).

21.7, 1417 -1622 UTC
RW6AI (KN94), RA6AAR (KN94), UA6LQ (KN97), RW6AI (KN94), 
UA4ALU (LN29), UB5LHJ (KN89).

Desuden hørt en del andre UA6, UA4 og UB.

22.7,0644-0935 UTC
UB5ICR (KN87), UA6LJV (KN97), RB5EEZ (KN88), UA6BDC 
(KN96), RB5EF (KN78), RA6HHT (LN05), RV6AJ (LN05), 
UB5GHB (KN67), UB5VWV (KN69).

Desuden hørt en del andre UA6 og UB.

10.6., 2107-2126 UTC
IØXKN (JN52). Hørt 11 og IWØ.

OZ1LPR/A (Augustenborg) har kørt følgende på Es:
12.6., 1847 -1911 UTC
LZ2PP, Y03JW, YU1DF (KNØS), LZ1KSP (KN22), YU8DB (KN02)

17.6., 0910-1116 UTC
RA3YCR (K073), UY50E (KO80), RB5LAA (KN89), RB5LSR 
(KN89), UB5LLW (KN89), UB5LQX (KN89), RB5INF (KN87), 
UB4EWP (KN88), RB5EC (KN87), RB4UES, UB7QA (KN87), 
RB5QMI (KN88), RB5EEZ (KN88), UB5IGY.

17.6., 1514 -1820 UTC
YU7AU (KE), YZ7NMJ (KN), YU7BZD (JN95), YU2CRJ, YU2WA 
(JN83), I7WAF (JN90), I8TUS (JM89), I8MIB (JM88), 9H1BT 
(JM75), IW7AKZ (JN80), YU2DI (JN95), I7MCO (JN80), I7IWN 
(JN90), YU4DN (JN93), 9H1CG (JM75), IT9CHY/9 (JM78), 
IW8BZN (JN70), I8WES (JN70), I8YZO (JM78), IT9DMT (JM68), 
IKØIXO/Ø (JN52).

144 MHz tropo
I perioden medio maj fil medio juni har OZ1LPR kørt F i JOØØ, 
JO10, JN09 og JN19 samt GJ7DNI i IN89.
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1296 MHz tropo
OZ5DI i perioden januar til september 1989 kørt DK0 TU (J062), 
Y25FE (J063), DK6AS (J052), Y21TC (J063), G4ZFJ og G8XIR I 
JOØL, GØBPU og G3LQR i JO02, PAØGUS (J023). Hørt DL7AKL 
i J062.

144 MHz aurora
OZ1LPR har 10.6. kørt LA, OH2-3-5, UR2, RA1TC (K058), UV1AS 
(K059), GØBTQ (I093), GM4YXI (I084) og HB9QQ (JN37).

144 MHz EME
OZ1AZZ har kørt følgende via månen:
OZ3UP(1 yagi til 4 yagi), LZ2US(1 yagi til 4 yagi), KD8SI, EA3ADW, 
DL8GP, W7FN.

Henning har nu kørt 20 forskellige stationer og 12 forskellige 
lande via EME.

Foto OZ4MM

Der er ingen rapporter om EME-QSO’er på andre bånd, men 
OZ4MM oplyser, at OZ9CR, Hans nu igen er QRV fra Åsum med en 
ny 5,7 m parabol. OZ9CR har tidligere været QRV på både 432 og 
1296 MHz EME. Jeg håber, du betænker spalten med en rapport i 
ny og næ, Hans.

Satellitter

En stemningsrapport fra Oscar-13
Oscar-13 er, som OZ8SL tidligere har beskrevet her i spalten, kom
met op i et kredsløb, som også var tiltænkt Oscar-10. For at illu
strere, hvad dette egentligt indebærer af muligheder, vil jeg vide
regive et uddrag af min logbog for den 6.-7. september 1989. (Jeg 
var ramt af en svær influenza og var således låst fast til sengs/ind- 
endøre).

Ifølge Svend-Eriks kredsløbsdata i OZ, skulle Or bit No. 943 være 
hørbar i retning 45° kl. 0619 GMT den 6. september.

Kl. 0620 besvarede jeg et CQ Call fra VK2ZRU, Rosk i Sidney, 
Syd-Australien. Vi udvekslede rapporter 56/57 og herefter de vante 
oplysninger om antenner, pre-amp, effekt, o.s.v.

Ca. 10 min. efter »blandede« VK 2 PK sig i samtalen, som nu an
tog mere afslappede former med gensidig ros af hinandens vidun
derlige lande o.s.v.

Jeg nævner dette, fordi kontakten var totalt blottet for QRM, QRN 
og QSB. Et rent 58 signal, som det du henter fra din lokale FM-repe- 
ater.

Kl. 0845 GMT (efter en periode med transponderen i Mode JL) 
havde jeg to kontakter med henholdsvis JA6AUX og JE2URF. Kl. 
0900 GMT var AO-13 kommet så højt over horisonten, at to gamle 
bekendte DD4PW, Henry i Oderhim og DG9MBX, Horst, kunne 
være med. Vi talte sammen til 0920 GMT, da VE7VHF, Bill i Vancou
ver meldte sig med styrke 5 9 + 20.

n  B  ■•  IH m

HIGH PERFORMANCE TRANVERTERS
The ” LT” Series has gained a worldwide reputation among EME 
operators, OSCAR users and contest operators as the finest trans
ve rters available. These transverters combined with your HFtrans- 
ceiver will outperform any of the multi-mode VHF/UHF trans- 
ceivers available on the market today.
They feature:
Low noise G a As-Fet preamplifiers and two separate RX-TX double 
balanced Schottky mixers with the receive mixer operating at 50 
mW L.O. power for extended dynamic range performance. A se- 
cond switchable L.O. is also provided to allow: repeater offset, 
OSCAR operation, or change of IF frequency during a multi opera
tor contest environment. These tranverters also include: A built in 
adjustable attenuator to match IF drive levels of 1-500 mW, an illu- 
m i nated front panel output power meter, manual or PTT switching, 
plus a built in option that will allow the operator to bypass the T/R 
switching relay for split RX In - TX-Out signal paths.
Each transverter is rated at 20 watts true linear output. This type of 
performance can only be achieved by using high biased final tran
sistors capable of delivering 50 watts of RF output.

ILN service
Roskildevej 11 - Tune 
4000 Roskilde 
Telefon 42 13 61 04 
Også aften OZ9FW
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For at fuldende rapporten skal det naturligvis nævnes, at jeg 
umiddelbart før en QSO med G4JUJ, Rich og WA10MI, Mike i Bo
ston om antenneprobelmer ved mode »S« havde min første kontakt 
til Indien på AO--13, nemlig VU2LO, Luke i New Delhi.

Det følgende Orbit No. 944 var naturligvis knapt så interessant, 
idet kl. nu var 1239 GMT og tidsforskellen imellem kontinenterne 
betød, at mens vi kunne glæde os over høj blå himmel og ca. 21° så 
var det nat (og sovetid) i de eventuelle DX-lande.

Jeg håber med ovenstående at have givet flere »blod« på tanden 
til at se med vurderende øjne på de kredsløbsdata, som stadig er 
blandt de bedste i verden, og som OZ8SL forærer os hver måned i 
OZ.

For en ordens skyld skal jeg anføre den sidste schedule for 
AO-13:
MA 003-160 Mode »B«
MA 160-200 Mode »JL«
MA 200-240 Mode »B«
MA 201-204 Beacon på Mode »S«
MA 204-217 Mode »S« (altså sammen med »B«)
MA 240-203 Off

Ifølge Beacon news fra AO-13 må transponderen på AO-10 ikke 
benyttes før end midt i november.

Vy 73 de Arne/OZ6QX

Litteratur og programmer vedrørende satellitter 
Den satellitinteresserede radioamatør kikker normalt forgæves i 
OZ’s annoncer efter håndbøger, der behandler emnet amatørsatel
litter. Programmer til beregning af kredsløb falbydes heller ikke i 
større mængder.

Den britiske afdeling af AM SAT, AMSAT-UK, tilbyder imidlertid et 
stort antal bøger, programmer m.m., der uden tvivl vil interessere 
en del amatører. AMSAT-UK sælger disse ting til såvel medlemmer 
af organisationen som ikke-medlemmer. Sidstnævnte må dog be
tale en merpris på 10% i forhold til medlemspriserne.

Hvis du er interesseret i en oversigt incl. prisliste samt en ordre
formular, kan du rekvirere dette materiale hos VHF-spalteredaktø- 
ren ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert (porto: kr. 3,20).

Blandt håndbøgerne kan nævens »Amsat-UK Oscar 13 Opera
tors Handbook« samt tilsvarende håndbøger for satellitterne 
JO-12, RS-10/11 og Oscar 10.

Blandt software-tilbuddene findes en del »tracking«-program- 
mertil såvel hjemmecomputere (BBC, C64/128, Amstrad, Atari) og 
PC’ere (IBM).

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

Dato Omlnr. UTC grd Omlnr. UTC grd
19.10. 11637 0:11 243 14481 0:46 120
20.10. 11651 0:41 253 14494 1:49 140
21.10. 11665 1:11 262 14506 0:57 130
22.10. 11679 1:41 271 14518 0:05 121
23.10. 11692 0:27 254 14531 1:08 141
24.10. 11706 0:57 264 14543 0:16 132
25.10. 11720 1:27 273 14556 1:20 152
26.10. 11733 0:12 256 14568 0:27 143
27.10. 11747 0:43 265 14581 1:31 163
28.10. 11761 1:13 274 14593 0:39 154
29.10. 11775 1:43 284 14606 1:42 174
30.10. 11788 0:28 267 14618 0:50 165
31.10. 11802 0:58 276 14631 1:54 185
1.11. 11816 1:29 285 14643 1:01 176
2.11. 11829 0:14 268 14655 0:09 167
3.11. 11843 0:44 278 14668 1:13 187
4.11. 11857 1:14 287 14680 0:21 178
5.11. 11871 1:44 296 14693 1:24 198
6.11. 11884 0:30 279 14705 0:32 189
7.11. 11898 1:00 288 14718 1:35 209
8.11. 11912 1:30 298 14730 0:43 200
9.11. 11925 0:15 281 14743 1:47 220
10.11. 11939 0:46 290 14755 0:55 211
11.11. 11953 1:16 299 14767 0:02 202
12.11. 11966 0:01 282 14780 1:06 222

13.11. 11980 0:31 292 14792 0:14 213
14.11. 11994 1:01 301 14805 1:17 233
15.11. 12008 1:32 310 14817 0:25 224
16.11. 12021 0:17 293 14830 1:28 244
17.11. 12035 0:47 302 14842 0:36 235
18.11. 12049 1:17 312 14855 1:40 255
RS-10/11: Oml.tid: 105.0156351 min.,, incr.: 26.37961077°
JO-12: Oml.tid: 115.6528073 min., incr.: 29.2387261° 
Beacon: 435.975/435.910 MHz

Interessegruppe 
10 m FM

Vi er et par eksperimenterende Danske Radioamatører, som igen
nem længere tid har har gået og puslet med tanken om at starte en 
interessegruppe for 10 WFM. Derfor inviterer vi alle, som har lyst og 
interesse for at være med i sådan en gruppe til at møde op i 
OZSVEJ’s EDR Vejle afdeling:

Mandag den 23. oktober 1989, kl. 19.30 
Er du forhindret i at møde, vil vi blive glade, hvis du evt. sender os 

et brev eller ringer til os og fortæller, at du gerne vil være med i inte
ressegruppen.

OZ5VEJ’s adresse er: Dæmningen 58, 7100 Vejle.
Med venlig hilsen
OZ1BIN Knud Erik Kofod OZ1BWX Erling Andreasen
Rådyrløkken 143, Korup Skovmøllevej 34, th.
5210 Odense 7100 Vejle
Tlf. 09 94 22 55 Tlf. 75 72 01 57

r |a |d 1i|o [a |m 1a |t |ø |r1e|r1n 1e|s 1
F|Q|R[L|A|G|

Ø p U

Nu har vi de nye 1989 
QTH-lister på lager 

Prisen er kr. 115,90

Kan bestilles på: 
telefon 66 13 77 00
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Kredsløbsdata for Oscar-13

Orbit Dato UTC
AOS
az MA

1033 19.10 03:18 53 127
1034 19.10 10:28 200 31
1035 20.10 02:52 43 142
1036 20.10 09:18 185 30
1037 21.10 02:24 33 156
1038 21.10 08:12 169 30
1039 22.10 01:51 23 169
1040 22.10 07:11 153 32
1041 23.10 01:08 13 177
1042 23.10 06:16 137 36
1043 24.10 00:11 2 181
1044 24.10 05:27 122 43
1045 24.10 22:58 350 179
1046 25.10 04:47 107 53
1047 25.10 21:18 335 166
1048 26.10 04:12 94 65
1049 26.10 17:58 302 116
1050 27.10 03:43 82 79
1051 27.10 14:07 256 55
1052 28.10 03:17 72 94
1053 28.10 12:22 234 41
1054 29.10 02:53 62 110
1055 29.10 10:57 217 34
1056 30.10 02:28 52 125
1057 30.10 09:41 201 31
1058 31.10 02:02 43 140
1059 31.10 08:31 185 29
1060 1 .i 1 01:35 33 155
1061 1.11 07:25 170 30
1062 2.11 01:00 23 167
1063 2.11 06:23 154 31
1064 3.11 00:17 13 176
1065 3.11 05:28 138 36
1066 3.11 23:21 2 180
1067 4.11 04:40 122 42
1068 4.11 22:06 349 176
1069 5.11 03:58 107 52
1070 5.11 20:25 334 164
1071 6.11 03:24 94 64
1072 6.11 17:00 301 112
1073 7.11 02:54 82 77
1074 7.11 13:19 256 55
1075 8.11 02:28 71 92
1076 8.11 11:35 335 41
1077 9.11 02:03 62 108
1078 9.11 10:10 217 34
1079 10.11 01:38 52 124
1080 10.11 08:54 201 30
1081 11.11 01:12 43 139
1082 11.11 07:44 186 29
1083 12:11 00:44 33 153
1084 12.11 06:38 170 29
1085 13:11 00:10 23 165
1086 13.11 05:36 154 31
1087 13:11 23:26 12 174
1088 14.11 04:40 138 35
1089 14:11 22:30 1 178
1090 15.11 03:52 122 42
1091 15:11 21:16 349 175
1092 16.11 03:10 107 51
1093 16:11 19:35 334 162
1094 17.11 02:35 94 63
1095 17:11 16:03 299 108
1096 18.11 02:05 82 76
1097 18:11 12:32 257 54
1098 19.11 01:38 71 91

Beacon : 145.812 MHz/435.651 MHz. 
*: Den følgende dag

MaxElev LOS
UTC az el UTC az MA

07:01 47 25 08:16 20 238
19:49 242 68 20:18 156 251
05:36 41 19 07:07 12 237
18:36 237 80 19:10 139 251
04:43 30 14 05:56 5 235
17:22 196 88 18:02 122 250
03:33 20 10 04:51 354 236
15:59 10 88 16:53 106 249
03:00 4 8 03:46 343 236
14:26 57 90 15:42 91 247
02:09 350 8 02:49 325 240
12:53 118 83 14:32 78 246
01:15* 336 10 01:52* 302 244
11:32 101 73 13:22 66 245
00:07* 328 15 00:53* 278 246
10:31 84 62 12:13 55 244
23:22 304 21 23:54 245 249
09:13 77 52 11:00 46 242
22:23 55 30 22:50 222 250
08:18 65 42 09:51 37 241
21:13 281 42 21:45 198 251
07:16 56 33 08:39 29 239
20:10 262 55 20:39 177 251
05:57 50 26 07:28 21 237
07:01 47 25 08:16 20 238
19:02 244 68 19:31 158 251
17:51 221 79 18:24 140 250
03:46 31 14 05:09 5 235
16:35 213 88 17:15 123 250
03:11 16 10 04:02 355 235
15:12 354 89 16:06 107 248
02:18 3 8 03:00 342 237
13:39 23 90 14:57 92 248
01:25* 349 8 02:02* 325 240
12:08 113 83 13:47 79 246
00:30* 335 10 01:05* 303 243
10:49 98 73 12:36 67 245
23:19 329 15 00:07* 277 247
09:26 90 63 11:27 56 244
22:36 305 21 23:08 246 249
08:32 75 52 10:14 46 241
21:33 291 30 22:05 219 251
07:33 65 42 09:05 37 240
20:31 272 41 20:58 200 251
06:10 59 34 07:54 29 239
19:26 256 54 19:52 178 251
05:00 51 26 06:41 22 237
18:18 236 67 18:47 157 251
04:20 38 19 05:33 13 236
17:05 225 79 17:37 141 250
02:56 31 14 04:24 4 235
15:48 226 87 16:31 123 250
02:29 15 10 03:18 354 235
14:27 35 88 15:21 108 249
01:32* 3 8 02:13* 344 236
12:51 324 90 14:12 93 248
00:37* 350 8 01:14* 327 239
11:22 109 83 13:01 80 247
23:44 335 10 00:19* 304 243
10:03 96 73 11:50 67 245
22:32 329 15 23:20 279 246
08:32 92 63 10:41 56 244
21:47 307 21 22:21 247 249
07:48 74 52 09:30 46 242
20:37 301 30 21:17 223 250
06:22 69 43 08:18 38 240

* *: Apogæum før AOS eller efter LOS 
Beregnet af OZ8SL; - Element set 40 benyttet.

596 OZ OKTOBER 1989



Contestrapporter
V/OZ1FMB, Georg Landbo, Fasan vej 7, 7190 Billund 

Aktivitetstesten
September-testen gav følgende resultat:

Klasse 1 -144 M single 
Nr. Call Locator

OZ1ANA J055
OZ6TY J055
OZ1BUR J046
OZ1HNE J057
OZ8TU J065

6 OZ8PG J066
7 OZ1KVM J044
8 OZ1DLD J045
9 OZ2BB J046

10 OZ1IWE J046
11 OZ1HUW J065
12 OZ1BEF J046
13 OZ8RY J065
14 OZ1IYH J055
15 OZ1JXH J047
16 OZ9ZZ J046
17 OZ1JVX J046
18 OZ1GER J065
19 OZ1IVD J046
20 OZ8QD J066
21 OZ4QA J065
22 OZ1ASP J055
23 OZ5AEK J055
24 OZ5AEI J055
25 OZ5AEJ J055
26 OZ5TG J045
27 OZ3ADL J055
28 OZ5ADV J055

OZ1JSZ J065
OZ1IZB J055

29
30

QSO
117
104
80
97
88
76
73
62
66
54
68
44
50
52
35
38
25
34
27
16
34
25
29
16
24
13
9
9

17
7

Klasse 2 -144 MHz multi

Sqr
29 
31
30 
27 
25 
22 
22 
22 
18 
21 
20 
19 
15
14
15 
13 
12 
12 
13 
13 
12 
10 
10

Point
43836
40145
39824
35644
29735
24930
24670
24644
22529
22068
20317
19884
16611
14889
14209
12902
11421
10820
10680
9634
9204
8259
8003
7727
7525
6652
6554
4292
3427
2006

Nr. Call Locator QSO Sqr Point
1 OZ1DOQ/P J064 252 46 103534
2 OZ1ALS J044 105 27 47230
3 OZ1KLB J055 67 20 26469
4 OZ7AMG/A J065 81 23 26327
5 OZ7HVI J065 85 22 25635
6 OZ5DD J045 54 20 21823
7 OZ1EDR J065 52 14 13185
8 OZ9HEL/A J066 36 11 9512
9 OZ9EDR J065 39 10 8481

10 OZ8ERA J066 23 7 5391

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

1 OZ1KLU J046 61 25 34417
2 OZ1JPT J064 72 30 32815
3 OZ7IS J065 70 30 31291
4 OZ1CFO J056 35 19 20801
5 OZ1GMP J056 40 20 19603

\#i fs t rh a n r llA i"  h l  a ....... ....... .

