


?COM - det professionelle 
kvalitetsmærke

IC-781
Verdens mest avancerede HF-tranceiver gennem tiderne!

IC-781 er spækket med finesser og nye detaljer, blandt andet -
CRT display, der viser Mode, Hukommelsesfrekvenser med detailoplysninger, Fifterbåndbredde, 
VFO A/B frekvenser, 2 Menu-billeder, SPECTRA SCOPE = spectrum analyser med visning af 50,100 
eller 200kHz af båndet med 50dB dynamik! Ur, dags-og ugetimere, samt 15 operationelle billeder. 
Skærmen kan endvidere anvendes som sub-display for Packet, Amtor o.s.v.
DUAL-WATCH, d.v.s. modtagning af to frekvenser i båndet SAMTIDIG! Balance-knap bestemmer styr
keforholdet mellem de to signaler. En fantastisk facilitet, der muliggør effektiv overvågning af begge 
frekvenser.
TWIN PBT, et nyudviklet dobbelt passbandtuningssystem. 2 Vælgere styrer via en computer LO for 
2, og 3. MF. Endvidere separat bas-og diskantregulering.
ICOM patenteret DDS (Direct Digital Synthesizer) betyder skiftetider langt bedre end professionel 
standard. Ideel i forbindelse med datakommunikation.
Indbygget automatisk antennetuner og netdel. Indbygget tastatur, indbygget elbug og full break-in, 
variabel CW Pitch.
Nyudviklet Noiseblankersystem med Delay-control for variabel blankingtid. 
indbygget Cl-V serielt LAN bussystem (CSMA/CD standard) for direkte fjernstyring af IC-781 via PC. 
HF data helt i top: RX dynamik bedre end 105dB, intercept + 23dBm, IX  output 150W kontinuert. 
SSB, CW, FM, AM, RTTY.
IC-781 - suveræn på alle punkter!

Pris incl. moms kr. 54.950,-

O Z’s læsere ønskes en Glædelig ju l og et Godt Nytår!
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Redaktionelt

En julehistorie
Den gamle formandsnisse sad i gyngestolen hjemme i nissehu
len. Sneen dalede stille ned udenfor. Det var snart jul.

Nisseradioen i baggrunden skrattede hyggeligt, og man 
hørte radionisserne ønske hinanden glædelig jul på den lokale 
nissekanal.

Formandsnissen lod tankerne gå tilbage til året, der nu snart 
var gået. Det havde ikke været et let år for nisseforeningen. På 
nissemødet for nogle måneder siden, havde der været nogle 
af nisserne, der var utilfredse med næsten alt. Det havde dog 
kun været nogle få nisser, og da dirigentnissen havde givet 
dem lov til at skælde ud, og de havde fået en forklaring på tin
gene, havde nissemødet fået tid til at tale om nisseforeningens 
fremtid. Desværre var der også i det forløbne år blevet lidt 
færre radionisser i foreningen.

Det var også ærgerligt, at de unge nisser havde så travlt med alt muligt tant og fjas, så de 
ikke havde tid til at lege med nisseradioen. Det ville nu være dejligt, om der snart ville 
komme lidt flere medlemmer i nisseforeningen, men det skulle helst være rigtige nisser, 
tænkte nisseformanden.

Den falske nisse, der havde sneget sig ind i foreningen, havde man til at begynde med 
moret sig meget over. Tænk at have en nisse med fire ben som medlem. Nogle nisser 
havde dog ikke moret sig, men været bange for, at denne væmmelige nisse skulle trampe 
på de andre nisser, så nisseforsamlingen havde bestemt, at der kun måtte komme nisser 
med to ben i nisseforeningen.

Nisseradioens pludren blev svagere, øjenlågene gled i, og pludselig var det som om 
nissesnakken i baggrunden ændrede sig. Der var ingen, der trykkede de andre nisser. 
Man talte pænt til hinanden, og brugte de rigtige regler og udtryk i snakken nisserne 
imellem. Selv de nisser, der sendte pakker til hinanden, havde fundet ud af at samar
bejde.

Radionisserne begyndte at tale om noget de kaldte loddekolben, med hvilken de ud
førte experimenter med nisseradioerne. Alle talte om de mange tekniske konstruktioner, 
radaktørnisserne nu kunne fylde nissebladet med, og om den nye nisseteknikhåndbog.