6 OZ5TG J045 - 25 11 9562
7 OZ2BB J046 23 11 9358
8 OZ8RY J065 25 11 8995
9 OZ1ASP J055 22 11 8386

10 OZ1LYZ J056 18 10 7760
11 OZ6HY J045 17 8 7011
12 OZ9ZZ J046 12 7 5309
13 OZ4QA J065 6 3 1796

Klasse 4 - 432 MHz multl
Nr. Call Locator QSO Sqr Point

1 OZ1EDR JQ65 28 16 12091
2 OZ1KLB JQ55 24 13 11579
3 OZ7HVI J065 29 14 10917
4 OZ1ALS JQ44 22 12 9082

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

1 OZ1HDA J047 4-2-S-2 3 8458
2 OZ1GMP J056 22-5-0-0 8 4936
3 OZ1JXY JQ46 4-3-3-0 4 3829
4 OZ3ZW J054 20-0-0-0 8 3474
5 OZ1GEH J065 23-0-0-0 8 2795
6 OZ1LZO J065 21-0-0-0 7 2559
7 OZ8TU JQ65 21-0-0-0 7 2559
8 OZ7IS JQ65 13-4-2-0 3 2082
9 OZ1DOQ JQ65 14-0-0-0 5 1423

10 OZ2TG JQ65 13-0-2-0 3 1217
11 OZ1GER JQ65 11-0-0-0 3 959
12 OZ1CFO J056 4-0-0-0 4 874
13 OZ9ZZ JQ46 3-0-0-0 3 600
14 OZ2BB J046 4-0-0-0 3 550
15 OZ1 ASP/P JQ55 4-0-0-0 3 381
16 OZ1HWJ J065 10-0-0-0 1 378
17 OZ6HY JQ45 4-0-0-0 2 302

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

1 OZ1KTE JQ65 11-1-3-0 1 681

Open Class 144 MHz
Nr. Call Locator QSO Sqr Point

1 DC5BT JQ54 69 23 27265
2 DK90Y J052 26 10 14942

Open Class 432 MHz
Nr. Call Locator QSO Sqr Point

1 DCOSHF/P J054 46 20 21523
2 G USB JO02 3 3 3006

Open Class Microbølge
Nr. Call Locator QSO Sqr Point

1 DK1KR JQ53 8-0-0-0 5 2305

Afdelingskonkurrencen
Resultatet år til dato (pr. sept. 1989)
Nr. Call Point Nr. Call

1 OZ8ERA 1216353 11 OZ2EDR
2 OZ7AMG 1209097 12 OZ7FYN
3 OZ9EDR 867478 13 OZ9HEL

Point
205762
179250
115737

YASEU- ICOM og 
KENWOOD.
Men også antenner 
er vort speciale.

rc TRADING ,
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

86 1 7  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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4 OZ1ALS 561076
5 OZ8H 535853
6 OZ6HR 481600
7 OZ7HVI 438036
8 OZ8SMA 404905
9 OZ1KLB 347179

10 OZ4VBG 297552

Top-10 (efter 9 tester) 
Aktivitetstesterne 1989

Klasse 1 -144 MHz single
Nr. Call

14 OZ1EDR
15 OZ6EDR
16 OZ7RD
17 OZ9EVA
18 OZ3FYN
19 OZ2AGR

78531
66711
51197
35722
28114
17596

6 OZ1CFO
7 OZ3ZW
8 OZ1KLU
9 OZ7IS 

10 OZ1DOQ 
Antal deltagere: 28

J047
J054
J046
J065
J065

OZ1ANA 
OZ1HNE 
OZ1BUR 
OZ1IWE 
OZ1KVM

6 OZ3ADL
7 OZ8TU
8 OZ8RY
9 OZ1IYH 

10 OZ1HUW 
Antal deltagere: 57

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call

1 OZ1DOQ/A
2 OZ1ALS
3 OZ1KLB
4 OZ7HVI
5 OZ1GDI
6 OZ9HEL
7 OZ7AMG
8 OZ8ERA
9 OZ9EDR

Locator
J055
J057
J046
J046
J044
J055
J065
J065
J055
J065

Locator
J064
J044
J055
J065
J065
J066
J065
J066
J065

Point
370364
356249
331333
284664
184406
152386
147629
133280
121738
119446

Point
954949
521542
299769
255684
125767
115737
106379
101101
94751

Tester
9
8
8
8
9
8
8
8
9
8

Tester
8

Klasse 6 - Microbølge multi
Nr. Call Locator

1 OZ1KTE J065
Antal deltagere: 1

Open Class 144 MHz
Nr. Call Locator

1 DK90Y J052
2 DC5BT J054
3 BRS31976 JO01

Open Class 432 MHz
Nr. Call Locator

1 DLOSHF/P J054
2 G1LSB JO02

Open Class Micro
Nr. Call Locator

1 DK1KR J053

Resultat
fra Marconi Memorial Contest 1988:

Class A -144 MHz single
Nr. Call Locator

1 F6HPP/P JN19PG
2 F2CT JN15AQ
3 F6DWG/P JN19AK 

292 indsendte logs.

25426
23244
22191
20132
18946

Point
7105

Point
66961
63315
4056

Point
68969
23594

Point
9531

QSO
411
239
319

Tester
6

Tester
4
3
1

Tester
3
2

Tester
5

Point
179317
162312
157032

10 OZ1EDR 
Antal deltagere: 17

Klasse 3 - 432 MHz single

J065 78531 6 Class B -144 MHz multi
Nr. Call Locator QSO Point

1 HB9BZA/P JN36BK 456 249713
2 DKOBN/P JN39VK 498 202075

Nr. Call Locator Point Tester 3 OK1KTL/P JO60LJ 472 1616441 OZ1KLU J046 200663 9 147 indsendte logs2 OZ7IS J065 171820 8
3 OZ1JPT J064 161595 7
4 OZ1CFO J056 99069 9 Der mangler helt OZ-stationer, det er ellers en god chance for dem,
5 OZ1LYZ J056 66030 8 der gerne vil have »gårdpumpen« rørt.
6 OZ7LX J055 59284 5 Her følger så inviation og regler for:
7 OZ9ZZ J046 53105 9 16th Marconi Memorial Contest VHF
8 OZ8QD J066 51543 8
9 OZ1GEH J065 50297 5 A.R.I. (Associazzione Radioamatori Italiani) har hermed fornøjel

10 OZ8RY 
Antal deltagere: 27

Klasse 4 - 432 MHz multi

J065 44310 7 sen at indbyde alle radioamatører i Region 1 - medlemslandene til 
at deltage i:

The 16th Marconi Memorial Contest VHF 1989
Nr. Call Locator Point Tester Testen er organiseret af A.R.I. til minde om den berømte viden

1 OZ7HVI J065 60741 9 skabsmand Guglielmo Marconi.
2 OZ9EDR J065 48607 9 Testen afvikles fra:
3 OZ1KLB J055 23705 3 Lørdag den 4. november 1989 kl 1400 GMT til
4 OZ1ALS J044 19767 2 Søndag den 5. november 1989 kl 1400 GMT.
5 OZ3FYN/P J055 14057 1 1. Deltagere:
6 OZ1KTE J065 10148 3 Testen er åben for alle licenserede radioamatører i Region 1.
7 OZ7AMG J065 

Antal deltagere: 7

Klasse 5 - Microbølge single

1772 2 Multioperatør- og klubstationer accepteres, når der kun bruges eet 
kaldesignal under testen.
2. Teststationer
A) Single Operator - stationer, hvor kun kaldesignalets indehaver

Nr. Call Locator Point Tester deltager.
1 OZ1HDA J047 82890 8 B) Multi Operators - alle andre stationer.
2 OZ1JYX J046 59697 9 Kun een TX er tilladt.
3 OZ1GMP J056 33065 9 3. Kontakter
4 OZ8TU J065 30460 9 Hver station må kun kontaktes een gang, hvad enten den er fixed,
5 OZ1GEH J065 25569 8 portable eller mobil. Hvis en station bliver kontaktet mere end een
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gang, skal den alligevel noteres med i loggen - med 0 point og tyde
ligt afmærket, at det er en dublet.
Kontakter via aktive repeatere, translatorer, meteorscatter eller 
EME tæler ikke med som pointgivende.
4. Bånd og mode:
Alle kontakter skal være på 144 MHz i henhold til Region 1 bånd
planen.
Kun kontakter på CW (A1) er gyldige.
5. Contestrapport
Hver korrekt afviklet QSO skal indeholde normal RST-rapport ef
terfulgt af QSO-nr. begyndende med 001 samt Locator (WW-LOC).
6. Point
Der gives 1 point pr. km.
Total pointsum skal noteres øverst på første logblad.
7. Log
Region 1 standard logblade eller tilsvarende skal bruges. Log sen
des til den nationale VHF Contest manager og skal være denne i 
hænde senest ved udgangen af november måned.

For sent afsendte logs accepteres ikke.
Loggen forsynes med Summary Sheet og denne skaivæ re un

derskrevet af 1. operatøren, som derved attesterer, at contestreg- 
lerne er overholdt.

Venligst maskinskriv din log, eller i det mindste skriv den - og din 
adresse - så det er læseligt.
8. Diplomer
De tre »Top scores« i hver sektion er vindere af: »Marconi Plate«. 
Good luck everybody.

I4LCK, Franco Armenghi

VERSATOWER
Vi har solgt vores gamle hus i Lønstrup og sæl
ger omgående vores antenner bestående af:

VERSATOWER 18m gittertelecopmast, kraftig 
model med rustfri wirer og barduner. Med 2 spil, 
HAM-4 rotorsystem, FRITZEL FB33 beam med 
balun, 80m dipol, JAYBEAM D8/2M og D8/70cm 
antenner, kabler, 
komplet som beset, KR 10.000,-
Antennemast på tag med AR40 rotor og KR500 
elevationsrotorsystem, med 8XY/70 og 5XY/2M 
satellitantenner, «|
som beset, KR 1  ■ U U U j "

l/y 73, OZ4SX, Svend

NOR AD 08-96 01 88
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen, 
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tlf. 86 81 30 96. RTTY

SARTG News No. 72
Så er det atter SARTG-tid. Det nyeste nummer indeholder bl.a. føl
gende: Kongressen i Örebro, Programbanken. Ombygning af Phi
lips Pact 200 til RTTY (2. del), gennemgang af Commodore 64, Bat
teritester, RTTY-converter, QSL-tips, Packet, o.s.v. Som sædvanlig 
et godt og varieret stof sammensat med sikker hånd af SM6AEN 
Lennart. Fremhæves skal også disse to artikler:

RTTY med PC’er (SM6AAL). Han beskriver RS-232 forbindelser, 
tilslutning i 9 & 25 polet D-substik, FSK-nøgling og PTT-styring fra 
PC’eren.

Desuden har LA8AK beskrevet modificeringer på en TNG, så 
man undgår pakkekollisioner ved Packet.

Vi ser gerne endnu flere medlemmer i SARTG, og du er naturlig
vis velkommen til at rekvirere kopi(er) af artikler, så du kan danne 
dig et indtryk af kvaliteten. Henvendelse til RTTY-red.

Prøvenummer af bladet samt indmeldelse (sv.kr. 70,00/år) foreta
ges til SM6BJK, Rolf Berntsson, Bufjällsleden 1C, S-417 27 Göte
borg, Sverige. Tlf. 031-231370 eller 0303-26767.

• ■ ''t '/« :  •

Klippet fra SARTG-NEWS.

Fax med PC’er
Et Fax-modtageprogram til IBM-kompatible PC’ere er udviklet af 
DK8JV Eberhard. Det er et virkeligt godt program, der giver en høj 
opløsning. Max. 1810 punkter pr. linie med 16 gråtoner. Program
met kan køre på alle PC-maskiner (XT-AT-PS/2s...) og med alle gra
fikkort, uanset om det er CGA, EGA, VGA eller Hercules. Ønsker 
man en udskrift af de modtagne billeder, kan de fleste printere be
nyttes, idet programmet understøtter 8-24 nåle.

Der kræves minimum 512 kB ram og en seriel port. Diskette/hard 
disc kan benyttes. Der kan også købes et printkort til en fax- 
converter. Er du interesseret, skriv til:

Eberhard Backeshoff, DK8JV, Obschwarzbach, 40A, D-4020 
Mettmann, Vesttyskland.

Fax-bulletin
Ved tilsendelse af SASE tilsendes denne bulletin. Skrivtil HansJur- 
sen Schalk, DJ8BT, Hammarskjöldring 174, D-6000 Frankfurt/Main 
50, Vesttyskland. Fax-aktivitetsdage på det europæiske fax-net: 
Onsdag: 3605 kHz kl. 1800 lokal tid 
Søndag: 14110 kHz kl. 1100 lokal tid.

Fax-frekvenser: 3601, 7040, 14108, 14232,2, 21150 og 28200 
kHz. Husk at OZ amatører ikke må sende fax, kun på 70 cm.

Fax-contest: Denne contest er sponseret af DARC og foregår i 
weekenden 28/29 oktober 1989 fra kl. 0800 til 2000. Contesten er 
åben for SWL’s, reglerne kan rekvireres ved RTTY red.

European DX Contest 1989
Contestperiode:
RTTY: 11. november 12 UTC til 12. november 24 UTC.

Bånd: 3,5-7-14-21-28 MHz. Minimum tid af operation på et bånd 
eller båndskift er 15 minutter - undtagen for multi-opr./multi-tx stati
oner.

Klasse:
a) Single opr. alle bånd (ingen assistance i logføring eller hjælp til 
søgning efter multiplier er tilladt).
b) Single opr. høj bånd (som ovenstående, men kun operation på 
14-21-28 MHz).
c) Multi-opr.single tx. (må kun udsende et signal, minimum opera
tion på båndet er 15 min.).
d) Multi opr. multi tx (alle stationer skal befinde sig indenfor en dia
meter af 500 meter og være på licensindehaverens ejendom).

Pauser: Single opr. stationer må kun deltage 30 af de 36 timer. De 
6 timers pause må tages i en, men højst 3 perioder og skal marke
res i loggen.

Kodegruppe:
Sædvanlige RST + nr. fra 001 anvendes. Der må kun kontaktes sta
tioner udenfor Europa (d.v.s. OX-stationer må kun kontakte Eu
ropa).

QSO-points:
Hvert QSO tæller 1 point. Hver station må kun kontaktes en gang 
på hvert bånd. Hver bekræftet QTC tæller 1 point (se under QTC- 
trafik).

Multiplier:
Hvert nyt DXCC-land kontaktet giver en multiplier på hvert bånd. 
Antallet af multipliers på 80 m ganges med 4, på 40 m med 3 og på 
20, 15, 10 m med 2.

Samlet score:
Summen af QSO-points + QTC points på alle bånd ganges med 
summen af multipliers på alle bånd.

QTC-trafik:
Tillægspoint kan fås ved at gøre brug af QTC-trafik. En QTC er en 
rapport på en QSO, der har fundet sted tidligere i testen og senere 
sendes tilbage til en europæisk station. En QTC kan kun sendes fra 
en ikke europæer til en europæer. Ideen med QTC er, efter at et an
tal europæiske stationer er blevet kørt, kan en liste med disse stati
oner sendes tilbage til en europæer under QSO med denne. Der 
gives 1 tillægspoint for hver QTC rapporteret.

A) En QTC består af tid, call og QSO-nr. fra stationen, der rappor
teres, f.eks. 1307/DA1AA/431. Dette betyder, at 1307 UTC kørte en 
ikke-europæer DA1AA og modtog QSO nr. 431 fra ham.

B) En QSO kan kun en gang anvendes som QTC, og den må ikke 
sendes tilbage til den station, hvormed den rapporterede QSO blev 
kørt.

C) Man kan kun modtage maksimalt 10 QTC fra hver station, uan
set bånd. Man kan kontakte en station flere gange for at komplet
tere kvotaen på 10 QTC, men kun første gang må man udveksle 
QSO-nr.

D) Man kan føre de modtagne QTC’s efter QSO’en i loggen eller 
på separate logblade, blot man indikerer fra hvilken station, de er 
modtaget. Stationen udenfor Europa begynder afsendelsen af sine 
QTC’s med at give QTC-gruppenummer, f.eks. 3/7 hvilket betyder, at 
det er 3. gang, han sender QTC, og at den indeholder 7 QTC’s.

SWL: Kun single opr. alle bånd, alle kaldesignaler europæiske el
ler ikke-europæiske må kun logges en gang pr. bånd. Loggen skal 
indeholde begge kaldesignaler og 1 af kontrolnumrene. Hver QSO
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giver 1 point. QIC giver 1 point. Multipliers som for senderamatø
rer.

I RTTY testen er QSO med europæiske stationer også tilladt. 
Som multiplier benyttes både WAE og DXCC-landslisten. QSO og 
QTC-trafik med eget land er ikke tilladt.

Der er diplomer til vinderne i hver klasse i hvert land og til statio
ner med mindst halvt så mange points som vinderen i Europa.

Log info: Log og sammentællingsblad sendes til: WAE DC Con
test Committee, P.O. Box 1328, D-8950 Kaufbeuren, Vesttyskland. 
Senest poststemplingsdato for log er: 15. december.

For hvert bånd med over 100 QSO’er skal der medsendes en 
checkliste. Contest Comiteen anbefaler brug af deres egen log. 
Evt. interesserede amatører kan få en logkopi herfra.

TELEINSPEKTIONEN - HVEM ER DET? 
Teleinspektionen er en selvstændig statsvirksomhed under P&T. 
Vi udfører myndighedsopgaver på følgende områder:
- udsteder tilladelse til brug af alle former for radiokommunika

tionsudstyr, fællesantenneanlæg og teleterminaludstyr samt 
godkender mærkning af sådant udstyr,

- udsteder radioekspedientcertifikater,
- forvalter radiofrekvensspektret og dets udnyttelse,
- typegodkender radiokommunikationsudstyr, fællesantenneud

styr og teleterminaludstyr samt godkender mærkning af sådant 
udstyr,

- godkender udstyr til sikring mod uønsket udstråling af radiostøj,
- indledende abonnements- og tilladelsesforhold for mobiltelefo
ner (NMT).

Henvendelser om ovennævnte forhold rettes til: 

Teleinspektionen
Islands Brygge 81, 2300 København S 
Telefon 31 54 47 96 

Henvendelser om indledende abonnements- og tilladelsesfor
hold for mobiltelefoner (NMT) vest for Storebælt rettes dog til:

Teleinspektionen
Mobiltelefonkontoret
Lille G råbrødrestræde 1, 5000 Odense C 
Telefon 66 14 81 41

Kontrol- og forstyrrelsesopgaver:
- kontrol af radiokommunikationsanlæg og fællesantenneanlæg,
- markedskontrol vedrørende elektriske apparater og anlæg, der 

skal være radiostøjgodkendt (radio- og TV-apparater, håndværk
tøj, køkkenudstyr m.m.) samt vedrørende teleterminaludstyr,

- behandling af klager over forstyrrelser, der opstår i forbindelse 
med brug af radiosendere og teleterminaludstyr

Til varetagelse af ovennævnte opgaver er Teleinspektionen op
delt i 3 distrikter kaldet

Distrikt Aabenraa 
Nørretorv 3, 6200 Aabenraa 
Telefon 74 63 07 43

Distrikt København
Kronprinsesse Sofies Vej 35A, 2000 Frederiksberg 
Telefon 38 33 13 44

Distrikt Århus
Runetoften 14, 8210 Århus V 
Telefon 86 24 44 11

Telefonerne er åbne hverdage (mandag-fredag) mellem kl. 9 og 15. 
Udenfor dette tidsrum kan der indtales en besked på telefonsvare
ren, og vi vil kontakte Dem hurtigst muligt.

Forberedelse til 
licensprøve - så:

VEJEN
TSL
SENDETILLADELSEN

Nyt:
Nu fås et tilhørende kursus- og op
gavehæfte, der er velegnet til brug 
for undervisere, kursister og selv
studerende.

VTS 7. udg..........................125 kr.
Kursus og opgavehæfte .. 30 kr.

Bestil dem hos:

\  lR|A|D|l|OlAlM|A|T|0|R|E|R|N|E|S| 

) [F|0| R|L| A|G|

/  Ia TfW I

Tlf. 09 13 77 00
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Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen, 
Ellevang 143. 7100 Vejle.

SWL QSL fra JT
Henrik OZ1ING har sendt mig en kopi af et SWL QSL kort, som han 
har modtaget fra Mongolia og vedlagt 2 stk. IRC. Dette er Henriks 
første SWL kort, men vær vis på, at der kommer mange flere. 
OZ1ING Henrik besvarer alle SWL kort 100%.

TO RADIO DATE UTC MC 2 WAY RST

//A /g V/A # 0  &

DX Foundation (F-DX-F) et diplom for aflytning af franske stationer 
i kalenderåret 1989.

Du skal samle 100 point.
1 point for hver fransk station 
5 point for hver fransk besiddelse (FH, FM, FY o.s.v.)
10 point for hver station F89/F... (har været brugt her i sommer).

Pris 12 IRC.GRC liste til: F6EEM, Sylvio Faurez, 4 rue Duguesch- 
lin, F-35170, Bruz, Frankrig.

Z0NE-40
ITU-18

UA9  1 3 0 -3 3 3 /JKfØ
DATE 6NT MHZ MØDE RST

11-% zm ø
2 /

SSB 5 l
MNTMÆMÉLRGV.IL. TUBES.

Ml GALL UÅ9U1. , 
REMARKS Hem*!PSe &SI
13! OP VIKTOR.
PSE-QSL-RO. BOX 88 MOSCOW.

Henrik kører med en TS 530 SP samt en 6 element monobander 
for 10 meter, en 5 element monobander for 15 meter og en longwire 
antenne. Sådan.

Tak for brev Henrik, håber vi hører nyt fra dig igen her i spalten. 
Jeg ved jo, du har kørt virkelig mange lande, og der vil strømme ind 
med QSL kort, efterhånden som bureauerne får blandet kortene.

Heldige asen
Ja, som redaktør af den her lille rubrik i OZ, har man visse privile
gier, bl.a. har jeg et par gange fået tilsendt det finske Radio Amatö- 
öri, som er Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) medlemsblad.

Det er et pænt blad, trykt på pænt papir og på ca. 60 sider med 
bl.a. 3 hele siders DX info o.m.a.

Jota 1989
Jamoree-On-The-Air pidetään lokakuun kolmantena viikonlop- 
puna. Lippukunnan tai piirin johtajienkanssa on syytä hyvissä ajoin 
suunnitella, o.s.v.

Ja, det er ikke så let med det her udenbysk. Kort og godt så er der 
Jota den 21. - 22. oktober 1989, så hvorfor ikke få nogle Jota satio
ner i loggen, mon ikke spejderne rundt omkring ville blive glad for 
et SWL QSL kort, og jeg tror helt sikkert, at der nok skal komme et 
tilbage, og det kunne jo være, at der blandt nogle af de deltagende 
spejdere, måske var nogle, der fik lyst til at blive SWL’er.

OG3AA
Dette kaldesignal har været anvendt 11.-24. september i anledning 
af Hameenlinda’s 350 års jubilæum. Har du fået dette sjældne call 
i loggen, kandusendeQSLtil: HameenlindaRadioamatoorit ry. PL 
7, SF-13101, Hameenlinda, Finland.

F 89
I anledning af 200 året for den franske revolution, udgiver French 
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UA9-130-333/JWØ
Som omtalt i OZ 3/89, er det UA9UI, der er udstationeret på Swal- 
bard, hvor han er en del aktiv på SWL siden. OY9A Henrik har fået 
QSL fra Victor, det er hans SWL nr. 2196, så selv om han ikke har li
cens, medens han er på Swalbard, er han flittig SWL’er, og som det 
fremgår af kortet, samler han call til WAE diplomet.

Lyttertips
CN8ST Marocco Jackie skal have QSL til sit hjemmecall F2CW. 
JW7FD Swalbard. Det er Ragnar LA7FD, der er aktiv fra Bjørnø 
VP2MR og VP2MBM fra Montserrat. QSL sendes via W5STI.
3Y ekspedition, det biir nok en julegave til både SWL’er og lic. 
radioamatører.

Det er LA1EE, Einar, LA6VM Erling og LA2GV, der forventer at 
starte operationen den 24. dec. fra Bouvet Island. Prøve at kigge i 
DX spalten, mon ikke DX-Morten kommer med lidt info derom se
nere.

V31BB Belize Jim fortæller, at han har taget et sabbatår, måske 
to, for at være radioamatør på fuld tid. Jim kører godt og ligger her 
med et kanonsignal. QSL til V31BB Jim, San Pedro, Belize, det er 
en let adresse, men Jim bor lige ved siden af posthuset, så de ved, 
hvem der skal have alle QSL kortene, der strømmer ind.

A61AC United Arab Emirates Hamdam er meget aktiv for tiden 
omkring 14.200. QSL til Box 4221 Dubai.

CR9M Madeira QSL via CT1CWT.
VP9HS Bermuda Don er mest aktiv på 14 MHz. QSL til Box 112, 

Sommerset, Bermuda.
ULOK/UZ9SWO (jeg ved ikke rigtigt, hvad det er for noget, men 

kørte ham alligevel) op.Vasily og QSL til Arms DX, Box 7, 462401 
Orsk.

4U1ITU - omtalt i OZ 7/89
Jeg har haft QSO med 4U1 ITU, hvor operatøren var svensk og hed 
Erik. Jeg spurgte om SWL QSL kort, dette er ikke noget problem, 
send bare QSL via bureau. Erik, der tilfældigvis var QSL manager 
for stationen, lovede, at der vil blive sendt svar QSL 100%.
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OZ5EV

MEMBER OF JARL — S IN C E  1 9 7 6

DXCC, HAC, VPX, JCC, | HRO UR SIGNALS

DAY MONTH YEAR

2 6  MAR b 3 0 9 2 7 JRRG RJ 56

y \ J

Rig : FR-101S, DRAKE, Ant :3ele yagi, DP, Vert

QRA : Noriyuki Amano
QTH: 80-2, Kitaura, Honno-cho, Toyokawa-city, 

Aichi, 442 JAPAN

Brev fra OZ1LDM Keld
Keld skriver angående forkortelser vedr. CW m.m. findes der i OZ 
6-9-10/86 nogle indsatte midtersider, skrevet af OZ1IGT, Eigil, angå
ende forkortelser. Det er rigtigt, som du skriver, det er er mægtigt 
godt, desværre er det ikke alle, der har adgang til årgang 86, så er 
der spørgsmål vedr. forkortelser, send da gerne et par ord.

Waikie -  talkie
Strømforsyning til Waikie Talkie
Til de, der har spurgt om en let konstruktion til en stabil strømforsy
ning for en mobilstation, vil jeg prøve at se, hvad jeg kan finde til næ
ste nummer. Ligger du inde med et diagram med printtegning til en 
13.8 v. strømforsyning på ca. 5 amp., så prøve at sende det til mig. 
Der findes jo forskellige ting i diverse blade og sikkert også i tidli
gere numre af OZ, men det var jo rart, om vi fik en gennemprøvet og 
stabil konstruktion.

FROM

M s i n d

MY QTH

27 MHz DX
Ja hvad er nu dette for noget med »DX«. Det betyder distance, altså 
lidt længere ud end bare til nabobyen. Nogle anvender jo Waikie 
Talkien udelukkende i bilen, nogle i lastbil, andre bruger den i for
bindelse med pejleløb, hvor man finder en station, der er gemt i et 
område, hvor man så har en retningsbestemt antenne, og så gæl
der det om at finde vedkommende »ræv« på færrest mulige kilome
ter. En del, der har Walkien som hjemmestation bruger den til at 
lytte på eller hyggesnakke med vennerne. Ja så er der jo også Ban
kospillene landetover, som der er mange, der deltageri, hvor der så 
eren ugentlig ban koaften, hvor man i forvejen har været i sin lokale 
klub for at købe bankoplader, og derefter sidder hjemme i sofaen og 
lytter til de opråbte numre. Ja så kommer vi til de Walkiebrugere, 
der kører DX. d.v.s. det er de, der interesserer sig for at få lange for
bindelser, mend dertilhørende udveksling af QSL kort, og da netop 
forholdene er ret gode i perioder, er der en del, der kun lige lytter 
båndet over, om der er hul igennem, for så lige at køre et par uden
landske stationer. Det er vel nok mest fra den gruppe, der senere 
kommer nogle rigtige radioamatører ud af det.

Det viser sig, at har man først prøvet at få en kontakt lidt uden for 
ens egen bydel, er der en del, der fatter interesse for den del af ra
dio hobbyen, og da det nu er tilladt med kontakter uden for landets 
grænser og mulighed for at med de tilladte 4 watt at komme i kon
takt med hele Europa, ja så kommer DX interessen, og så varer det 
ikke længe, før man bliver nødt til at melde sig til teknisk kursus for 
erhvervelsen af licens. Den store tilgang af nye radioamatører for 
ca. 10 år siden hænger nok en del sammen med, at der også på 
dette tidspunkt var gode forhold på 27 MHz, og der så var en hel del, 
der ville videre.

Hvordan gør jeg så?
Ja, du kigger bag i OZ, hvor du finder adressen på den EDR afde
ling, der ligger nærmest, spørg der om der afholdes teknisk kursus. 
Nogle steder afholdes det på klubplan, andre steder under aften
skoleloven, så hen og hilse på gutterne i lokalafdelingen (de bider 
ikke). Eller ring til formanden for klubben, telefonummer finder du 
i klubbens rubrik i OZ.

Når du så har fulgt et kursus her i vinter, kan du blive tilmeldt den 
Tekniske prøve, som P&T afholder i maj måned næste år. Til prøven 
får du et prøveskema med 20 spørgsmål, som du helst skal have rig
tige (de fleste, mon ikke en 14-16 stykker), når så det er overstået, 
så er det hjem i sofaen og vente, og en skønne dag i juni eller i be
gyndelsen af juli dumper der så en sendetilladelse ind ad døren. 
Det man får er en D licens, som gælder til VHF og UHF båndet 
m.m., f.eks. 2 meter og 70 cm. Beslutter man sig for at erhverve det 
store kørekort, som giver adgang til HFbåndene, altså båndene un
der 30 MHz, må man igen i klubben og se, om der evt. er noget mor- 
seundervisning igang. Det gælder om at lære morsealfabetet og 
med en hastighed af 60 tegn i minuttet i at kunne aflæse og sende 
morse, også kaldet CW. Efter en aflagt prøve med godt resultat har 
man nu en B licens, som giver ret til at sende med en station med 
100 watt input.

Så er der jo luxus licensen, der giver ret til en effekt på hele 500 
watt. Der er det en udvidet teknisk prøve, du må igennem. Det giver 
en A licens og uden morseprøve en E licens.

Prøv at kigge i tidligere numre af OZ, hvor der er vist tidligere tek
niske prøver, både den almindelige og den udvidede.

På genhør til sommer.
Dette var alt for denne gang. Vi mødes i næste måned igen. 

Breve, indlæg og spørgsmål er stadig velkomne, så fat pennen, 
hvis du har noget på hjertet.

t/y 73 de OZ1DDN /  OZ2SWL Bent

The best of 73 s from
STATION

fs§ø®  Q
Støt bladets 
annoncører
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Redaktør: OZ9KE, Carl Em kjer, Søborghus Park 8, 
2860 Søborg, tlf. 31 56 45 74. SS7V&TV

BATC’s efterårscontest
British Amateur Television Club’s efterårs SSTV contest løber af 
stabelen søndag den 12. november 1989 fra kl. 0000 og til kl. 2359 
local tid.

Aktiviteten kan forventes at blive rimelig stor, så puds grejet af og 
kom igang. Der køres på alle bånd. På de høje bånd: 23 cm og opef
ter køres »alm. TV« (ATV).

Synk på monitor
Flere SSTV amatører bruger computerskærme som SSTV monitor, 
men har oplyst, at de har problemer med synkroniseringskredslø
bene. Her kan du bruge en ny smart IC fra National Semiconducter 
LM 1881, som indeholder linie- og billedsynkseparator plus udgang 
for even/odd billedinformation samt burst til farve TV.

SSTV demonstration
Til de forskellige EDR afdelinger kan vi oplyse, at vi har været 
mange forskellige steder med demonstration og foredrag om 
SSTV. Er der flere afdelinger, der kunne tænke sig at høre lidt om 
SSTV, så ring eller skriv. Desværre kun Sjælland på grund af kørsel
m.v.

EA1ACC, Jose, fra Santander. Taget på 20 m.

Båndrapport
Der har ellers været ret gode forhold på HF båndene i den seneste 
tid, især i det sydlige Europa, der har ligget meget fint. Vi må dog er
kende, at det har været (idt tyndt med SSTV aktiviteten, men det kan 
også skyldes flere store SSTV contester i løbet af sommeren. Vi hå
ber, at man blot samler kræfter til vinterens SSTV aktivitet.

September måned har givet flere gode forbindelser uden for Eu
ropa. Ferietiden er vel nok ved at være slut.

På 15 og 20 m er Japan god om eftermiddagen fra kl. 1700 til kl. 
1800, og om aftenen fra kl. ca. 2300 til kl. 2400.1 tiden mellem kl. 
2300 og kl. 2400 er chancerne størst. JA1HHL, Yoshi, er stadig me
get aktiv. Vi har også haft gæste SSTV amatører i Jylland. 
OZ/DL1HAU, Uwe, har været på ferie ved Fur, og har været aktiv 
hver dag på 80 m ved 17 -18 tiden med SSTV. Han kører med en 
»Volker Wraase SC-1« converter.

På 80 m har forholdene været gode om aftenen flere gange 
(Sydeuropa^ med HA, YO, F og GY, hvor er de danske stationer?

Der har været forespørgsler om der stadig er dansk aktivitetstest 
den anden søndag hver måned samt aktivitetstime hver søndag fra 
kl. 1500 til kl. 1600? Ja, selvfølgelig er der det.

Vi har taget et par billeder fra det store udland. Det første er 
EA1ACC, Jose, fra Santander, der altid er parat til at sende et stort 
smil. Han kører med en Robot 400 med keyboard og 25 watt på en 
3 element beam. Billedet er taget på 20 m.

Det andet billede er JA1HHL, Yoshi, fraTokio. Han kan se lidt søv
nig ud, når du får kontakt med ham om aftenen, men klokken er jo 
også fire om morgenen derovre.

Han kører med en 1200 C med keyboard og 100 watt i en 4 ele
ment beam. Billedet er taget på 15 m.

JA1HHL, Yoshi, fra Tokio. Taget på 15 m.

Månedens tips
Flere SSTV amatører har forespurgt vedr., at der skal skrues op for 
LF’en, når man modtager billeder (converteren skal jo have lidt »at 
leve af«).

Flere er blevet trætte af, at familien klager, fordi der skrues op for 
modtageren, hver gang der kommer et SSTV billede.

Du kan klare det på følgende måde: tag en gammel højttalertrafo 
og tilslut den »omvendt« til din højttalerudgang. Se figuren.

Så er problemet løst. På den anden side af trafo’en har du nu en 
høj spænding til din scanconverter, og kan derfor skrue ned for 
EF’en, og familielykken er genoprettet.

Uøjtt. udg.
►....-..—

►------- -— -

■----------------- ►
1 1 t il SS TV

1 j| Converter
■ ■ ....►lOOOXL.

SSTV forespørgsler
Efter ferien har der været mange forespørgsler. Vi svarer så hurtigt, 
vi kan. Har du endnu ikke fået svar, så hav lidt tålmodighed. Det 
kom mere.

Vy 73 de OZ9AU og OZ9KE
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Redaktion: OZ8O, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

EUCW Fraternisering CW Party 1989
Sidste år var Danmark dårligt repræsenteret i dette party. Fransk- 
mændene (UFT) var langt de bedste og fleste. Jeg håber, at vi kan 
få bedre resultater for Danmark denne gang.