Pludselig ringede telefonen.
Det var nissepigen på kontoret, der behøvede hjælp til at besvare alle de breve, der 

kom med ønsker om at være med i nisseforeningen.
Netop som nisseformanden lagde røret, ringede telefonen 

igen. Det var fra krontrolnisserne, der havde besluttet at radio
nisserne i hele landet, ud over de julegaver de allerede havde 
fået, skulle have en helt ny halvtredser legeplads. Det var no
get nisseforeningen havde ønsket sig i flere år.

Glad satte den gamle nisseformand sig tilbage i gyngesto
len. Nu så det ud til, at alle de anstrengelser, han og de andre 
bestyrelsesnisser havde gjort, for at det skulle gå fremad for 
nisseforeningen, bar frugt.

Der lød et bump ude fra entreen. Nisseformanden vågnede 
med et sæt og gik ud for at hente nissebladet, som postnis
serne for en gangs skyld havde bragt hurtigt ud.

Så blev det jul. HR

Redaktionen ønsker alle læsere og medarbejdere 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår
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Hanne Nielsen, OZ1CID 
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Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund 
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Axel A Jacobsen, OZ1DGP 
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Ivan Stauning, OZ7IS 
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Landsforeningens udvalg m.v.:
Forretningsudvalg:
OZ1DHQ, OZ7IS, OZ1HMY og forretningsføreren 
P&T-udvalg:
OZ1DHQ, OZ8CY, OZ5DX, OZ7IS og OZ1CID 
Teknisk udviag:
OZ8CY, OZ5KM og OZ1GEH 
HF-udvalg:
OZ5DX, OZ5GF, OZ5KM og OZ1LO 
VHF-udvalg:
OZ7IS, OZ8SL, OZ1FMB, OZ1HBC, OZ2TG, OZ1DOQ
og OZ1CFO
Antenne-udvalg:
OZ3ZB, OZ1DYI, OZ1HNO 
Museumsudvalg:
OZ1DYI, OZ1LNZ og OZ1HJV 
PR-udvalg:
OZ1HMY, OZ5RB, OZ1DGP og OZ1HJV 
Budgetudvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC c
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Digitaludvalg:
OZ1DHQ, OZ3RC, OZ4YC, OZ5SB, OZ1BHQ og OZ2TG 
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-Bulletin:
Første søndag i måneden 
Frekvens: 3700 kHz (+/-r) 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

AFDELING AF

INTERNATIONAL AMATE UR RADIO UNION
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.

Glædelig jul
Ja, så er der igen alieredp gået et år, og julen nærmer sig. Her sidst 
på året er der jo tradition for både at se tilbage på det forgangne år, 
og at gisne om, hvad det nye år vil bringe.

Også i EDR har vi set både frem og tilbage. Som det fremgik af 
min beretning på RM, vil jeg arbejde på, at foreningens profil ænd
res, således at vi kan leve op til navnet Experimenterende Danske 
Radioamatører. Det indebærer blandt andet, at vi - uden at svigte de 
nuværende aktiviteter - vil lægge mere vægt på det tekniske blandt 
andet i OZ. Vi vil bringe flere byggebeskrivelser for både den mere- 
og den mindre erfarne radioamatør.

Vi har ikke økonomisk mulighed for at udvide sidtallet i OZ, men 
der skaffes mere plads til teknik og annoncer ved at »klemme« spal
teredaktionerne og lokalafdelingsstoffet. Annoncerne skal hjælpe 
på økonomien, og de lokalafdelinger, som ikke indsender stof, vil 
ikke mere få deres »hoved« med i OZ hver måned.

Vi vil »stramme op« på udsendelsen af stationsbogssiderne pre- 
fix-liste, repeaterkort med videre. Som noget nyt vil vi forsøge, at 
bringe en ny »teknisk håndbog« som midtersider i OZ.

I det forløbne år har EDR forhandlet til mange forskellige sider 
som f.eks. Teleinspektionen, NARU, IARU, DARC og EF. Vi har på 
alle områder forsøgt at forbedre radioamatørernes arbejdsforhold, 
det gælder både med hensyn til nye bånd - selv om vi når dette skri
ves endnu ikke har fået 50 MHz - og med hensyn til antenner og spe
cielt forstyrrelser. Der har været afholdt nogle kurser for lokalafde
linger omkring forstyrrelser (EMC), men hvis de aktuelle problemer 
er proportionale med antallet af fremmødte afdelinger, er proble
merne ikke ret store. Vi deltager imidlertid fortsat i EF-komitéarbej- 
det omkring elektroniks (radio & TV) indstrålingssikkerhed, fordi 
netop udformningen af disse regler vil få meget stor betydning for 
vores fortsatte virke.