For alle amatørradio- og lytterstationer i Europa. Alle forbindelser 
kun 2 x CW. Forbindelse med en station tilladt en gang hver dag på 
hvert bånd.
Datoer:
18. og 19. november 1989.
Frekvenser:
3520 - 3550 kHz (80 m), 7010 - 7030 kHz (40 m) og 14020 -14050 
kHz (20 m).
Tidsplan:
18. november 1500 -1700 UTC, 40 m og 20 m. 1800 - 2000 UTC, 40 
m og 80 m.
19. november 0700 - 0900 UTC, 40 m og 80 m. 1000 -1200 UTC, 40 
m og 20 m.
Opkald:
CQ EUCW. Brug kun de angivne tider og frekvenser, så andre kan 
få QSO uden forstyrrelser.
Klasser:
A - Licenserede medlemmer af en EUCW organisation med mere 
end 10 w input eller 5 w output.
B - Licenserede medlemmer af en EUCW organisation med QRP 
(mindre end ovenstående)
C - Andre licenserede amatører uanset effekt.
D - Lytteramatører.
Kontrolgruppe:
Klasse A: RST/QTH/navn/klub/medlemsnummer
Klasse B : Samme som klasse A
Klasse C : RST/QTH/navn/NM (= »not a member«)
Klasse D : For at få points må begge QSO’ens kontrolgrupper anfø
res.
EUCW’s medlemsorganisationer er: AGCW-DL, BQRP (Benelux 
QRP), BTC, FISTS, G-QRP, HCC, HSC, INORC, SCAG, TOPS, UFT 
og VHSC.
Points:

CWhiømetM*BM
Morsekursus
Armens Stabs- och Sambandsskola, SL5BO, er nu igen gået igang 
med sit morsekursus. Der sendes to gange ugentligt indtil den 26. 
april 1990 på 3655 kHz +-5 kHz med SSB. Indtil den 14. decem
ber og igen 8. januar til 26. april 1990 bortset fra 12. og 16. april sen
des hver mandag og torsdag kl. 1830 til 2045 lokal tid.

Der indledes med grundlæggende morseindlæring med lærer
kommentarer fra 1830 - 2005 med en pause 1915 - 1920, derefter 
sendes om mandagen 20 minutter med 40 tegn/minut og 20 minut
ter med 60 tegn/minut. Om torsdagen bruges i stedet 80 og 100 
tegn/minut. I uger med ulige numre sendes »krypto« og i de øvrige 
uger klart (svensk) sprog.

SCAG aktiviteter
Skandinavisk CW aktivitetsgruppe, der har til formål at støtte og op
muntre amatørradiotelegrafi, inviterer alle interesserede til føl
gende regelmæssige aktiviteter:
Tirsdag 2000 l.t. 3555 kHz EUCW net rc og tfc ved SM7GWF
Lørdag 1500 l.t. 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 SM7KJH
Søndag 1030 l.t. 7027 kHz SCAG net ved SM7KJH
Søndag 1800 l.t. 3555 kHz SCAG nord net ved SM3JSR

I øvrigt har SCAG daglig træffetid kl. 1730 og 2130 l.t. på 3555 
kHz.

(l.t. betyder naturligvis lokal tid, altså den tid, vi har her i landet). 
Oplysninger om SCAG fås ved henvendelse til sekretæren: 

SM7KJH Christer Karlsson, Briggatan 25, S-234 00 Lomma.
Indmeldelse i SCAG: Send blot årsafgiften, for tiden 45 svenske 

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

SCAG-QRP-CUP
Her er top ti listen for første og begyndelsen af anden del indtil 31. 
august.

Klasse A, BogC : 1 point med eget land, 3 points med andre lande Nr. Call QTH DXCC
Klasse D : 3 points for hvert fuldstændigt logget QSO. 1. SM7KWE Helsingborg 196 lande
Multipliers: 1 for hver EUCW medlemsorganisation, der er opnået 2. SM4KL Vålberg 177
QSO med eller, for SWL, logget. 3. OZ1JVN Søborg 156
Logs: Log, der viser dato, UTC, bånd, kaldesignal, info sendt, info 4. SN6SLC Vänersborg 130
modtaget og krævede points for hver QSO. ET »Summary Sheet« 5. SM1CNS Visby 109
skal omfatte navn, adresse, eget kaldesignal, samlet pointsum og 5. SM0DJZ Mersta 109
enkeltheder om anvendt udstyr, herunder effekt og underskrift. 7. SM3JBE Söderhamn 96

Logs sendes senest den 20. december 1989 til: 8. SM7KJH Lomma 95
Guenther Nierbauer, DJ1XP 9. SM4RTQ Arvika 88
lllingerstr. 74, 10. SM5CCT Nykvarn 86
D-6682 Ottweiler,
Fed. Republic of Germany
Certifikater: Til de tre første stationer i hver klasse.

Vintertid
Den 30. oktober afslutter også U.S.A. sommertiden og herefter 
kommer udsendelserne fra W1AW igen til de sædvanlige tider. Så
ledes begynder morsekursus fra denne dato igen f.eks. kl. 22 lokal 
tid.

Som det ses, er OZ1JVN ikke mere i toppen; vi kan jo håbe, at det 
blot skyldes, at han tilsyneladende ikke har indberettet sine resulta
ter den sidste måned. Se reglerne i OZ for december 1988 side 728. 
For at vi alle kan følge udviklingen, bør rapporter omfattende 
DXCC-land, modtaget RST, tid og dato samt bånd inden den 5. i den 
følgende måned sendes til SCAG QRP manager SM6BSM, Rune 
Pålsson, Börsagårdsväg 55, S-440 45 Nödinge, Sverige.

Konkurrencen er åben for alle skandinaviske amatører.
OZ8Ö

m m . a t :  ^ r iægiRed.
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /  
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. /  i 
Tlf. 42 86 78 54._______________ j  j Det nostalgiske hjørne

Old timer hams
OZ9P, Erik Petersen, Charlottenlund

11936 foretog OZ9P mange forsøg på ultrakorte bølger og 
nogle af eksperimenterne blev beskrevet i OZ november 
samme år. Et par måneder senere blev der i Odense af
holdt en EDR-udstilling i samarbejde med Odense afdelin
gen og sammen med andre selvbyggere deltog 9P med en 
ultrakortbølgesender og fik tildelt udstillingens 2. præmie.

Som skoledreng i Frederikshavn tjente Erik sine første 
lommepenge ved for kr. 2,50 at konstruere et krystalappa
rat for en urmager, som ville høre tidssignaler fra den tyske 
storsender i Nauen. Dansk radiofoni kunne man først mod
tage i Nordjylland i 1927. Efter realeksamen blev det så til 
en læreplads som elektriker, hvor det væsentligste arbejde 
bestod i at reparere radioapparater og skifte akkumulato
rer og batterier for de »fine« folk i byen, som havde radio.

Erik’s start indenfor de korte bølger går tilbage til 1929, 
hvor han arbejdede som unlis. 11931 meldte han sig ind i 
EDR som medlem nr. 449 og hans sendelicens blev bragt 
i orden i begyndelsen af 1934.

Soldatertjenesten blev afviklet ved Ingeniørtroppernes 
Radiokompagni, og da den sluttede fik han - takket været 
James, OZ2Q - et job som tekniker i Kalundborg radiofoni
station i 1936. Lidt senere blev han overført til Statsradiofo
nien, hvor han var tilknyttet den tekniske stab til 1947.

Under besættelsen var kontrolrum og studier i Stære
kassen og senere Rosenørnsallé besat af tyske officerer, 
og det var jo ikke særligt muntert, men radioen skulle jo 
køre videre, så man var nødt til at fortsætte. Under hele kri
gen sluttede udsendelserne kl. 23, men det skete i det sid
ste årstid ret ofte, at man fra overkommandoen fik besked 
om, at man skulle fortsætte udsendelserne med grammo
fonmusik over Kalundborg langbølgesender. En tysk kon
troltekniker betroede OZ9P, at tyskerne brugte disse nat
udsendelser som hjælp til navigationen for deres flyvevå-

VHF senderen bygget af OZ9P i 1936.

OZ9P, Erik

ben ved bombetogter over England. Når ordren indløb om 
at sende natmusik, var 9P nu klar over, hvad det drejede sig 
om og informere den danske modstandsbevægelse, som 
sålod info gå videre til London. Samme tyske kontroltekni
ker blev senere flyttet til Kalundborg, hvor han den 4. maj 
1945 forhindrede det tyske vagtmandskab at sprænge ra
diomasterne i luften. En anerkendelse for det gode samar
bejde har tyskeren senere modtaget af frihedsrådet og ge
neraldirektøren for Statsradiofonien.

Under krigen blev der i Statsradiofonien eksperimente
ret med radioudsendelser på FM-båndet. Det blev efter kri
gen udvidet til også at omfatte små transportable sendere 
til radioens reportere. Med denne baggrund og mange års 
erfaring fik 9P, som i mellemtiden var blevet cand.polyt., 
kontakt med Det Store Nordiske Telegrafselskab, og resul
tatet blev, at 9P fik den opgave at grundlægge et nyt firma 
indenfor mobil radiokommunikation. Det nystiftede sel
skabs navn blev Storno og en nærmere præsentation er 
vist ikke nødvendig i vore kredse. Det var i 1947 og i mange 
år sad Erik som direktør indtil han i 1980 trak sig tilbage på 
grund af alder og kunne på det tidspunkt se tilbage på et 
enestående livsværk.

Som man kan forstå har der ikke i mange år været tid til 
også at beskæftige sig med amatørradio. OZ9P’s pensio
nisttilværelse har nu bevirket, at der er kommet mere ro 
over sagerne og lysten til at »lege« med det trådløse er 
kommet igen. Af nyt grej har 9P anskaffet sig et bærbart 
Storno VHF anlæg, som er modificeret til amatørernes 
2-meter kanaler.

Det er allerede nu blevet til mange dejlige QSO’er med 
nye og gamle venner.

Skoleamatørstationer
I Vesttyskland findes mere end 200 amatørstationer på skoler. 
Mange af dem vil gerne i forbindelse med skolestationer i andre 
lande. Der er også interesse for på denne måde at forbedre elever

nes kendskab til fremmedsprog, at opbygge skolevenskaber samt 
evt. lave aftaler om elevudveksling.

DARC (Vesttysklands EDR) har nedsat et udvalg »Amatørradio i 
skolen«, hvor interesserede i ovennævnte kontakter kan henvende 
sig og få en liste over allerede tilmeldte skolestationer.

Som sked-frekvenser anbefales 7,066 MHz og 14,266 MHz.
Nærmere info hos: Sachgebietsleiter Amateurfunk in der 

Schule, Wolfgang Lipps, DL40AD, Sedanstr. 24, D-3207 Harsum, 
Vesttyskland.
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E D f i n y i
É D M A t f e :  Ftø&te søndag i måfieden

F re o n s : 3700 kHz (+ /*) tø. 12.18 DNT 
Frekvens: 14&6QÖ MHz  (Vejrhøj) kJ. 1&ÖÖ DNT 
Adresse: Hastkøb Vssnge 4+ 3460 Birkerød

RST-øvelse i september

RST-gruppen har den 16. september afholdt en stor øvelse med 
deltagere fra Storkøbenhavn og med stationer i resten af landet.

Oplægget til øvelsen var, at der var kommet en anmodning fra en 
offentlig myndighed om hjælp til afvikling af et større cykelløb. Efter 
forskellige forudgående prøvesendinger i terrænet blev der udsta
tioneret 8 stationer langs den 50 km lange rute samt en net kontrol 
station (NCS) Lyngby. Foruden VHF nettet der blev brugt langs ru
ten, var der fra NCS en link til OZ1BGP, der kørte HF trafik til statio
ner på Fyn og i Jylland. Det viste sig dog undervejs, at trafikken til 
det øvrige land sagtens kunne have været kørt fra den mobile 80 m 
station, der ligeledes befandt sig ved NCS. Udstyret på NCS var 1 
VHF med en 5/8 antenne på en 5 m høj teleskopmast til kontakt med 
mobilstationerne, 1 VHF til linktrafikken samt en 1 HFmedlongwire 
til trafik til det øvrige land.

Øvelsen begyndte med et opkald til samtlige stationer, hvorefter 
man gik over til afvikling af trafik. Denne trafik var lavet på forhånd 
og udsendt til de deltagende stationer med pålæg om, at kuverten 
først måtte åbnes på stedet. Alle radiogrammer blev begyndt og af
sluttet med ordene »Øvelse cykelløb«, således at der ikke var nogle 
pålyttende stationer, der kunne tage fejl af signalerne.

Efter ca. 2 timers forløb sluttede øvelsen igen og deltagerne sam
ledes ved NCS for at diskutere forløbet. Man enedes endvidere om 
at mødes den 28/9 i Københavns afdelingen for at diskutere øvel
sen.

Hvis du skulle have fået blod på tanden, så prøve at kontakte os 
på et af følgende net:
VHF (i Kbh.’s området)....................  søn kl. 9.00 145.450 MHz
HF   søn kl. 9.30 3.663 MHz

Eller direkte til kassereren:
Iwan Wahlgren, OZ5IGH 
Septembervej 223 
2730 Herlev

OZ1JQW

Kalender 1990
Har du noget, der skal i EDR’s kalender for 1990, så er det tiden at 
meddele redaktøren af kalenderen OZ5GF dette. Alle arrangemen
ter med tilknytning til amatørradio kan optages. Afdelinger, grupper 
og enkeltpersoner, der har oplysninger om amatørstævner, udstil
linger, lejre, træf, o.lign. bedes derfor sende skriftlig besked herom 
til OZ5GF Leif Olesen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.

OZ5GF, Leif

EDR - din forening!

HandelsBanken f o l
Tarup Afd. Rugårdsvej 196,5210 Odense NV ' v a r

AMIDON RINGKERNER

T300-2...................... 70.00 F750-43/61/63/75/77 11.00
T225A-2...................... 75.00 F750B-61/67............ 11.00
T200-2......................... 58.00 F782-43/61/63/72/75 19.00
T200-26................... 30.00 F787A-F.................... 22.00
T184-2...................... 50.00 F7114-F.................... 25.00
T184.3...................... 95.00 F7114-61/63/75 25.00
T157-2...................... 38.00 F7193-F.................... 100.00
T 1 3 0 -0 /2 /6 ............ 32.00 FT240-72................. 116.00
T130-26................... 20.00 FB43-101/201/801/2401 3.00
T106-0/1/2/3/6 27.00 FB43-5111/6301.... 3.00
T106-26....... ........... 16.00 FB64-801/901 4.00
704-2/3/6/12 18.00 FB73-101/201/801.. 4.00
794-26...................... 15.00 FB73-1801/2401 5.00
T80-0/2/3/6/10/12.. 14.00 FB75-101................. 9.00
T80-26...................... 12.00 FB77-6301 7.00
768-0/2/3/10/12/15. 12.00 BLN61-302
T68-26...................... 8.00 »Grisetryne« 8.00
T 50-0/1/2/6/10/12/15 9.00 Balunrør for PA-trin 15.00
T50-26...................... 6.00 Balun Kit
737-1/2/3/6/10/12... 7.00 m /beskrivelse.... 65.00
T30-2/6/12............... 6.00 88mH
725-0/2/6/10/12/15. 5.00 CH0KES-70R0IDER 20.00
716 -2 /6 ................... 4.00 PC-2213-77 Potcore 30.00
712-0/2/6/12/72/75 3.00 RF-Experimental Kit 20.00
F723-43/61/63/75.. 7.00 2x-43-251/Halve
F737-43/61/63/72/75 8.00 til støjd................. 40.00

S.E.M. Ezitune (optuning uden dummyload).......................... kr. 945.00
PLP-1 0-30 MHz Lavpasfilter 200 Watt....................................  kr. 150.00
RX-100 Antenne målebro 1-100 MHz.......................................  kr. 725.00
S.E.M. Antenne målebro 1-170 MHz........................................  kr. 695.00
TC-500 Drejecondensator 13-500 pF, til ant. tunere  kr. 465.00
RC-26 Rullespole (SPORVOGN) 30 uH til ant. tunere  kr. 496.00
Traffoer 18 V/20 Amp.................................................................. kr. 360.00
MJF-945C Antennetuner 300 Watt til HF, med meter  kr. 1265.00
MJF-949D Antennetuner 300 Watt til HF,

med krydsmeter.....................   kr. 2150.00
CSW-20 Manuel antenneomskifter, DC-1000 MHz.................  kr. 325.00
SE-250C Signalinjector, god til reparationer...........................  kr. 95.00
HF-antenne CHA-5 lodret 5-bånds med faste radialer  kr. 2385.00
HF-antenne FD-4 4/bånds trådantenne,

10-20-40-80 meter..................................    kr. 525.00
2M-antenne CA-2x4 super 2 70cm/2M....................................  kr. 885.00
2M-antenne CA-ABC-21 2M/5/8 antenne................................  kr. 325.00
2M-antenne CA-ABC-22A 2x5/8 antenne................................  kr. 450.00
70cm-antenne CA-ABC-71 5/8 antenne....................................  kr. 310.00

IC-735 HF-station, general coverage,
PBT og NOTCH    kr. 12.995.00

TOKYO HT-180 en lille, billig HF til 80 meter  kr. 3.250.00
TR-751E ALL MODE 2M station

FM/SSB/CW25 W a tt...     kr. 7.595.00
TR-231E 2M FM-station 50 Watt output    kr. 3.895.00
IC-32E 70 cm/2 meter Håndstation 5 Watt output  kr. 4.985.00

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

Lørdag: 09.00-12.00

I E >  C O  C O - I F 3  I L i  ^ . ( O  I H

OZ1CJY John • Violvej 11 • 3330 Gørløse ■ 42 27 88 80
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Amatørnyt via Søborg-repeateren fra OZ5EDR.
(R4) OZ9RE, frekvens 145.700 MHz, første torsdag i hver måned 
kl. 21.00 DNT. Stof sendes til OZ1JSN, Peter Stephansen, 
Tårnvej 159, 3 tv., 2610 Rødovre, tlf. 31 70 82 29.

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

Siden sidst, hvad er da sket? Det væsentlige er nok at vi har været 
på Field day, hvilket er et af årets højdepunkter. Det ryster medlem
merne sammen, selvom det at køre HF måske ikke er alles største 
interesse. Det giver et kammeratskab, som man kan køre videre på 
det kommende år, og det er jo også et af formålene med at deltage. 
Vi havde hyret en stor lastvogn som spisesalon, og da det jo var ti
årsjubilæum, mødte deltagerne i kjole og hvidt samt stråhat og bor
det var dækket med rigtige duge og kandelabre.

Vi indtog dinneren under iagttagelse af allerstørste værdighed. 
Den bestod af et stykke med rejer ledsaget af champagne og deref
ter oksefilet med grøn pebersauce.

Rent radiomæssigt klarede vi os rimeligt, selvom vi nok må kon
statere, at vi ikke kan køre de lange distancer på grund af for ringe 
antennehøjder. Et eksempel på hvor populær vores field day er, kan 
nævnes at et medlem OZ1FQ ankom fredag aften med fly fra Fra
nkfurt for at deltage, og at han søndag eftermiddag igen fløj tilbage 
til Frankfurt.

Det eneste minus var, at vi mistede en hvidløgspresse! 
Hosstående foto viser vores spisesalon med hydraulisk elevator 

og kandelabre.

I den kommende tid koncentrerer vi os om at shine klublokalet op 
og installere en ny beam til 70 cm. Vi er også indstillet på at gen
nemføre et byggeprojekt, såfremt et medlem vil påtage sig at styre 
det. Derfor vil vi igen opfordre til, at alle medlemmer aflægger afde
lingen et besøg om torsdagen. Nye medlemmer og interesserede 
er naturligvis også velkomne.

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.

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

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

Den 12. september havde vi besøg af telegrafinspektør S.E.Jen- 
sen, der fortalte om TELEINSPEKTIONENS nyorganisering pr. 
1.10.88, hvor han er chef for inspektion og kontrol i distrikt Køben
havn (d.v.s. Danmark øst for Storebælt).

Teleinspektionen skal sørge for den bedst mulige udnyttelse af 
frekvenser, være kunde- og serviceorienteret, medvirke ved af
hjælpning af forstyrrelser og forebygge forstyrrelser, bl.a. ved kon
trol af radioudstyr og el-udstyr, der kan forstyrre radio-og TV-mod- 
tagning.

Af særlig interesse for os som radioamatører er, hvad der sker 
hvis vi »forstyrrer« med vore stationer, eller hvis vores kommunika
tion bliver »forstyrret«. Der vil man i første omgang forsøge, at få 
parterne til at klare problemet indbyrdes. Men hvis det ikke lykkes, 
besøger man de pågældende og måler forstyrrelsernes omfang, 
og giver anvisning på, hvad der skal til for at afhjælpe dem.

Mange andre emner blev taget op i aftenens løb, som det vil 
kræve for megen spalteplads til at referere her, hvorfor jeg henviser 
til OZICFV’s mere detaillerede referat, som kan ses på opslagstav
len i biblioteket.

Det var S. E. Jensens første besøg i en EDR afdeling, og han var 
meget glad for denne lejlighed til at møde de mange radioamatører, 
der var tilstede. Han har tidligere været en hyppig gæst i 27 MHz 
foreninger, hvor problemerne - sammenlignet med radioamatører
nes - var af den helt anden størrelsesorden!
S. E. Jensen oplyste, at problemerne med radioamatørerne er så 
få, at de dårligt kan registreres i oversigten over Teleinspektionens 
forstyrrelsessager.

Tak til S. E. Jensen for denne meget interessante aften, der lover 
godt for det fortsatte gode samarbejde med TELEINSPEKTIO
NEN!

Program:
17.10.89: Før JOTA - Hvad er det - OZ1TV viser en videofilm! 
24.10.89: OZ1FBV er nu klar med prototypen af TNC2-byggeprojek- 
tet.
31.10.89: Værkstedsaften.

7.10.89: Klubaften - Medlemsmeddelelser for nov.-dec. Aktivitet
stest.
14.11.89: Se Medlemsmeddelelser.
21.11.89: Demonstration af tonemodtagerudstyr ved OZ1CHL Lars.

Vy 73 de OZ5OI Esther!

KØBENHAVN - OZ5EDR
Mødelokale: (og postadresse) Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 
2400 Kbh. N.V., tlf. 31 87 83 88.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FMU, Carl Thiess, Munkehøj 9.
2860 Søborg, tlf. 31 67 05 83.
Giro: 5 05 97 55.
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Siden sidst
Vi kan fremdeles glædes os over et godt fremmøde om mandagen. 
Medlemmerne hygger sig i lokalerne. Vi har haft Field day med ef
terfølgende kritikmøde. Stort set forløb dagene tilfredsstillende, 
navnlig var der megen tilfredshed med forplejningen, som 
OZ1HFW Alex stod for.

Ugen efter havde vi udstilling i forbindelse med Foreningernes 
weekend i Øbrohallen. I år havde vi to stande til rådighed. Vi viste 
packet-radio, CW for publikum, 2 meter trafik i al almindelighed og 
medtagning på HF. Alt i alt et godt arrangement. Tak til EDR for de
res bogstand.

Program:
16.10.89: Beretning fra RM-mødet. Afdelingens repræsentanter vil 
give et dugfrisk referat, så vores medlemmer kan følge med i, hvad 
der sket i EDR.
23.10.89: Klubaften.
30.10.89: Klubaften og CW gruppemøde. Er du interesseret i DX, 
contester, Field day eller anden HF-aktivitet, så er det her du skal 
møde op.
6.11.89: Temaaften. Denne aften vil vi behandle oscilloskopet,

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.

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.

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.

18/10: OZ8NJ Niels kommer og fortæller om antennetilpasning, et 
emne, der er aktuel for alle amatører. Hvad sker der i en match box? 
Hvad er en balun? Hvad betyder impedans tilpasning? Kom og få 
svar på disse og mange andre spørgsmål.
25/10: Klubaften. Har du noget spændende at vise frem, er du vel
kommen til at tage det med i klubben.
01/11: Efterårsrengøringen står for døren, således at der bliver 
bedre plads i radiorummet til vinterens projekter. Afdelingen afhol
der nemlig AUKTION denne aften.
08/11: 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. l/y 73 de OZ1CRY, Ellen Sofie

dets egenskaber og anvendelse i forbindelse med vores amatørg
rej. Instruktør er OZ1CKG Poul Erik.
13.11.89: Afdelingens anliggender. Det halvårlige møde med ledel
sen, hvor du kan komme med ris og ros og udtrykke dine ønsker 
med hensyn til fremtidig aktivetet i afdelingen.
20.11.89: Efter den nyligt overståede licensprøve indbyder vi alle 
(også ikke-medlemmer) til en aften med QSO-teknik, båndplaner, 
stationer (nye og brugte), antenner m.m. Altså: Kom godt fra start, 
kom og vær med.

OLDTIMER - AFTEN

Torsdag d. 2. november har vi i afdelingen den traditionelle 
aften for alle amatører med mindst 20 års »licensalder«. 

Menuen er den sædvanlige, og drikkevarer fås til afdelingens 
behagelige priser. Tilmelding til OXZ1FMU Carl 31 67 05 83.

OZ1BGP, Volmer

HELSINGE - OZ9HEL
Mødelokale: Høbjerg Forsamlingshus, 3200 Helsinge.
Mødeaften: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DPP, Finn Halsgaard, Tisvildevej 3,
3210 Vejby, tlf. 42 30 55 99.
Postadresse: Postboks 103, 3200 Helsinge.
Giro: 6 43 88 73.

Det der kommer til at optage os mest i den næste tid, er JOTA’en den
21. og 22. oktober, samt i november at få færdiggjort vores lokaler. 
Der mangler stadig en smule maling hist og her, og vores radio- 
shack skal indrettes. Til denne tid vil vi forhåbentlig have fået vores 
antenner op at hænge, så vi også kan komme i luften fra vores egen 
QTH.
Derfor ser programmet måske en smule ensformigt ud denne 
gang, men mød op alligevel. Så har DU chancen for at influere på 
lokalernes udseende og indretning.

Program’
16-10: Afpudsning til JOTA.
21-10: JOTA.
22-10: JOTA.
23-10: Evaluering af JOTA + renskrivning af log.
30-10: Almindelig mødeaften.
06-11: Færdiggørelse af lokaler.
07-11: VHF test
13-11: Færdiggørelse af lokaler.
20-11: Færdiggørelse af lokaler.
27-11: Færdiggørelse af lokaler.
04-12: Færdiggørelse af lokaler.
05-12: VHF test.
11-12: JULEAFSLUTNING. (Mere om dette senere).

73ÖZ1DPX, Steen

HELSINGØR - OZ8ERA
Mødelokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63,1. sal.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1CKN Hans Peter Nørby, Pi letoften 40,3070 Snekkersten 
Postadresse: Postbox 335, 3000 Helsingør.
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HILLERØD - OZ1EDR
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.

Den 31/10 fortsætter vi vores programmeringsaften, hvor vi prø
ver at opbygge nogle små Pascalprogrammer, og derved lære 
sproget, hvis du ikke er med kan det nåes endnu.

Programmet for den tekniske aften ligger ikke helt fast, men mød 
op og hør nærmere.

Tilsidst er der lige at bemærke at CW kurset er igang, hver tirsdag 
kl. 19.30-20.30, så hvis det skal være i denne sæson, er det allersid
ste chance. På gensyn i afdelingen. Vy 73 de OZ1JMY

Program
17/10: Auktion
21-22/10: JOTA
24/10: Alm. aften
31/10: Programmeringsaften
07/11: 2 m test
14/11: Teknisk aften

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

Så er det auktionstid igen, som annonceret i sidste OZ, men her 
endnu en opfordring til at møde op.

I weekenden den 21.-22. oktober deltager vi, som sidste år i 
JOTA, sammen med spejderne på Frydenborgvej, har du lyst til at 
deltage i en hyggelig weekend, så mød op på en klubaften og hør 
nærmere.

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

iK m d s  3
Hövedböstyrölae^mödtém; 
ÖZ1DQR Axel A> Jacobsen, 
Brovangen 46, 3700 Rønne, 
t&\ 53 95 05 07* K m é s  $

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

BORNHOLM - OZ4EDR
Mødelokale: Klubhuset, Nørrekås, Rønne.
Mødeaften: Tirsdage kl. 19.30, kiubaften. 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.

HUSK
Den anden tirsdag i hver måned afholder OZ4EDR teknisk aften. 
Hjælp til eventuelt, at få ikke-færdig-bygget projekter færdig. Even
tuelle, strømforsyninger, rævemodtager, PA-trin osv.

Også antenner og bygninger af disse vil være på programmet. 
Så har du noget, der ikke er bygget færdigt, så kom i klubben på 
Nørrekås, og lad os hjælpes ad.

CW-kursus. OZ4CF, Søren vil igen i denne vinter starte et CW 
kursus op. Hver tirsdag kl. 19.00, med start den 31. oktober kl. 19.00. 
Mød godt frem. Alle Bornholmske Radioamatører er velkomne.

Vy 73 de OZ1LUR, Leif

ØSTBORNHOLM - OZ4HAM, OZ5HAM

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

Program
18/10: Computeraften v. OZ1GQR. DOS-styresystem og program
mering i Pascal.
21-22/10: JOTA. Hjælpere søges. Henvendelse til OZ8EI, Svend 
Erik.
25/10: Familieaften. Orientering om RM-mødet v. OZ1GQR.
28-29/10: CQ WW fone test. Alle kan deltage. OZ2ZJ, Headmaster. 
01/11: Flyvestation Segen, rundvisning v. OZ2ECS. Mødested - par
keringspladsen ved kasernen kl. 19.30.
08/11: Klubaften. Logskrivning og diskussion om CQ WW fone test. 
14/11: Kursusstart D-licens. Henvendelse til OZ40W, Kjeld, telefon 
53 99 84 06.
15/11: STOR AUKTION. Mød godt op!!!

Vy 73 de OZ1DGP, Axel

K m d s  4  S

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.

Program for efteråret 1989 
17/10: Oldtimeraften 
23/10: CW
24/10: Klubaften, foredrag ved OZ7IS (om EDR)

05/11: 80 m test 
07/11: 2 m test 
13/11: CW 
14/11: Klubaften 
21/11: Oldtimeraften
28/11: Klubaften, foredrag ved OZ7LX (om krystaller og filtre) 
03/12: 80 m test 
05/12: 2 m test 
11/12: CW
12/12: Klubaften. Juleafslutning.

Vy 73 de OZ1HKW, Aksel
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HOLBÆK-OZ1HLB LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: Tuse Fritidshjem.
Møde: 2. og 4. onsdag i måneden, kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HSO, Søren Larsen, Hove Borupvej 107,
4370 St. Merløse, tlf. 59 48 66 67.
Giro: 1 12 49 85.

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

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 november ser således ud:

Foredrag
Den 25/10 kl. 19.00 kommer OZ7HT, Heinrich og holder 
foredrag om contester, fieldday og lignende.
Kom og hør den erfarne contest-manager fortælle om 
denne gren af radioarbejdet.

01. november kl. 19.00: DOS-kursus ved OZ1BIZ og OZ5AAE. Der 
bliver igen lejlighed til at »pille« ved maskinerne samtidig med, at 
der falder nogle gode råd af.
08. november kl. 19.00: Værkstedskursus ved OZ1EIA, Jan. Kom og 
få slebet dine bor og har du særlige ønsker, om at se/lære, hvordan 
værktøjet skal behandles, så er Jan parat til at hjælpe.
15. november kl. 1900: Fællesmøde (bestyrelse/medlemmer). Her 
er god lejlighed til at få indblik i afdelingsarbejdet og til at lufte netop 
dine synspunkter.
22. november kl. 19.00: 3. og sidste del af DOS-kursus ved OZ1BIZ 
og OZ5AAE.

Der er ved at komme lidt liv i lokalfrekvensen 145.475 MHz igen. 
Der er altid åbne stationer på mødeafternerne og dermed mulighed 
for at få en QSO på vejen derud. Der er for det meste et antal mobil
stationer igang.

Vel mødt! Vy 75 de OZ3PE, Arne

LOLLAND - OZ1LOL
Mødelokale: Mågevej 2 A, 4970 Rødbyhavn.
Møde: Torsdag i lige uger.
Fmd.: OZ1DUV, Holger Tornøe, Nygårdsvej 9,
4970 Rødbyhavn, tlf. 53 90 52 53.
Giro: 9 29 83 98.
Postadresse: Postbox 48, 4970 Rødbyhavn.

Siden sidst
Er der opsat antenne for OZ1LLL-7, det er en 70 cm digipeater.

OZ1ASB, Ove har fremstillet en flot dobbelt udligger i rustfrit stål, 
den monteres med en 70 cm GP skænket af OZ1KYU, Allan og en 
2 m GP indkøbt af afdelingen.

De nye kabler er H 100-og øverst (i masten) har vi OZ1ALH, Tro
els og på jorden et par pensionister.

Møderne er stadig torsdage i uger med lige numre.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger

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.

Afdelingens oktobermøde afholdes

mandag den 23. oktober 1989 kl. 10.30

på »Ritz«, Torvet, Nykøbing F., og denne aften kommer OZ1AUX, 
Lars og OZ1FTE, Morten fra Roskilde afdelingen og fortæller om 
OZ9EDR’s erfaringer og oplevelser med at køre multioperatør og 
multistation i de store contester på HF. Afdelingen har jo med stor 
succes deltaget i EDR’s fieldday og også i CQ-WW-testen. Foru
den det operationstekniske vil de også komme ind på de tekniske 
problemer i at have 5-6 stationer kørende samtidig fra samme loka
litet. OZ5DX

NÆSTVED - OZ8NST
Mødelokale: Fodby gamle skole.
Mødeaften: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CRJ, Gunner Holm Larsen, Nøddehegnet 63,
4700 Næstved, tlf. 53 72 59 08.

Den 16. og 17. sept. afholdt Kulturelt Samråd sæsonstart på Grøn
negade kaserne, hvor vi havde en arbejdende stand med HF- og 
VHF station samt packet radio. Vi håber at vor indsats vil være 
medvirkende til at skaffe EDR og vor afdeling nogle flere medlem
mer.

Program
17/10: Foredrag om powersupply og ladestation.
24/10: Almindelig klubaften.
31/10: Start på bygning af powersupply og ladestation, hvis der 
er interesse herfor.
07/11: Almindelig klubaften.
14/11: Foredrag om måleprober.
21/11: Almindelig klubaften.

Vy 73 de OZ4KF, Kjeld

ODSHERRED - OZ1QHR
Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8, 
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LRT, Svend Wøbbe, Brorsonsvej 1, 
4500 Nykøbing Sj.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

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.

Generalforsamling i Roskildeafdelingen 
torsdag den 9. november kl. 19.30

mød op og kom med din mening, ris eller ros.
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Program:
19/10: Klubaften og CW-kursus 
21.-22/10: JOTA hos spejderne i Ågerup 
26/10: Klubaften. CW-kursus 
02/10: Klubaften. CW-kursus 
09/10: GENERALFORSAMLING 
16/10: Klubaften. CW-kursus

Vy best 73’es de OZ1KCP, Ole

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

Der arbejdes stadig på at indrette klublokalet tirsdag aften, så hvis 
nogen har lyst er der rig lejlighed til at genopfriske færdighederne 
i brugen af malerpensler og diverse andre redskaber! Indvielsen 
bliver som omtalt i sidste nr. den 21. oktober og bliver arrangeret 
som åben hus, samtidig med at vi kører JOTA. Vi har nu overstået 
fritidsmessen, hvor vi havde lånt EDR’s stand. Der var rimelig god 
interesse for sagen, særlig om søndagen havde vi travlt. Vi havde 
også besøg af naboamatører fra Sorø og Korsør-Slagelse afd. En 
særlig tak til OZ1CJY, John Dogplace, for lån af grej til udsmykning.

Vy 73 de OZ6RC

SORØ - OZ8SOR

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

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

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

NYBORG - OZ2NYB
Mødelokale: Skaboeshusevej 104.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30 
Fmd.: OZ3TQ, Nick Plutte, Svanevej 33,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 36 99.
Giro: 5 04 87 53.

Program:
26.10.89: Loppemarked/auktion - der skal sælges dele stammende 
fra et kommunalt EDB-anlæg. En liste over disse ting ses i sidste 
OZ. Endvidere er klubben blevet foræret en del komponenter af vidt 
forskellig art som også vil blive udbudttil salg. Hardu selv noget, du 
gerne vil af med, er du velkommen til at forsøge at sælge det her. 
16.11.89: Kommer OZ8CY med et EDR-foredrag om forstyrrelser og 
hvad man kan gøre ved dem.

SYDSJÆLLAND-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viemose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver anden torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1HOA, Bent Thrane, Skolevej 11,
4720 Præstø, tlf. 53 79 15 53.
Giro: 3 36 64 56.

Program
19/10: Virksomhedsbesøg på TV2 sendestation ved Ørslev.
02/11: QSO-teknik.
16/11: Foredrag vedrørende BCI og TVI. Går din radio i naboens 
fjernsyn og/eller stereo-anlæg?, så mød op og hør, hvad der kan gø
res ved det. Det er OZ9AC, Kaj, der er foredragsholder.
30/11: Ønsker/forslag til 1. halvårs-aktiviteter 1990.
14/12: Juleafslutning.

Siden sidst
Søndag den 3. september havde OZ1HOA, Bent, fået samlet et ar
bejdshold sammen, og ved fælles hjælp lykkedes det endelig at få 
anbragt vores HF-beam der, hvor den hører hjemme, nemlig oppe 
i antennemasten! Der er dog en lille opgave endnu, idet antennero
toren mangler at blive monteret. Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

VESTSJÆLLAND - OZ2SLA

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.

23.11.89: Demonstrerer OZ5KV sin hjemmebyggede 14 MHzQRP- 
transciever.

8.12.89: Afspises julefrokosten.
14.12.89: Sidste klubaften i år.
BEMÆRK, at foredraget den 16. nov. er et EDR-foredrag og alle er 
selvfølgelig velkomne til at overvære det.

Den 14. sept. var OZ2QL på besøg. Han fremviste sine hjemmebyg
gede 5-båndstransciever og fortalte om de overvejelser, der lå bag 
projektet. I tilgift fortalte han om nogle af de måder, man opgiver 
modtagerens effektivitet på.