Alt i alt har vi i EDR haft et travlt år, og vi forventer, at næste år bli
ver mindst lige så travlt, og selv om ovenstående kun dækker en 
meget lille del af EDRs aktiviteter, vil jeg slutte her med ønsket om 
en glædelig jul og et godt nytår til alle EDR medarbejdere og til 
alle radioamatører. OZ1DHQ, Per
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og når som helst ■ YAESU

DANN

Køb på:
FINAX
DANKORT
DINERS
EUROCARD
V IS A

ARKS SMARTESTE STATION 

YAESU har gjort det igen!!!

FT 47©
S S« *9 7® S iil
★  STOR EFFEKT
★ FULD DUPLEX
★ STORT TILBEHØRS

PROGRAM

VI ØNSKER 
VORE KUNDER 
EN GOD JUL 
OG ET GODT NYTÅR

Ring efter udførlig data.

INTRODUKTIONSPRIS 5585
Vore telefoner svarer hele døgnet Efter normal lukketid 
kan De benytte vor automatiske telefonsvarerBEIAFON

I STEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V • TLF. 31 31 02 73
Telefax 01 24 19 50
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Et lineært PA-trin klasse »ABC«
Af OZ1HZI Max Berg, N. Andersensvej 75, 2900 Hellerup

Jeg havde fået foræret et brugt QB 3,5/750 og havde 
i forvejen en del stumper til et PA-trin, så nu mang
lede jeg kun diagrammet.

Princip
Efter at have studeret en del bøger og blade fandt jeg 
interesse for en konstruktion af G2DAF (se OZ 1964, 
December), hvor man ensrettede noget af styreef
fekten og anvendte den som skærmgitterspænding.

Imidlertid fik jeg den tanke, at det også måtte være 
muligt at frembringe en negativ variabel DC spæn
ding til styregitteret, således at røret kørte i klasse C, 
når det var helt udstyret, og at det samtidig kørte line
ært.

Jeg gik igang med opgaven og bortset fra de mest 
elementære problemer gik det nogenlunde let med 
at få det til at køre, som det skulle.

Tilpasning
Indgangsimpedansen var temmelig høj og kapacitiv 
på grund af en del monteringskapacitet CM, og line
ariteten var dårlig på grund af dioderne, så der måtte 
laves en eller anden form for afstemning i indgan
gen.

Jeg valgte en nem løsning, som ikke fyldte ret me
get. Nemlig en jernpulver ringkerne, hvorpå jeg »trifi- 
lart« viklede et antal vindinger, som sammen med 
CM medførte, at den var i resonans på det pågæl
dende bånd.

På tilsvarende måde lavede jeg en ringkerne til de 
øvrige bånd.

Det kneb dog med de højere frekvenser. Her var 
det ikke så let at lave tilstrækkeligt få vindinger. En til
pasning med et Pl-led kunne anvendes i stedet.

Dioder
Ensretteren til G2 skal der ikke siges meget om. Man 
skal blot sikre sig, at R1 kan aflede en evt. negativ

skærmgitterstrøm, som kan opstå ved svag udsty
ring af røret.

Den negative spænding til G1 voldte ingen proble
mer. R4 vælges, så der går en hvilestrøm i anoden 
på ca. 10-15 mA, og R3 vælges, så G1 har den øn
skede spænding ved fuld udstyring.

Tankkredsen er et traditionelt Pl-led dimensione
ret ud fra oplysninger hentet i ARRL håndbogen.

Afprøvning
Nu skulle opstillingen så stå sin prøve. Styresende
ren fik et to-tonesignal, og et oscilloskop blev tilslut
tet over dummyloaden.

Efter lidt justering af Rv R3 og R4 fremstod der et 
pænt billede på skærmen, som beviste, at forstærke
ren var lineær.

Sammenligner man de spændinger, der ligger 
over røret, når det er fuldt udstyret med et enkelttone- 
signal, svarer de til de driftsdata, som røret har, når
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det kører i klasse C, hvor fabrikanten lover en virk
ningsgrad påca. 80%. Herfra skal man så trække ta
bene i tankkredsen.

Målinger foretaget med mit wattmeter viste, at virk
ningsgraden ri på ca. 78%, men det er desværre ikke 
nøjagtigt nok til, at jeg tør stole på det. Undlades den 
negative Vg1, falder rj ca.15% målt med samme in
strument, og man kan også se, at anoden bliver me
get varmere. Der er derfor ingen tvivl om, at n er væ
sentlig højere, år man anvender en variabel Vg1.