OZ1LDG, Eskil

ODENSE - OZ3FYN
Mødelokale: Højmeskolen lokale 101,
5250 Odense SV, tlf. 65 92 62 73.
Mødeaften: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1BGQ, Per Henriksen, Sorgenfri Allé 43,
5250 Odense SV, tlf. 66 17 08 00.
Giro: 5 08 64 34.
Postadresse: Postbox 134, 5100 Odense C.

Program for oktober
Man. d. 16. kl. 19.30: Drop-in aften (efterårsferie)
Lør. d. 21. og søn. d. 22.: JOTA sammen med spejdergruppen Fire 
Fugle i hytten på Lisemindevej 3.

£  Ö2&2&Sdmantf Wtetlw Petersen* jL f' H T
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Man. d. 23. kl. 19.30: Foredrag over emnet Slow Scan TV. EDR-fore- 
drag.
Søn. d. 29.: Sabro-møde.
Man. d. 30. kl. 19.30: Afdelingsaften.

Program for november
Søn. d. 5. kl. 9.45: EDR 80 m-aktivitetscontest.
Man. d. 6. kl. 19.30: Auktion. Den aften hvor vi bytter ra...
NB. Ikke solgte effekter samt ragelse SKAL FJERNES af ejermæn- 
dene (m/k) når lokalerne forlades.
Tirs. d. 7. kl. 19.00: EDR VHF-aktivitetscontest.
Man. d. 13. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 20. kl. 19.30: Film- og videoaften. Film om amatørradio og 
genglimt af året der gik.
Man. d. 27. kl. 19.30: Afdelingsaften.

Aftenskolen
Telegrafi-kursus v. OZ1FWY, Dres hver tirsdag kl. 17.30-ca. 20.00. 
Startede i uge 37, med der er stadig plads til flere.

D-licens-kursus v. OZ1EZG, Lars hver onsdag kl. 19.00-ca. 21.00. 
Startede i uge 40, men du kan stadig nå at komme med.

A-licens-kursus v. OZ1HM, Ole hver tirsdag kl. 19.00-ca. 21.00. 
Starter når der er fornøden tilslutning.

Siden sidst
Er der nogen der vil købe en godt brugt sommerferie med sol, regn, 
blæst og det hele. Det blev til deltagelse i både Field day, EDR-som- 
merlejr, Field day igen og meget meget mere.

Vi har også fået hængt en FD4 antenneop, så vi igen er QRV på 
HF, uden at det giver problemer med vore omgivelser.

Det meste af august gik med at planlægge årets HF-field day. Der

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.

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.

Det må siges at årets store begivenhed var at vi nu har disse rum 
her over ungdomsskolen og musikskolen.

Tak til dem der var med til det groveste. Arbejdsholdet var OZ3ZI, 
OZ3SS, OZ1FXV, OZ1LZI, OZ1EFG, OZ1CLE, OZ1ILZ og OZ5PG. 

Og hvad har vi så for fremtidsplaner?
Det vigtigste er vel at vi nu har et sted at hygge os med de med

lemmer man ikke møder på båndene hver dag. At vi nu har et sted 
hvor nye interesserede kan finde os og få en snak om vor hobby og 
dennes genvordigheder. Det kunne også være en mulighed med 
OZ7HDR aktiviteter fra denne QTH.

Det skal så glæde os at nogle af de unge elektronikinteresserede 
fra ungdomsskolen bliver interesserede at deltage i EDR og afde
lingens aktiviteter.

23. august indviede vi det nye lokale på kvisten Christiansfeldvej 
8a. EDRs formand OZ1DHQ og XYL var for at ønske tillykke. 
OZ9QQ var der fra Nordals afd., OZ4KO fra Løgumkloster afd.

Og en hel del medlemmer og venner var mødt. Vi havde en hyg
gelig aften. Der var også aktivitet fra OZ7HDR denne aften på pac
ket radio og på 40 m SSB.
Årets Field day kom OZ7HDR jo ikke med til. Vi må planlægge det 
bedre næste år.

var ikke så mange deltagere i år, som vi er vant til, men så havde vi 
det til gengæld så meget mere sjovt sammen. Efter frokosten søn
dag konstaterede et par af deltagerne at vor Field day var i stadig 
udvikling, mens de gned sig på maverne. Radiomæssigt måtte vi 
konstatere at vi ikke kunne.hente meget mere på at lave store anten
ner. Til næste år bliver det er spørgsmål om operatørernes evner.

I begyndelsen af september besøgte afdelingens medlemmer 
TV2’s sender i Tommerup. Til daglig er senderen ubemandet, så 
vores guide OZ4DU kunne ikke give det helt store foredrag om stati
onen. Derimod var det spændende at se på antennefiltrene og sen
derstationen til mobil telefonnettet bagefter.

Vy 73 de OZ1ETP, Lars

SVENDBORG - OZ7FYN
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.

VESTFYN - OZ7ASQ
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

Program for resten af året
18.10.89: Demostration af måling (bl.a. med 100 MHz oscilloskop). 
1.11.89: EDR foredrag (støjbekæmpelse).

29.11.89: Satelitmodtagning.
13.12.89: Julemik.

Vy 73 de OZ5PG, Peter

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

NORDALS - OZ1ALS
Mødelokale: Møllebakken 5, Guderup, 6430 Nordborg.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1GZF, Erik Jørgen Rasmussen, Damager 27,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 33 29.
Giro: 9 00 31 69.

Program:
12.10.89 kl. 19.30: Debataften omkring udvidelse af afd. aktiviteter.
19.10.89 kl. 19.30: Alm. møde.
26.10.89 kl. 19.30: Old Timeraften.

2.11.89 kl. 19.30: Alm. møde/UHF aktivitetstest.

Den 12. okt. er der debataften over emnet: UDVIDELSE AF AFD. 
AKTIVITETER. Den tidligere bestyrelse har foreslået at indføre 
Packet-radio eller en anden form for Computeraktivitet - er det dette 
vi skal gøre? - hvis nogen har andre gode forslag er disse meget vel
komne.

É t  ØZtttMX føads ¥*mr Pbysarif, f ä
ly r  S o j& ia p $660SpmiseÄd,

IL 74 55 21 30.
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Mød nu op denne aften og giv din mening til kende - senere får du 
ingen indflydelse på det!!! HUSK den 12. okt.

Husk afdelingens store efterårsauktion, nærmere herom i OZ 
okt.

Med venlig hiisen 
EDR NORDALS AFD.

Sekretær

SØNDERBORG ■ OZ1SDB
Mødelokale: »Elholm«, Nørrekobbel 5, Sønderborg.
Fmd.: OZ1EQH, Kurt Nielsen, Vølundsgade 42,1. tv.,
6400 Sønderborg.
Postadresse: Postbox 195, 6400 Sønderborg.

Program
Tirsdag d. 24. oktober kl. 19.30 holder OZ1SDB auktion i sine loka
ler på Nørrekobbel 5. Der vil komme en masse effekter under ham
meren, så som 12 avq til HF, ringo ranger, 5/8 gp til 2 m delvis 2 m 
tx med synthese og fumlehjul home made, ap pa-trin med duplex 
filter, 80 m rx, 220/220 v skille trafo meget stor type, feltstyrkemålet 
VHF/UHF, kobbertråd, plastbelagt antennetråd, coax kabler 50/75 
ohm, dæmpeled, forstærkere til mast, 2 app forstærker, strømforsy
ninger, skillefiltre, stil og bøsninger, masser af komponenter, print 
for udlodning af komponenter og meget mere. Der gøres opmærk
som på, at alle er velkomne til denne auktion uanset om de er med
lem eller ej. Så går du og roder med elektronik og der er lavvande 
i din komponentkasse, så kom ud og giv et bud. Vel mødt!. Eftersyn 
af effekter fra kl. 19.00.

Tirsdag d. 7. november kl. 19.30: Vi afholder møde i vores lokaler 
med snak om div. ting.

Vy 73 de OZ1KVB, Erik

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

ÅBENRÅ - OZ6ARC
Mødelokale: Klubhuset, Nød vejen, Åbenrå.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1BTQ, Steve B. Petersen, Eskedalsvej 8, Ny Skovbøl, 
6200 Åbenrå, tlf. 74 68 04 01.
Giro: 2 26 81 24.

Afdelingsudflugten 1989

OZ1BTA var på pletten med kameraet, da vi gik i land på Barsø, og 
forevigede et udsnit af deltagerne under velkomstdrinken!!

Alle deltagerne var enige om at årets udflugt levede op til dens 
motto, - hvorfor tage ud i det fjerne, når Barsø ligger lige for døren, 
og stråler som en stjerne.

Det var simpelthen alle tiders tur, hvilket ikke mindst vejrguden 
var delagtig i, for der var sommer og sol fra morgen til aften!

Alle afdelingens deltagere samt OZ9ZI med XYL fra Haderslev 
afdeling samledes ved færgelejet kl. 10.00, hvorefter vi blev færget 
over til øen med al proviant og stationsudstyr.

Når jeg skriver at alle afdelingens deltagere tog færgen, er dette 
ikke helt sandheden, idet OZ7QV og XYL selv kom sejlende i deres 
lystyacht.

Da alle var mødt på øen, startede vi med en velkomstdrink, og en 
opdeling i grupper. En gruppe der ville foretage en hel ø-omvand- 
ring, en anden der nøjedes med en halv, og sluttelig dem der ville 
sejle rundt med OZ7QV. OZ7QV’s skib blev stoppet med al vores 
proviant, og et par personer, hvorefter der var afgang.

Hver gang væskebalancen skulle justeres blev proviantbåden 
hidkaldt, hvilket også var tilfældet på halvvejen, hvor klemmerne 
skulle indtages! Her mødte vi også med »halvvejsgruppen«. At alle 
klemmerne ikke var lige bløde længere, måtte OZ6IQ’s harmoniske 
sande, idet hun mistede en tand!
Ø-vandringen var meget afvekslende. Det var alt lige fra sand, store 
sten og bare numser m.v. Da øen var »gået«, blev der tid til kaffe
pause og et bad i havet for de modige. Her fik OZ1CLI sit årlige bad, 
og OZ1BTA »fandt« et par nye badebukser. OZ7QV’s XYL derimod 
mistede sine bukser, så pse. er der nogen der har et par i overskud, 
så kender I adressen, det kan jo blive koldt til vinter!

Med hensyn til radioudstyret, så havde vi virkelig megen glæde 
af dette, bl.a. til forbindelse imellem grupperne og de amatører der 
ønskede at arbejde det sjældne diplom »worked all BARSØ«, løv
rigt så er diplomet udsendttil alle, så er der nogen der ikke har mod
taget, så meddel det til undertegnede!

Kl. 17 tog vi så igen færgen over til fastlandet efter en dejlig dag, 
godt trætte, men en virkelig oplevelse rigere!

Initiativudvalget siger alle tak for udvist interesse for arrange
mentet og siger på gensyn til næste arrangement! Tilbudet gælder 
iøvrigt også alle udenbysmedlemmer - 1 er meget velkomne til vores 
arrangementer. Hvad med at prøve en fælles sønderjysk udflugt? 
Hvad siger bestyrelserne?

HF Field day 1989
Åbenrå afdelingen deltog i HF-field day’en den 2. og 3. september. 
Vi havde som sædvanlig placeret os i Lerskov plantage, nord for 
Åbenrå.

Samtidig havde vi i år åbnet dørene for publikum, for at vise at vo
res hobby ikke kun er en hobby for specialister, men en fritidsbe- 
skæfigelse for enhver!

Trods vejrguderne må arrangementet i sin helhed siges at have 
været en succes.

Placering i verdensmesterskabet, vurderer vi til mindst en tredje
plads blandt de danske deltagere, udfra det antal points vi har op
nået.

Under konkurrencens 24 timer havde vi konstant 2 amatørstatio
ner »i luften«, samtidig med at vi havde et antal forskellige antenner 
at skifte imellem, således at vi hurtigt kunne optimere muligheden 
for at hente points fra de fjernere verdensdele.

Over publikumsinteressen kan vi heller ikke klage. Det glæder 
os, at så mange lagde vejen forbi for at studere en radioamatørs 
mangfoldige aktiviteter, såsom selvbyg, radioorienteringsløb, og 
alle former for radiokommunikation ved hjælp af tale, morse, com
puter, TV m.m.

Vi har inviteret alle besøgende til en INFORMATIONSAFTEN, 
om hvordan kommer jeg med i radioamatørhobbyen?

Dette tilbud gælder selvfølgelig også alle andre der måtte have 
interesse i at deltage i en spændende fritidsbeskæftigelse som ra
dioamatør.

Er der fornøden interesse startes et begynderkursus!

Program
Torsdag d. 19.10.89: En QSL-korts aften, hvor vi hygger os med ud
fyldning af vore nye QSL kort.
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Torsdag d. 26.10.89: SR-TV2 program (videobånd), om amatørradio 
og radiostyrede modelfly.
Torsdag d. 2.11.89: En udlodningsaften, hvor vi lodder komponen
ter ud af diverse print.
Søndag d. 5.11.89: HF Aktivitetscontest.
Torsdag d. 9.11.89: Alm. klubmøde.
Torsdag d. 16.11.89: Oscar 13-program (videobånd), om opbygning 
og opsendelsen af Oscar 13.

Vy 73 fra Initiativudvalget/5WK, 
og på gensyn til de kommende aktiviteter.

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.
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.

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

Program
Mandage kl. 19.30: Snakke-, bygge-, bytte-aften.
18/10 kl. 19.30: Klubaften.
25/10 kl. 20.00: Skyd på bestyrelsen møde, samt præmieoverræk
kelse.
01/11 kl. 20.00: OZ1DKG fortæller om telegrafi før og nu.
08/11 kl. 20.00: Information om udstillinger og antenneerfaringer. 
11-12/11: Udstilling i EFI-hallen.
15/11 kl. 19.30: Klubaften med afpudsning til udstillingen i Aktivi
tetshuset.
18-19/11: Udstilling i Aktivitetshuset.

Telegrafikursus (CW) starter den 4. oktober kl. 19.30 og afholdes 
hver onsdag fra 19.30 - 20.30. Dørene til lokalet er lukket indtil kl. 
19.30.

Siden sidst
Tak til OZ1IOM for foredraget om 10 GHz. Der har været auktion, fi- 
eldday og optælling.

Der tages stadig forbehold for møderne. Lyt på bulletin hver tirs
dag kl. 19.00 DNT.

Køkkenet fungerer upåklageligt, så der kan nu købes drikkelse 
og ædelse. TAK til Anni.

Vi ses så i OZ5ESB. Vy 73 de OZ1DYI, Svend

PS I
Program-folderen for vintersæsonen ’89 er udkommet, og kan af
hentes i klubhuset.

Vy 73 de OZ1EQX, Jan

HERNING - OZ8H
Mødelokale: Bredgade 24 A.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1BOV, Karsten Frahm, Vestertorp 61,
7400 Herning. Telf.: 97 11 84 92 
Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling.
Postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.

Program
18/10: Alm. klubaften
25/10: Besøg af EDR’s formand OZ1DHQ, Per
01/11: Alm. klubaften
08/11: Alm. klubaften
15/11: Alm. klubaften
22/11: Alm. klubaften

Så er vi igang med aktiviteterne. Her er de første og der kommer 
meget mere på tavlen.

Der er planlagt virksomhedsbesøg, filmaften om Oscar 13-en vi
deofilm på 2 1/2 time, foredrag om satellitkommunikation og m.m.

Den 25. oktober har vi inviteret EDR’s formand OZ1DHQ, der vil 
komme for at fortælle om hvad EDR også er og besvare spørgsmål. 
EDR er andet end OZ.

Den første søndag i hver måned undtagen i januar og september 
køres der 80 m aktivitetstest fra klubstationen OZ8H.

Der er planer om en udflugt til Hamburg. Et besøg hos en af de 
største elektronikforretninger Conrad electronik. Tag XYL/YL med. 
Naboafdelingerne inviteres til at tage med. Vi skulle gerne samle 
mange til en hyggelig lørdagstur.

Alt det og mere til kan du høre mere om ved at komme i afdelin
gen. Der udsendt aktivitetsplan til medlemmerne.

Der afholdes teknisk kursus på studiekredsplan hver onsdag fra 
kl. 19-20, alle kan deltage. Formålet er, at give et ekstra input til de 
der vil gå op til D- eller A-prøve eller til de der bare vil have teorien 
genopfrisket.

Til slut et lille suk fra kaffekassen. Den føler sig snydt. La’ vær’ 
mæ å  snyd’en - ik!

På gensyn i OZ8H til en forhåbentlig hyggelig og aktiv vintersæ
son. 73 de OZ1GX, Gunnar

ØZtmu Svæte Ursøn, 7"7
ét Skrænter*31, Sttv., t \ \ i l  £*

ff. ?b 1280 48.

GIVE OG OMEGN - OZ6EDR
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.

HOLSTEBRO - OZ9HBO
Mødelokale: Stationbygningen, Rolf Krakes Vej, 7500 Holstebro. 
Møde: Hver torsdag kl 19.00.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, G riegsvej 178, 7500 Holstebro. 
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.
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HURUP - OZ5THY VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy. 
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8, 
7755 Bedsted, tlf. 97 94 82 81.
Postard. Postboks 23, 7760 Hurup Thy.

MORS - OZ7MOR
Mødelokale: Grønnegade 10 B, vær. 26.
Mødeaften: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H. Christensen, Vinkelstræde 3, 
Fjallerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 97 74 44 03. 
Postadresse: Postboks 158, 7900 Nykøbing M.

RIBE - 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.

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING - OZ7SVR
Mødelokale: Skjernvej 24, Finderup, 6900 Skjern.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1DLA, Tonny Kjærgaard Jensen, Videbækvej 8, Faster, 
6900 Skjern, tlf. (henvendelse til) 97 36 43 96.
Postadresse: Postbox 83, 6900 Skjern.

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.

VARDE ■ OZ5VAR
Mødelokale: Aslev skole.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LEE, Ole Andersen, Søndervang 37, 
6840 Oksbøl, tlf. 75 27 16 83.
Giro: 2 39 94 07.
Postadresse: Postbox 11, 6800 Varde.

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

Program
19/10: Efterårsferie.
26/10: Foredrag om packet radio ved OZ1CXW, Jørgen, og 
OZ2AMK, Poul. Alle er velkomne.
02/11: Byggeaften.
09/11: Klubaften.
16/11: Byggeaften.
23/11: Foredrag om blinde og svagtseende ved OZ1LTY, Iver. Alle er 
velkomne.
30/11: Byggeaften.
07/12: Juleafslutning for hele familien.

På vores første møde aften blev vi enige om at lave en demonstra
tion af packet radio. Det er OZ1CXW, Jørgen og OZ1AMK, Poul der 
vil demonstrere hvordan packet-radio fungerer. Hvor meget udstyr 
skal dertil for at køre packet? Hvad er mail-boxe, og hvordan benyt
tes de? Ja, alt dette bliver der givet svar på denne aften.