Udelader man PY81, R3, C2 og L2 vil man se, at PA- 
røret selv kan frembringe en variabel negativ Vg1 
(automatisk gitterforspænding).

Anvender man denne metode, vil det gå lidt ud 
over lineariteten, da den negative spænding, der er 
i pkt. A først skal overvindes, før en yderligere sænk
ning af Vg1 kan forekomme. Det vil dog næppe forår
sage nogen hørbar forvrængning.

Har man en opstilling, hvor man kan føre pkt. A di
rekte til stel, skulle man være over dette problem.

Målinger
Tilsluttet en kunstantenne blev følgende målinger 
foretaget på 7 MHz:

Va = 3,8 kV

ja = 320 mA

Vg2 = 475 V

Vgl = -210 V

W0 = 950W

r| = 78%

Styreeffekt ^  100 W

Tab i anode + tankkreds: 265 W

Maximum effekt
Da det ofte er anodetabet Wa max., der sætter be
grænsning for et rørs ydelse, kan følgende betragt
ning gøres med et rør, hvor f.eks. Wa max. = 100 W. 

Optagen effekt:

Output:

Wa max 
W_ max = —   x ri

1 -r i

Ved ri = 66,7% (klasse B) er

W° maX = 1̂ 87~ x ° ’667 = 200W

Ved ti = 80% (klasse C) er 

100
W° max = " ^ Q —  x 0JB = 400 W

Det vil sige, at man kan opnå ca. det dobbelte output 
ved at køre i klasse C.
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Det anvendte rør QB 3,5/750 har Wa max. = 250 
W, hvilket er i overkanten til en A-licens.

Det blev derfor udskiftet med et QB 3/300 (Wa 
max. = 125 W), som kunne klare Wia = 500 W med 
et tilsvarende godt resultat.

I princippet skulle det også være muligt at an
vende variabel Vg1 i andre opstillinger end den her 
anvendte, så har man tid og lyst, kan man jo prøve.

Meter tips
Af OZ1AKD Karsten Jensen, Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg

Ny skala
De fleste har vel prøvet at shunte et panelmeter om 
for at ændre på følsomheden, men som oftest bliver 
skalaen »glemt«. Man accepterer måske den bestå
ende inddeling, evt. suppleret med et par blyant
streger.

Brug lidt ekstra tid og gi’ superkonstruktionen det 
sidste »pift« med den rette skala. Det pynter gevaldigt 
og ser godt ud, nårdu skal forevige den i OZ sammen 
med din beskrivelse af projektet!!!

Nyere kopimaskiner præsterer utroligt flotte ko
pier, endda i flere farver, og det er netop løsningen. 
Demontér den gamle skala og afdæk tallene med 
små labels, hvor du i forvejen har skrevet de nye tal. 
(Brug en god skrivemaskine eller »gnubbebogsta
ver«). I boghandelen kan man købe A4 ark, der er for
synet med selvklæbende labels i flere forskellige 
størrelser og farver. Der fåes bl.a. A4 som et helt ark, 
og prisen ligger på omkring 2,50 kr. pr. ark. De er be
regnet til at køre gennem en kopimaskine og den nye 
skala kopieres ganske enkelt over på dette ark. Den 
klippes ud i rigelig størrelse og klæbes på bagsiden 
af den gamle skala. Det overskydende papir skæres 
ren i kanten langs skalaen, og den kan atter skrues 
fast på instrumentet. Voila, sikken forbedring. Går 
man tæt på, kan man naturligvis se forskel, men den 
er ubetydelig. Har man adgang til kopimaskiner med 
flere farver, zoom og redigeringsmulighed, kan der 
sagtens laves flerfarvede skalaer med flere inddelin
ger osv.

120 140 160 180

l i m  li 111! 1111! m i i ! ii 1111111!

da der så bliver ca. 6,6 V mellem inddelingerne, og 
det er ikke smart. Så kan man i stedet lave en 30 V 
skala eller måske finde en passende skala fra et 
elektronikblad, som man kan pynte lidt op. Er man til
strækkelig skrap til at klippe og klistre, ja, så afdæk
ker man alle inddelingerne, så der kun er buen til
bage og med en tynd tuschpen kan der tegnes nye 
inddelinger.

Undertrykt nulpunkt
I visse tilfælde er det ønskeligt at undertrykke en del 
af instrumentets måleområde. Tag f.eks. en strømfor
syning, der kun benyttes i området 10 -15 V. Et volt
meter, der starter med visning på 10 V og slutter ved 
15 V, giver en meget nøjagtig aflæsning. Den uøn
skede visning fjernes med en zenerdiode foran in
strumentet. Der sker først udslag på meteret, når ze- 
nerspændingen overskrides. Se fig. 1.

Ved parallelkobling med en zenerdiode kan den 
nedre del fremhæves, mens den øvre del sammen
trænges. Når spændingen over parallelforbindelsen 
overskrider zenerspændingen, shuntes instrumen
tet med modstanden og følsomheden sænkes. Se 
fig. 2.

0 0,5

 1 ! L-JLlL j _LLil

2 5

- l - j  i L

10 50 100

l i 11 IjuluJ

Metoden har dog en vis begrænsning. Hvis den 
gamle skala f.eks. viser 0-5-10-15 V, kan der ikke 
umiddelbart laves en skala, der viser 0-5-10-15-20 V,

Der er ikke angivet komponentværdier, da de er af
hængige af meterets indre modstand, spænding og 
ønsket visning. Men så kan man jo få genopfrisket 
Ohms lov!
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Almindelig teknisk prøve for radioamatører
Maj 1989
Spørgsmål 1:
To modstande på henholdsvis 50 ohm og 200 ohm 
forbindes iserie og påtrykkes en spænding på 10 volt 
som vist på figuren.

50 n
O — c z > —

10 VOLT
I

O

200-H

Strømmen igennem de to modstande bliver da
A: 10 mA B: 40 mA C: 100 mA D: 200 mA

Spørgsmål 2 :
Et mi/liamperemeter giver fuldt udslag for en strøm 
på 1 mA og har en indre modstand R, på 180 ohm. In
strumentet shuntes med en modstander R, som vist 
på figuren, således at der opnås fuldt udslag for en 
strøm på 10 mA.

Shuntmodstanden R skal da være på
A: 500 ohm B: 100 ohm C: 20 ohm D:5 ohm
Spørgsmål 3:
i  en modstand på 12 ohm afsættes en effekt på 3 
watt.
Spændingen V over modstanden er da
A: 3 volt B: 6 volt C: 12 volt D: 36 volt
Spørgsmål 4:
To spoler med selvinduktionerne L1 = 100 pH og 
L2 = 400 pH forbindes i parallel.

L2

Selvinduktionen af det samlede kompleks bliver da 
A: 80 pH B: 100 pH C: 400 pH D: 500 pH
696

Spørgsmål 5:
To tabsfrie kondensatorer C1 = 10 nFog C2 = 90 nF  
forbindes i serie og påtrykkes en vekselspænding på
3,5 volt. Vekselspændingens frekvens er 100 kHz.

Strømmen går gennem de to kondensatorer vil da 
være ca.
A: 220 mA B: 110 mA C: 50 mA D: 20 mA 

Spørgsmål 6:
Gennem en tabsfri spole med selvinduktionen L = 8 
pH løber der en vekselstrøm på 0,1 mA og med fre
kvensen 1 MHz.

Spændingen over spolen bliver da ca.
A: 50 mV B: 30 mV C: 5 mV D: 1 mV

Spørgsmål 7:
En seriesvingningskreds dannes af en spole med 
selvinduktionen L = 10 pH og en kondensator med 
kapaciteten 100 pF.
Svingningskredsens resonansfrekvens er ca.
A : 1 MHz B: 5 MHz C: 25 MHz D: 100 MHz

Spørgsmål 8:
For en parallelsvingningskreds med resonsnasfre- 
kvensen 500 kHz måles 3 dB båndbredden at være 
10kHz.
Kredsens godhedsfaktor Q er da
A:500 B: 50 C: 10 D: 5

Spørgsmål 9:
I hosstående principdiagram afen osciallator mang
ler en forbindelse til punkt P.
For at få oscillatoren til at svinge skal punkt P forbin
des til
A: punkt A B: punkt B C: punkt C D: punkt D
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Spørgsmål 10:
Et forstærkertrin kan levere en udgangseffekt på 5 
watt Forstærkertrinets effektforstærkning er 30 dB.

For at opnå denne udgangseffekt skal der tilføres for
stærkertrinets indgang en signaleffekt på
A: 250 mW B: 100 mW C: 50 mW D: 10 mW

Spørgsmål 11:
I HF senderudgangstrin anbringes normalt et filter, 
som skal dæmpe harmoniske af sendefrekvensen 
fo, d.v.s. 2fo, 3fo, 4fo o.s.v.