For ikke at flytte unødigt rundt med udstyret, vil demonstrationen 
foregå fra deres respektive QTH. Der er så meningen at vi fordeler 
os i to hold, og kan så være et hold hvert sted. Hvis man ønsker at 
besigtige begge stationer er dette også muligt, for køretiden mel
lem disse er kun ca. 15 min. Evt. vejlodsning sker på lokalfrekven
sen 145.525. Demonstrationen er fastsat til torsdag den 26. oktober. 
Bemærk at foredraget ved OZ1LTY tidligere var sat til denne dato, 
men er flyttet til den 23. november. Dette foredrag handler om hvor
dan blinde og svagtseende bliver radioamatører.

På vore byggeaftener fortsætter vi med SWR-meter projektet, og 
interesserede kan endnu nå at være med. Da instrumentet også 
skal kunne bruges i 70 cm båndet, har det måske også din inter
esse. Meld dig allerede nu til projektet.

Det færdige program udleveres i klublokalet.
Vel mødt næste torsdag. Vy 73 de OZ1AFD, Claes

ØLGOD - OZ7JYL
Mødelokale: Lindealle 8,1., Ølgod.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7, 
6870 Ølgod, tlf. 75 24 60 21.
Giro: 8 00 32 46.
Postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

Mangler DU 
noget i 

afdelingsmappen?

S.U. til OZ1CRY, Ellen-Sofie
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Kreds S Kreds &
Amatørnyt via Yding Skovhøj OZ9REG, frekvens 145,675 hver man
dag kl. 20.00 DNT.
Stof sendes til: OZ1JKP, Henning A. Helstrand,
Kirkevænget 189, 8310 Tranbjerg J. 
tlf. 86 29 51 74.

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

GRENÅ - QZ5GRE
Mødelokale: Aastrupgården, Aastrup.
Mødeaften: Tirsdag, der er åbent fra kl. 19.00.
Fmd.: OZ1AYN, Børge Jensen, Tinghøjvej 9, Albøge. 
8570 Trustrup, tlf. 86 33 43 85.

HORNSYLD - OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ11JYF, Flemming Drøger, Teglværksparken 13,
7130 Juelsminde.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.

Vi er startet efter sommerferien, og håber at sejer om onsdagen kl. 
19.30 til klub- og hyggeaften. Mød op til et par hyggelige timer.

Vy 73 de OZ1JYF, Flemming

HORSENS■ QZ6HR
Mødelokale: G as vej 21, 2. sal, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ4AQ, Alf Jacobsen, Biskoet Strandvej 1,
Glud, 8700 Horsens, tlf. 75 68 24 98.
Giro: 5 08 28 62. (Afdelingskontingenter og Yding repeater). 
Lokalfrekvens: 145.425 MHz, FM.

Efter generalforsamlingen den 17. august, ser bestyrelsen for 
OZ6HR således ud.
Formand: OZ4AQ, Alf Jakobsen, Bisholt Strandvej 1, Glud, 8700 
Horsens, tlf. 75 68 24 98.
Kasserer: OZ1GRL, Arne Lund, Valmuevej 80, 8700 Horsens. 
Sekretær: OZ6CE, Carl Aa. Nielsen, Hedemarksvej 43, 8300 Od
der.
Bestyrelsesmedl.: OZ1JYQ, Ernst Simonsen, Kirkeskovvej 10,8700 
Horsens.
Bestyrelsesmedl.: OZ1BBE, Bent Jahn, Strandvejen 19, 7130 
Juelsminde.

Månedens aktiviteter
Torsdag den 26. oktober kl. 20.00 kommer OZ1KEK, Svenn og for
tæller om Oscar 13. Hvorledes du kommer over den, og med hvilket 
udstyr.

Medlemmer fra andre afdelinger er meget velkomne.
Efter vi har hørt Svenn skal vi prøve om vi kan lave et par gode an

tenner til Oscar 13.
Vi har fundet et godt værksted i Hornsyld, så glæd jer venner!

Vy 73 de OZ6CE, Carl

Årsmøde på Sabro Kro
EDR Århus inviterer hermed alle radioamatører til årsmø
det på Sabro Kro.

Bemærk: Det er i år 25. gang at EDR Århus afholder »År
hus møde«, mød derfor op og hjælp os med at fejre jubi
læet.
Dato: Søndag den 29. oktober 1989.
Tid: kl. 10.00 til ca. 17.00.
Sted: Sabro Kro, 12 km fra Århus mod Viborg ad Viborgvej.

Program
Kl. 10.00: Åbning ved EDR’s formand OZ1DHQ, Per Wellin 
Kl. 10.05: Den landskendte auktion under ledelse af 
OZ9MJ, Mogens og OZ8UY, Stig.

Udstillingen af amatørgrej med alt mellem antenner og 
jord åbner.

Der udstilles de varmeste nyheder indenfor både fær
dige anlæg og komponenter.
Kl. 12.00: Middagspause.
Kl. 13.00: Foredrag: OZ7TA, Jørgen vil fortælle om HF bred
bånds PA-trin med transistorer.
Kl. 13.45: Auktionen fortsætter.
Kl. 17.00: Afslutning og udtrækning af gevinster på de 
solgte call-mærkater.

løvrigt
- Stand til privat salg af bedre brugt amatørgrej.
- Vi har forhandlet os frem til særdeles rimelige madpriser 
på kroen.

Praktiske bemærkninger
Til de som påtænker at komme med sager til auktionen, 
kan følgende oplyses:
Sagerne skal afleveres mellem kl. 09.00 og 10.00, og skal 
ved afleveringen være forsynet med tydelig mærkning 
med navn/call samt varedeklaration.

Det sidste som en hjælp til auktionarius med at opnå en 
passende pris.

Enkelte numre kan, hvis tiden tillader det, indskrives ef
ter foredraget kl. ca. 13.45.

Ragelse vil blive afvist!
På gensyn blandt dine amatør kammerater søndag den 

29. oktober,
OZ1DZE, Viggo, EDR Århus Afd.

FREDERICIA-OZ1FRD KOLDING - OZ8EDR

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.

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.
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RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 86 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

Program
24/10: Bygge- og klubaften 
31/10: Måle aften 
07/11: Andespil 
14/11: Bygge- og klubaften 
21/11: Bygge- og klubaften
Klubaften er almindeligvis om tirsdagen, hvor aktiviteter starter kl.
20.00. Der vil normalt være åbent fra kl. 19.30.

Vy 73 de OZ1LGC, John

ROSENHOLM - OZ2ROS
Mødelokale: Spejderhytten, Toftevej, Hornslet (bag Texaco). 
Mødeaften: Første tirsdag i hver måned kl. 20.00.
Fmd.: OZ1HAE, Per Kvist, Randersvej 103,
8544 Mørke, tlf. 86 99 70 50.
Giro: 3 14 10 98.

SILKEBORG - OZ7SAC
Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1JIW, Jesper Schou, Edv. Egebjergvej 59,
8600 Silkeborg, tlf. 86 84 64 63.
Giro: 9 21 18 88.
Postadresse: Postbox 137, 8600 Silkeborg.

I løbet af oktober måned starter Ib et kursus i CW. Kurset foregår fra 
vores egen hjem på 2 m så du slipper for de stressede situationer 
ud af døre, og der er jo naturligvis heller ingen transport. Så er dette 
lige noget for dig, tilmeld dig da snarest muligt i klubben eller ting 
til formanden Jesper Schou, OZ1JW, tlf. 86 84 64 63.

Program
Torsdag den 24. okt.: Diskussion om deltagelse i contest bl.a. 
CQWW den 28. og 29. okt. (Som øvelse til fieldday 1990).
Tirsdag den 31. okt.: Diskussion om vinterens aktiviteter. Forslag 
modtages gerne.
Tirsdag den 7. nov.: Klubaften. 2 m aktivitetstest.
Tirsdag den 14. nov.: OZ5KM kommer på besøg og fortæller om 
EDR.
Tirsdag den 21. nov.: Klubaften.

Vy 73 de OZ1LWU, Michael

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1HPR, Gert Henriksen, Parkvej 11,
7100 Vejle, tlf. 75 84 07 62.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

I Vejle afdelingen havde vi den 22. august besøg af OZ7YY, der for
talte os, hvordan »rigtige mænd« kører DX. Det var en meget inter
essant aften, hvor de fremmødte fik nogle gode tips om hvor og 
hvornår man skal være der, hvis man vil være med til de sjældne 
stationer. Fra Vejle siger vi tak for en god aften til OZ7YY.

Tidspunktet for dette foredrag, lige inden fieldday, var valgt for at 
»sætte medlemmerne op« til fielddayen. I skrivende stund er resul
tatet ikke blevet offentliggjort, så her må vi altså væbne os med tål
modighed lidt endnu.

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

Virksomhedsbesøg
Tirsdag den 17. oktober. Begrænset antal. Tilmelding til OZ8KO, 
Otto.

Video om radioamatører
Tirsdag den 24. oktober. Kl. 20.00.

Medlemsmøde
Tirsdag den 31. oktober. Klubvært OZ3MC, Martin.

Auktion
Tirsdag den 21. november kl. 20.00. Der vil være mulighed for at 
sælge og købe forskellige effekter. Kom nu ikke med det rene 
skrammel. Kom i god tid med tingene, så vi kan begynde præcis. 
Alle er vel korne. Vy 73 OZ5LD, Leo

ÅRHUS - OZ2EDR
Mødelokale: Helge Rodesvej 13, 8000 Århus C.
Fmd.: OZ8UY, Jørn Stig Christensen, Kjærlingsvej 10,
8670 Låsby, tlf. 86 95 15 64.
Giro: 3 09 19 29.
Postadresse: Postbox 354, 8100 Århus C.

Program for oktober 
Torsdag d. 19.: Klubaften.
Torsdag d. 26.: Klubaften.
Søndag d. 29.: Sabro mødet 25 år, tid 10.00 -17.00.
November
Torsdag d. 2.: Klubaften.
Torsdag d. 9.: Klubaften.
Torsdag d. 16.: Klubaften.
Torsdag d. 29.: Klubaften. Vy 73 de OZ5DE, Dan

ÅRHUS-NORD - OZ2AAN
Mødelokale: Beboerhuset, Elsted vej 156, 8520 Lystrup. 
Mødeaften: Onsdage kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LSM Allan Petersen, Tlf 86 21 03 24.
Giro: 9 01 81 58.
Postadresse: Postbox 56, 8520 Lystrup.

Program
25/10: Klubaften: CW kursus. Video aften OZ1GDZ viser video fra 
OZ2AAN og fra vores Polske vendskabsklub.
01/11: Klubaften: CW kursus.
08/11: Klubaften: CW kursus. Demonstration af SSTV v/OZ8FU. 
15/11: Klubaften: CW kursus.

Vy 73 de OZ2ABR, Lene
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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.

KREDSMØDE
Der afholdes kredsmøde i kredsen - en aften hvor dine 

RM’er vil fortælle, hvorledes det gik på RM.
Mødet afholdes i Aalborgs lokalafdelings lokaler 

onsdag d. 25. oktober kl. 20.00.
Vy 73 OZ1FDV, Frank

FREDERIKSHAVN - OZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57, 9900 Frederikshavn.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bellisvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.

Siden sidst
Afdelingen deltog i år i Field day testen den 2.-3. september. Des
værre mødte ikke alle deltagere frem, så indsatsen blev lidt be
grænset. Kun 5 deltog som permanente operatører. Men for de 
fremmødte blev det en fornøjelig weekend på en meget velegnet 
QTH. Mange tak til Poul, OZ1KSN og Margit, OZ1MAD for det fine 
arrangement.

Klubaften afholdes kl. 19.30 følgende dage: 17/10, 7/11, og 21/11.
Vy 73 de OZ8SO, Jens

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

HOBRO - OZ4HOB
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30 i lige uger.
Fmd.: OZ4NA, Bent Nielsen, Kastanieallé 19, 0. Doense, 
9500 Hobro, tlf. 98 55 44 86.

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

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 - QZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 98 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1FYM, Bjarne Andersen, Stammen 5,
9260 Gistrup, tlf. 98 31 52 73.
Giro: 5 44 47 99.
Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 ved OZ3REN -145.650.

Siden sidst:
23.8.89: OZ8JYL 50 års jubilæum.
Der var en del der kikkede ind i afdelingen for at sige tillykke med 
de 50 år. Jeg håber alle fik smagt på den gode mad og kolde fadøl 
som jubilæums-udvalget havde fremskaffet. Samtidigt må jeg på 
bestyrelsens vegne skrive rigtig mange tak for alle de fine gaver 
som OZ8JYL modtog på dagen.

Jeg bringer her et lille uddrag af jubilæums-udvalgets tale af 
OZ2VE idet andre kunne have glæde af denne.

»Mange vil i dag sige: Hvad jeg i grunden bruge EDR Aalborg af
delingen til. Hvad skal jeg i det hele taget bruge landsforeningen fil. 
Jeg kan jo sidde derhjemme og arbejde med min hobby.

Men hvad vil din bedre halvdel sige til at du har en slagsaks og en 
bukkemaskine stående i køkkendet eller i stuen. Her i afdelingen 
står den til fra afbenyttelse i kælderen. Hvem har en fotokopierings
maskine stående derhjemme, hvor man kan kopiere artikler fra di
verse håndbøger. For slet ikke at tale om den måleudrustning der 
står ude i byggelokalet. Man kan trække andre ting frem, kommu
nerne har fået nogle fikse ideer med kommuneplanlægning. Vi skal 
til at være så ensrettede. Haverne skal være ens. Plænerne skal 
være grønne. Der må ikke være grimme antenner. Kan det være rig
tigt, at en lille gruppe mennesker der synes det er sjovt at snakke 
med mennesker i fjerne egne af verden, ikke må drive denne 
hobby, fordi antennerne ser grimme ud. Disse radioamatører er 
måske med til at fremme forståelsen mellem forskellige folkeslag. 
Her træder både afdelingerne og landsforeningen ind. For når vi i 
fællesskab kan prikke til politikerne, kan det være de får øjnene op 
for at der også skal være plads til disse mærkelige radioaktive men
nesker. Men står vi ikke sammen om vores hobby, holder vi os ude 
fra fællesskabet i afdelingerne og landsforeningen. Ja, så er der 
sandsynlighed for at politikerne overser os, så er vi solgte og der
med vores pragtfulde hobby. Mit ønske for fremtiden for vores afd. 
er dermed kun at vi får fremgang, at radioamatører ser nødvendig
heden af at slutte sig mere sammen til gavn for fællesskabet og til 
gavn for vores afdeling, for så vil vi være istand til at løse alle udefra
kommende problemer.
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Der findes et godt gammelt gællisk krigsråb. Dette krigsråb be
står af et 5 bogstavers ord og betyder »på dem«. Krigsråbet skræm
mer de angribende hvis det råbes højt 3 gange efter hinanden. 
Krigsråbet staves »HURRA«. Jeg vil bede de tilstedeværende om at 
hjælpe mig med at råbe det højt og tydeligt, som en hyl lest til vores 
afdeling, som en advarsel til alle der vil forsøge at tvinge os i knæ, 
og fortælle dem at vi stadig er beredte til at kæmpe for vores afde
ling.

EDR Aalborg afdeling længe leve«!
Den 26.8.89 blev OZ2VE Erik æresmedlem af EDR Aalborg afde

lingen. Denne æresbevisning tildeles Erik, som en påskønnelse af 
hans langvarig og store indsats for OZ8JYL EDR Aalborg afdelin
gen. Hjertelig tillykke.

Onsdag den 13.9.89 var der generalforsamling. Dirigent var 
OZ1EOI Ingolf.
Den nye bestyrelse:
Formand OZ1FYM Bjarne 
Sekretær OZ5HP Henning 
Kasserer OZ1JXH Kai 
Bestyrelse OZ1ING Henrik 
Bestyrelse OZ1LLY Gert 
Suppleant OZ1LCW Jørgen 
Revisor OZ1EOI Ingolf 
Revisor suppleant OZ3PS Henry 

Jeg vil byde OZ1FYM og OZ1JXH velkommen i bestyrelsen, sam
tidig en tak til den gamle formand OZ4TU Steffen og kasserer 
OZ1GJB Robin for det store arbejde i har gjort for OZ8JYL.

Æter-udvalg (HF-VHF-UHF-SHF)
OZ1ING, OZ1GGR, OZ1JWS, OZ1LCW, OZ6UE, OZ1EOI, OZ1LLY. 
Bibliotek: OZ1 LLY.
PR-udvalg: OZ1LLY.
Foredragsudvalg: OZ1LQQ, OZ1EOI.
Rævejagtsudvalg: OZ3PS, OZ1 FYM, OZ1EJC.
Husudvalg: OZ2VE, OZ4TU.

Under eventuelt blev der mest talt om at støtte NPRG. Idet en del 
medlemmer af OZ8JYL benytter Packet Radio skulle dette vel ikke 
være noget problem.

Samtidig en tal til Birgit og Susanne for de gode »madder« og 
kage (den er vel ligeså god som den på Tylstrup Kro).

Rævejagt lørdag 14/10,21/10,28/10,4/11,11/11 kl. 14-16. Den 11/11 er 
der afslutning.

Nu kan vinteren vel gå med, at få det man købte på auktion til at 
virke!!!

OZ1ING, OZ1GGR, OZ1 LLY, m.v.? deltager i JOTA den 21.-22. okto
ber.

73ÖZ1LLY, Gert.

Grønland
JULIANEHÅB - QX3JUL
Mødeaften: Første mandag i mdr., i klubhuset, Kirkegårdsvej B48. 
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Postboks 84, 3920 Qaqortoq. 
Postadresse: Postbox 121, 3920 Qaqortoq.

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, ved tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen 
Mødeaften: Første torsdag i måneden hos formanden.
Fmd.: Peter Raahøj, Ole Brandtvej 1a, 3900 Nuuk. Tlf. 23 776. 
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

PITUFFIK - OX3THU

Mødeaften: Første torsdag i måneden kl. 19.30 AST. 
Mødelokale: Barak 753, værelse 3 T.A.B.
Adr.: SPE Box 35, 3970 Pituffik.
Klub tlf.: 009-299-50 124, lokal 2949.
Formand: OX3XO Stig Kristiansen.
GC Box 828, 3970 Pituffik.
Tlf.: 009-299-50124, lokal 2883 el. 2888.

Silen t Key
OZ4VI

Min gode ven gennem mange år ViggoJensen OZ4VI ikke er blandt 
os mere.

Desværre blev Viggo revet bort af en svær sygdom, da han skulle 
til at starte på båndet igen efter at have ligget stille i flere år. Vi vil al
tid mindres ham som en god og hjælpsom kammerat.