A: c B:

Til dette formål vil et filter af følgende type være vel
egnet
A: B: C: D:

Spørgsmål 12:
I forbindelse med modtagere benytter man ofte be
grebet selektivitet og forstår herved 
A: hvor stabilt modtageren holder sig på den fre

kvens, den er indstillet til
OZ DECEMBER 1989

B: modtagerens evne til at adskille signaler med 
lidt forskellig frekvens 

C: hvor stor en udgangseffekt modtagerens LF for
stærker er dimensioneret til at kunne yde

Spørgsmål 13:
Et bærebø/gesignal med spids til spids amplitude på
2,5 volt amplitudemoduleres som vist på hosstå
ende figur. Amplituderne A og B konstateres at være 
henholdsvis 4,5 volt og 0,5 volt.

Modulationsgraden er da
A:95%  B: 80% C: 45% D: 25%

Spørgsmål 14:
En ESB sender med undertrykt bærebølge kontrol
leres ved at modulere den medto lige kraftige, sinus
formede toner med lidt forskellig frekvens og iagt
tage det modulerede signal på et oscilloskop.

Oscilloskopets y-plader tilsluttes senderens ud
gang, medens X-pladerne tilføres signal fra den in
terne kipgenerator.

Oscilloskopbilledet viser sig at have en struktur 
som skitseret på hosstående figur.

Billedet indikerer at
A: senderen og modulationsprocessen er i orden 
B: senderen er ikke tilstrækkelig frekvensstabil 
C: senderen er overmoduleret.

Spørgsmål 15:
I FM modu/atortrin indgår ofte en såkaldt kapacitets
diode som et vigtigt element. Hovedformålet med 
kapacitetsdioden er da, at den anvendes til 
A: frembringelse af frekvensmodulation 
B: ensretning a f signalet i modulatorens indgang 
C: ensretning a f signalet i modulatorens udgang 
D: stabilisering af jævnspændingsforsyningen til 

modu/atoren
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Spørgsmål 16:
Frekvenskarakteristikken (d.v.s. forholdet Vud/Vind
mellem udgangs- og indgangsspænding, når ind
gangssignalets frekvens varieres) for det vidste RC 
led er som skitseret på figur

R
-cz>

V in d |

O-
VuD

V UD/ v

A;

Vi in/ Vi t

C:

Spørgsmål 17:
l  forbindelse med fødekab/er ti! antenner anvender 
man begrebet standbølgeforhold og forstår herved 
A: kablets længde målt i antal bølgelængder 
B: hvor store udsving kablet foretager, når vinden 

tager i  det
C: forholdet mellem største og mindste spændings- 

amplitude langs kablet.

Spørgsmål 18:
En kortbølgeamatørsender giver anledning til HF  
indslag på lavfrekvenskablet mellem båndoptager 
og forstærker i naboens stereoanlæg. Forstærke
rens indgangsimpedans er i størrelsesordenen 20
kQ.

Forstyrrelsen kan bekæmpes ved indsættelse af 
en passende komponent tværs over forstærkerens 
indgang (mellem punkterne 1 og 2 i hosstående fi
gur).

BÅND
OPTAGER

1

FORSTÆRKER
o
2

9 1

1mH IlOOpF M O M -n -

Ö 2

Følgende komponent vil være hensigtsmæssig:
A: B: C:

Spørgsmål 19:
I den viste simple ensretterkobling varierer spæn
dingen V over modstanden R som angivet på figur

-m-
220 V 
50 Hz

Spørgsmål 20:
Hvis det a f det viste simple LF forstærkertrin forlan
ges, at det skal frembringe et sinusformet udgangs
signal, når det tilføres et passende, sinus formet ind
gangssignal, skal trinet arbejde i

C: klasse C

Svar:

1.
For at finde strømmen gennem de to modstande må 
deres samlede modstand først findes. De sidder i se
rie, og derfor er den samlede modstand summen af 
de indgående modstande, se f.eks. formel (4.2.3) i 
Vejen til Sendetilladelse (VTS), 7. udgave side 25. 
Her fås derfor:
Rs — Ri + R2 Ro = 50 + 200 = 250 ohm

For at finde strømmen kan vi anvende Ohms lov, da 
både spændingen over modstandene og deres sam
lede værdi er kendt, formel (3.4.5), VTS side 20:

I =
E

R

10! _ = 4 0 - 10-3A = 40 mA
250

Svar B, 40 mA, er det rigtige.
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Ved fuldt udslag forbruger instrumentet 1 mA og har 
en indre modstand på 180 ohm. Vi kan da finde 
spændingsfaldet over instrumentet med Ohms lov, 
formel (3.4.4), V IS  side 20:

E = I -R

E = 1 -10'3 ■ 180 = 180 ■ 10'3 V = 180 mV

Ønskes fuldt udslag på ialt 10 mA, må 10-1 eller 9 mA 
ledes uden om instrumentet og gennem shuntmod
standen R - og spændingsfaldet over R er det 
samme som over instrumenter, som der blev bereg
net før. Vi kan nu anvende Ohms lov, formel (3.4.3), 
VTS side 20, for at finde R:

R = ■

R = ■
180 ■ 10-3 

9 ■ 10‘3
= 20 ohm

Svar C, 20 ohm, er det rigtige. I VTS kap. 13.3 be
handles emnet lidt nærmere.

3.
Effekt er jo strøm gange spænding, formel (3.5.1), 
VTS side 21, men den kan ikke anvendes direkte:

P = E- S

Her skal vi have fat i formlerne for spoler i parallel - de 
ligner formlerne for modstande i parallel, formel
(4.4.5), VTS side 30:

Lp = L i ' L 2

Li + L2

100 ■ 1Q-6 ■ 400 • 1Q-6 = 40000 ■ 1Q12 = 8 0 , 1 0 - 6 H  

p ”  100 * 10~6 + 400 -10'6 500- 10'6

=80 fiiH
Svar A, 80 jmH, er det rigtige.

5.
Her skal vi først beregne den samlede kapacitet af de 
to kondensatorer i serie, formel (4.3.7), VTS side 28:

Cc =
< v c 2

Cl + C 2

Co =
10 ■ 10-9 ■ 90 -10'9 = 900 -10-18 =9 . 10-9 p=9nF
10 ■ 10'9+90 ■ 10-9 100 ■ 10-9

Nu kan vi beregne vekselstrømsmodstanden Xc, 
reaktansen, for denne samlede kapacitet, formel
(4.3.4), VTS, side 28:

X . = -
1

2n ■ f ■ C

Vi udtrykker derfor strømmen I ved hjælp af Ohms 
lov, formel (3.4.5), VTS side 20:

i - ±
R

- og indsætter dette i effektformlen:

P = E ■ I = E * —
R

R

- og løser ligningen for spændingen:

E2 = P ■ R 

E = y/P^R

E = = v36 = 6 V

Svar B, 6 volt, er det rigtige.
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x  = ____________!____________ = 177 ohm
C 2n  ■ 100 ■ 103 ■9 • 10 ‘ 9

- og da spændingen over reaktansen er kendt, kan vi 
anvende Ohms lov for at finde strømmen gennem de 
to kondensatorer:

i =
Xc

i = 3’5 19,8 ■ 10-3 A = 19,8 mA
177

Svar D, ca. 20 mA, er det rigtige.

6.
For at finde spændingen over spolen må vi først finde 
spolens vekselstrømsmodstand XL, reaktans, ved 
hjælp af formel (4.4.2), VTS side 29:

XL = 2n ■ f ■ L

XL = 2n ■ 1 -106 ■ 8 ■ 10-6 = 50,3 ohm
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Nu kan Ohms lov anvendes for at finde spændingen 
over spolen:

E = I ■ XL

E = 0,1 ■ 10-3 ■ 50,3 = 5,03 ■ 10-3 V = 5,03 mV 

Svar C, ca. 5 mV, er det rigtige.

7.
Her skal vi have fat i resonansformlen for en sving
ningskreds, formel (4.7.1), VTS side 31:

fres = ---------- -----------
2ti V L • C

2W 10- 10'6- 100- 10-12 2ttV 1 ■ 10'15
= 5,03 ■ 106Hz 

= 5,03 MHz
Svar B, ca. 5 MHz, er det rigtige.

8.
Sammenhængen mellem resonansfrekvens, 3 dB 
båndbredde Af og godhed i en parallelsvingnings
kreds finder vi i formel (4.7.3), VTS side 32:

Af = —  , d.v.s. at
Q

Af

500 ■ 103 
Q = ----------------= 50

10 ■ 103 

Svar B, 50, er det rigtige.

9. .
Oscillatoren mangler noget tilbagekobling for at 
kunne gå i sving, og her kunne fig. 6.3.2, VTS side 46 
måske tjene som inspiration. P skal forbindes til A.

Svar A er rigtigt.