Lørdagsklubben
OZ2PN

OZ4EK
Den 15. august forsvandt en kendt stemme. OZ4EK Ernst døde ef
ter få dages sygdom, 65 år. Han var fra sine unge dage aktiv radio
amatør, og hans store viden om elektronik bevirkede, at han var 
med fra starten ved monteringen af NVE’s fjernkontrolanlæg og 
mange transformerstationer. Ernst underviste også i mange år på 
Svinninge Ungdomsskole i radioteknik og elektronik. Mange tek
niske problemer blev løst, når man spurgte Ernst, der gik man al
drig forgæves.

Vore tanker går til familien i Svinninge, for hvem sorgen er størst.
Æret være hans minde.

OZ1DDL, Palle

Læsernes mening
Under denne rubrik optages korte indlæg, der er holdt i et so
bert sprog, og som er af almen interesse. Redaktionen forbe
holder sig ret til at forkorte og omformulere et indlæg.

Indlæg, der fremsendes til HR inden afleveringsfristen an
givet forrest i bladet, vil normalt blive bragt i førstkommende 
nummer.

Det er vist på høje tid I får et par ord herfra vedr. ulovlig QSO kørsel 
mellem OZ og henholdvis en Dansk Amerikansk amatør i Florida 
og en OZ-/MM amatør p.t. i Carribbean. Amatøren i Florida har ikke 
licens til 20 m SSB, og på det sidste kører han nu uden at sige sit kal
designal, og nogle af de OZ’er, som snakker med ham, er klar over, 
at han ikke har licens til 20 m SSB. OZ stn., som er/MM i Caribbean 
kører med et dansk D licens, hvilket efter mine oplysninger ikke gi
ver ham ret til 20 m SSB.

Radioamatører verden over ved, at det store arbejde for vedlige
holdelse af nuværende amatørfrekvenser, som så mange udfører 
ved WARC konferencer nemt kan blive helt eller delvist ødelagt af 
dens slags narrestreger, jeg her har talt om.

Desværre kan jeg ikke selv advare de pågældende stn. på begge 
sider af Atlanten, idet vi er midt i QTH skifte, og alle mine ant. for
længst er pakket ned (april), pånær en 3 m ledning i stuen for RX.

Til sidst vil jeg også nævne, at jeg er 100% enig med den vel
kendte amatør på St. Croix, som i lang tid har talt om »lov og orden« 
på Radioamatør båndene, at jeg håber, at han fortsætter det gode 
arbejde.

Med venlig hilsen 
Tage Tveen Jensen, VE3FDN
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONC
Amatørannoncer sendes til E D R ’s Forlag ApS Postbox 1 7 2 , 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af O Z. Kun for medlemmer og 
medlemsnummer skal oplyses sammen med indsendelse 
af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr. 
Annoncer med kommercielt sigte optages ikke som amatør
annoncer.

Sælges: Storno CQM612 med 145.650 og 145.775 monteret, 
pris kr. 800. Storno CQM763D til ombygning, pris kr. 700. Vi
deo Genie EG3003 med eprombank, M800 RTTY-program, 
tekstbeh. +  andre programmer monteret, pris kr. 1000. Evt. 
kan superline MK3 indgå i handlen til køber der er interesseret 
i RTTY. Printermodem til video Genie, pris kr. 275.
OZ1DHP Aksel, tlf 98 82 24 51, efter kl. 17.00.

Sælges: Ten-Tec Argonaut 509 5 bånds HF transceiver QRP. 
Ideel til nylicensserede, pris kr. 1800. 28 V transistor HF PA 
2-30 MHz 500 W input, i kasse med blæser, pris kr. 1200. 
OZ1FDH Claus Felby, tlf. 42 45 31 97, efter kl. 18.00.

QSL-kort Se annoncen i 
OZ nr. 2/89 side 94

Sælges: Commondore 128D med 803 printer Joystik. 50 
tomme disketter Yaseu FT30ID med orig. power antenne tu
ner som nyt i orig. pakning. Icom 245E all mode.lcom RM3 
styringspult til 245E og 211E.
Tilbud ønskes OZ9RR 42 42 47 92 efter kl. 19.

Sælges: 2 m håndstation TR2400 med 10 faste hukommel
ser. LCD-display, solid med NC-Akku og lader, gummiantenne. 
OZ1GEV, Jørgen, tlf. 74 43 43 06, mellem kl. 10 og 17. Pris kr. 
1800.

Sælges: Separat 9‘ ‘ monitor evt. til SSTV, video og synk.. ind 
med diagram, 400 kr. Stor ældre trafo m. flere udtag bl.a. 6,3V 
2,5A-4V/7A, kr. 100.
OZ1IWJ, Peter, tlf. 86 14 83 36, efter kl. 15,30.

Sælges: Antenne rotor, kr. 800. SDX, brugt Vfeår, kr. 2.000.70 
cm., 500 W PA 4cx250 incl. strømforsyning (skal justeres), 
kr. 1.500.
OZ1DOQ, tlf. 01 11 82 53 - 01 59 89 70.

Sælges: 2 m SSB-station, 144 - 145 Mhz, digitalskala, PA - 
trin m/ 4cx250 B, Strømforsyning, SWR, en super god sta
tion. Samlet pris kun kr. 5.000. OZ i kassetter, årg. 1961,1966 
- 86.2 stk. 6 elm. 5 HF for 2 m, 1 stk. gittermast 9 m. Morse- 
træner Datong D 70.100 m coax kabel RG 7U, kr. 2 pr. m. 
Henvendelse OZ1JLZ, Poul, tlf. 97 58 40 87, efter kl. 17.00.

Købes: Collins 30S1, 4CX 1000 A.
Sælges: FT 757 GXII, ICOM IC25H.
OZ7TF, tlf. 75 33 81 81.

Sælges: GEM-QUAD nedtaget efter 2 år, med alt tilbehør -f 
trådelementer og balun, men incl. 8 glasfiberarme, rustfri 
spændebånd, spider og detaileret dansk manual, kr. 1.450,-. 
OZ7JQ, Jørgen Qvistgaard, tlf. 54 85 83 21.

Købes: Remote VFO til Kenwood TS520. Type VFO 520 samt 
diagram.
OZ1CID, Hanne, tlf. 31 78 44 87.

Sælges: Kenwood 515 HF-transceiver. 80-10 m SSB CW 
100% OK. Komplet med manual og Kenwood mikrofon. Pris 
kr. 1.800,-.
OZ1DQQ, Per, tlf. 75 56 61 81.

Sælges: Yaesu FT-208R, 2-mtr. FM-håndstation m/accu og 
gummi-antenne, kr. 1.995,-, og Yaesu FT-708R 70 cm FM- 
håndstation m/accu og gummi-antenne, kr. 1.995,-, og Yaesu 
NC-8, automatisk strømforsyning og oplader til vedligehol
delse, normal- og hurtig-opladning af ovenstående, kr. 995,-. 
Alt OK, i originalemballage.
OZ5FK, Claus, mellem 18 og 20 tlf. 42 65 1211.-

Sælges: 3-element Beam antenne, Kurt Fritzel, fast pris kr. 
1.000,-.
OZ1FSC, Henry, tlf. 86 27 40 91.

Købes: Folketransceiver Shinizu 105, gerne usamlet eller def. 
OZ5ZF, tlf. 31 55 29 19.

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

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde

Vy 73 de OZ1ISK, Dan

s: Hjemmebygget FM 2 m transceiver med højttaler og 
mikrofon, pris kr. 825.
OZ5AFW Lars, tlf. 66 15 64 99.

Sælges: Argonaut 505, 5 bands HF-transceiver incl. mike. 
God QRP-station, pris kr. 1.500,-.
OZ1JMY, Peter tlf. 42 25 39 50.
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Endvidere har vi stadig på lager:
Get ★ ★ ★ connected to Packet Radio, A R R L  ........................................  kr. 132,00
Your Gateway to Packet Radio, ARRL ................................................................................ kr. 105,00
Amateur Radio Awards, RSGB..........................  kr. 172,25
Hints & Kinks, vol 12, ARRL, 12. udg   kr. 56,00
The ARRL Antenna Book...................     kr. 200,00

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

Har du modtaget vores 
1989/90 katalog?

Ellers ring 
eller skriv 

efter et 
nu!

M l
* l

; i ie  R.C. ELEKTRONIK a p s

SØNDERBROGADE 42 . POSTBOX 332 . 7100 VEJLE 
TLF. 75 83 25 33 . GIRO 7 12 56 66 

ODENSE AFD.: f r e d e r i k s g a d e  15 . t l f  66 13 90
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Sælges: 2 m tranceiver, Yaesu FT290R, transportabel/mobil 
station, allmode, 2 VFO’er, 10 programmerbare hukommel
ser, scanning af hele båndet eller hukommelsen, +  en del an
dre features. Komplet med manual og transporttaske. 
OZ1HXT, Brian, tlf. 74 42 64 31, træffes først eft. d. 24 okt.

Sælges: Komplet Drake-line. R4C komplet med alle filtre og 
reserverør. T4XC med helt ny power og komplet sæt reserve
rør. Til PA:4 sæt reserverør. PA. L4B med fuld renoveret power 
og step-up-traffos. 1 sæt reserverør. Samt tuner MN 2000. Alt 
fuldt driftklar med alle manuals og mikrofon. Sælges kun 
samlet for kr. 14.500,-. Bedes afhentet.
Per Buhi, 3060 Espergærde, tlf. 42 23 19 38, efter kl. 17.00.

Sælges: Kenwood TM-211E 2 m mobil FM-station, 25 watt, 
komplet med mikrofon, højttaler og mobilbeslag, pris kr. 
2.000,-. Kenwood PS-430 strømforsyning, pris kr. 1.050,-. DA- 
TUNG audio multifilter FL-3 med auto-notch, pris kr. 1.200,-. 
OZ1KWG, Jørn, tlf. 75 32 10 60.

Købes: Dobbelt diskettestation, type MZ80FB til en Sharp 
MZ80B computer.
OZ3CY, Kristian, tlf. 42 81 77 50.

Sælges: CQM 713D (UHF) Automatic, uberørt og komplet, kr. 
650,-. 2 stk. Yaesu Musen FTC-1540 med 12 kanaler, har kørt 
som lukket net på 160 MHz, men trimmes let til 2 m, kr. 400,- 
pr. stk. CQM 763 (UHF) 1 kanal, kr. 350,-. CQP 512 (VHF) og 
CQP 562 (UHF), å kr. 250,-. CQM 413 (VHF), kr. 250,-. 2 stk. 
CQM 763D (UHF) +  2 stk. CB 706 Automatic, kan samles til 
en komplet, kr. 400,-. CQM 5662 (UHF), kr. 600,-.
OZ1AIY, tlf. 97 17 54 00, efter kl. 16.30.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4 B H , Bent
S ta tsa u t e jd m g l -  M D E  A ,

Byrlund
42 94 12 13  ^

Sælges: Gittermast af mrk. Priss på 8 m, samt toprør på 5 m. 
En HAM 4 rortor, samt en styreboks for do. 2x6 element lod- 
retforUHF. 1x9elementvandretforVHF. 1x13 element lodret 
for UHF. 1x19 element vandret for UHF. Alle antenner er af 
mrk. 5HF, samt div. kabler og stik. Pris som masten står kr. 
1.800,-.
OZ1JUS, Vagn, tlf. 75 94 40 30.

Sælges: 2 m parabol for 12 G HZ med alle beslag og mikrobøl
gehoved topkvalitet, ikke brugt. Pris kr. 2.500,-. DL1KAY mo
dem for packet, kr. 600,-. 2 m håndstation 144 -146 MHz med 
lader. Pakratt PK 232 modem med alt software inc fax på 
skærm for IBM og kompatible. Yaesu FT 767 GX HF Allmode 
3 mdr. gammel med original embi. og servicemanual. Video
kamera Sony betamax med 2 batteripakker og lader faktisk 
ikke brugt sælges billigt. Modtager med VHF-UHF med 50 fa
ste kanaler, kr. 2.000,-.
OZ6FH, Peter, tlf. 97 96 22 47, efter kl. 18.00 
eller bil tlf. 30 25 79 80.

QSL - KORT
Mangler du QSL-kort, så kontakt os. Vi har 
standard kort, men laver også kort efter din 
egen idé. HUSK, vi trykker også kuverter, 
laver faktura-sæt, blokke m.m. til billige pri
ser. Ring og hør nærmere.

U  C -  TRYK■ “ “ ■S Ringgade 187■ I å j | 6400 Sønderborg
■  ■  Tlf. 74 42 07 03

Sælges: RTTY converter TG 440B. Indgang for 2 modtagere 
for diversity modtagning. Indbygget skop og strømforsyning. 
Transistoriseret, kr. 500,-. 1 stk. 4CX350,4 stk. 4CX250,2 stk. 
4X150, 1 stk. sokkel med skorsten, samlet kr. 900,-. Storno 
CQM 76312 W, komplet kr. 500,-. Komponentsæt for 2 kW an
tennetuner, kr. 1.195,-. Racal antennetuner med 2 sporvogne, 
vacumkondensator, ferrittrafo og keramisk omskifter, kr. 
2.200,-. Forsølvet drejekondensator 2x400 pF 4500V DC, kr. 
145,-. Drejekondensator 100 pF 4500V DC, kr. 40,-. HF modta
ger Siemens E 310, kr. 900,-.
Købes: Komplet manual til sender Siemens 400 W S 313/317. 
Siemens eller Phillips pocketbook (rør).
OZ8SO, Jens, tlf. 98 43 04 80.

Sælges: VHF-mobiltelefon type ÄP-749.70 cm allmode trans- 
verter model UHF-units 432/28 MHz. 4 stk. PA-rør type 
2C39BA. Lubcke autotrafo 220/115 V - 1000 Watt. HF-beam 
Fritzei FB-23.
OZ6TW, Torben, tlf. 64 41 47 86.

Sælges: Elkeyer med weihtkontrol, omskifter for negativ po
sitiv nøgling, afbryder for medhør og jackstik for tilslutning til 
station samt hastighedsregulering indbygget i alukseret alu
miniumskabinet, kr. 575,-. Små gedigne dobbeltmanipulato
rer til indbygning. Fremstillet i forcromet messing med pinol- 
lejer og fingervinger i teaktræ, pris kr. 160,-.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, 
tlf. 09 21 90 42.
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Sælges: Yaesu HF allmode tranceiver FT102, med filtre, mik
rofon, højttaler. TEN-TEC HF-tranceiver paragon, med filtre, 
mikrofon, højttaler. Antennerotor TR44, computer monitor, 
helt ny. 2m PA med QQE 06/40.25.000 meter monteringstråd. 
Kondensatorer og keramiske omskiftere til PA-trin. 2 m sta
tion multi 3000.
OZ9GH, tlf. 02 90 00 39.

Sælges: Commodore 128 computer (3 computere i een 
64-128 og CP/M) med DK karakterset. Commodore 1571 di
skettestation (den store, læser begge sider) Phillips monitor 
80 m. 40 eller 80 tegn, monocrom gul. Matrix printer (næsten 
ny) med flere skrifttyper, til endeløse baner samt enkeltark. 
Packet modem med program på disk (DIGICOM 128). RTTY 
og CW interface Mk.5 S m.program i indstiksmodul og på disk 
(modtager og sender CW op til ca. speed 500). Alt med ma
nual, systemvejledning, kabler, stik og org. emballage. Alt 
100% OK. Har været brugt til bl.a. tekstbeh. (ikke som spille
maskine) en del programmer på disk medfølger. Sælges for 
kr. 7.000,- (nypris ca. kr. 13.000).
OZ1DDN, Bent, tlf. 75 82 32 44 bedst aften.

Sælges: Kenwood TS-711E allmode 2 m transceiver. Comet 
vert. 5/s antenne, kr. 7.000,- + fragt.
OZ3UK, tlf. 62 61 89 78.

Købes: Komplet manual eller kopi vedr. logprogrammet
»I6NOA«. Evt. udlån til kopiering mod omgående returnering 
og alle dine omkostninger betalt.
OZ8QW, Herman Møller, Melholtvej 8, 9220 Aalborg, 
tlf. 98 15 74 66.

SateiSit-T¥
Japansk kvalitetsanlæg ★ 65 x  75 cm parabol ★ HEMT LNB ★ Ferrite polariser 

med variabel polaritet ★ Fuld fjernbetjent receiver med 50 kanaler.

Ring for brochure og prisliste.
15% rabat til radioamatører.

OZ3BU O Z1FR F
Tlf. 86 22 37 40 Tlf. 86 92 85 98

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og TEFLON- 
print. MGF 1302, kr. 65,-. MGF 1502, kr. 50,-. MGF 1501, kr. 
30,-. MGF 1102, kr. 40,- (dual gate). 6 GHz mixerdiode BA481, 
kr. 10,-. 1240-1300 MHz 20 W powermodul, M57762, kr. 695,-. 
BFG 91a, kr. 7,50. BFG 33 Ft=12 GHz, kr. 10,-. Mikrobølgekon
densator, kr. 5,-. Temperaturregulering 50 grader C til X- 
talovn, kr. 20,-. TEFLON PRINT CuClad 3M/Keene Er=2.45, 
t=0.8mm, 75 øre/cm2. Ætsede teflonprint til diverse mikro
bølgekonstruktioner 1-24 GHz, ring og hør!
OZ1HDA, Erik +045 (0)8 88 93 01.
OZ1FJJ, Kurt +045 (0)8 56 21 77.

Sælges: GPA30 fritset 10-20-15m, kr. 500,-. Bordmikrofon 
Shure 444D, kr. 300,-. Tuner +  3 bordmikrofon, kr. 200,-. 
Flexayagi 7 element 2 m, kr. 300,-. Drake TR4C sælges eller 
byttes, pris kr. 2.500,-. Alt + forsendelse.
OZ7GO, Leif, tlf. 86 94 69 38.

Vort motto: 
Kun topkvalitet
Husk - - -a t  vejen til 

komponenterne går gennem

Ib’s Radioservice v/OZSID
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, 
RCA m.fl.
Vi har også stort udvalg indenfor omskiftere, elektrolytkon
densatorer såvel dråbe som tantal som almindelige mod
stande, kondensatorer, trimmere og trimmepontentiometre.

Annonceindex
Betafon omsi. v. forsiden, 567
Byrlund ................................................ 622
Damatic................................................ 621
Dogplace..............................................607
Electronic..............................................624
Elektronik Laboratoriet.........................592
Esbjerg offset I/S ................................. 621
FC-trading A /S ......................................597
Ham-supply n o rd ................................. 574
Handelsbanken....................................607
HS-tryk.................................................. 622
ILN-service............................................594
Interradio ’89 ...................................... 599
Carl C Jensen A/S ............................... 567
Norad.................................. 564, 576, 599
Radioamatørernes

Forlag A p S .....................  595, 601, 622
Scancom .............................................. 624
Vejle RC-Elektronik............................... 622
Werner Radio................................bagsiden
Aarhus Radiolager . . . .  omsi. v. bagsiden
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DEN 1. OKTOBER 1989 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

AARHUS RADIO LAGER Ys
A.R.L. TRADING A/S
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