10.
Vi omsætter først de 20 dB effektforstærkning til et 
antal gange, formel (3.8.1), VTS side 23:

Antal dB = 10 ■ log (antal gange)

antal dB ^
Antal gange = antilog------------- = 10(antal dB/10)

10
700

Antal gange = 10(20/10) = 102 = 100 gange

For at afgive 5 watt, skal der derfor tilføres en effekt til 
indgangen på:

Pind = —  = 50 ■ 1Q'3 W  = 50 m W  

100
Svar C, 50 mW, er det rigtige.

11.
For at dæmpe harmoniske af sendefrekvensen skal 
der anvendes et lavpasfilter, altså et filter, der lader 
lave frekvenser passere, men dæmper højere fre
kvenser. Det eneste lavpasfilter i forslagene er filter 
D, som er rigtigt. Læs eventuelt lidt i VTS, afsnit 14.2.

12.
I VTS afsnit 8.1 side 57 forklares, at ved selektivitet 
forstår man generelt evnen til at ’adskille’ statio
nerne, selv om de ligger tæt på hinanden i frekvens.

Svar B er rigtigt.

13.
Her skal vi have fat i formlen for modulationsgrad for 
amplitudemodulation, formel (7.2.1), VTS side 50:

Emax - Emin
m = ----------------

Emax +  Emin

4.5 - 0,5 4
m = -------------- = -  = 0,8 eller 80%

4.5 + 0,5 5 

Svar B, 80%, er rigtigt.

14.
Man kan se, at toppene på oscilloskopbilledet er 
flade, og det betyder, at der overmoduleres - sende
ren ’løbertørfor effekt i spidserne’, som det er nævnt 
i VTS afsnit 7.3.3 side 53.

Svar C er rigtigt.

15.
FM kan frembringes ved at ændre en oscillatorfre
kvens i takt med en modulationsspænding, og til 
dette formål anvendes ofte en kapacitetsdiode, som 
omtalt i VTS afsnit 7.4.2, side 54.
Svar A er rigtigt.

16.
Det viste filter er et lavpasfilter, der lader lave fre
kvenser passere, men dæmper høje frekvenser - om
talt i VTS afsnit 4.8.2 side 33.

Svar C er rigtigt.
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17.
Formlen for standbølgeforholdet SWR, formel 
(10.2.2), VTS side 68, siger, at SWR er forholdet mel
lem den største og den mindste spændingsampli
tude langs kablet - og intet andet.
Svar C er rigtigt.

18.
Det gælder om at forhindre den forstyrrende HF i at 
slippe ind i forstærkerens indgang, samtidig med at 
forstærkerens normale funktion ved lavfrekvens ikke 
forringes. Vi skal altså have fat i en komponent, der 
har lav modstand for HF, men større for LF, og her er 
en kondensator parallelt over indgangen det rigtige 
valg.
Svar B er rigtigt.

19.
Her er tale om enkeltensretning, hvor kun den ene af 
vekselstrømmens halvperioder udnyttes, se VTS af
snit 15.4 og fig. 15.4.1 side 92.

Svar C er rigtigt.

20.
Ønskes lav forvrængning i det simple LF forstærker
trin, skal det arbejdes i klasse A, som beskrevet i af
snit 5.7 i VTS, side 43.

Svar A er rigtigt.

Kommentar:
Allerførst kan man vist rolig slå fast, at uden et grun
digt kendskab til Ohms lov kommer man ikke langt 
med sin opgaveløsning - og der gælder for øvrigt 
også ved mere praktisk beregningsarbejde senere 
hen. Mange vil dog nok finde opgave 3 noget van
skelig, da man skal jonglere en del med matematik
ken, hvis man ikke kan huske mange formler 
udenad.

Spørgsmål 5, 6 og 7 giver erfaringsmæssigt pro
blemer, når lommeregneren skal i sving med tal med 
potenser i; men får man et helt vildt resultat, der slet 
ikke er nævnt i svarmulighederne, kan man jo prøve
igen...

Desuden er der god brug for nogen paratviden om 
mange områder indenfor radioteknikken, hvor man 
også gerne skulle kunne huske nogle lidt mere ekso
tiske formler.

I forhold til prøven fra november 1988 spores dog 
en glædelig udvikling væk fra et krav om et højt mate
matisk præstationsniveau (f.eks. reaktansformler, 
der ikke blot anvendes i ’grundformen’), hvilket er 
glædeligt. Jeg tror dog stadig, at mange prøvedelta
gere samt undervisere vil karakterisere dette opga
vesæt som noget vanskeligt. TR

AMIDON RINGKERNER

1300-2.......... . 70.00 FT37-43/61/63/72/75 8.00
T225A-2........ . 75.00 FT50-43/61/63/75/77 11.00
1200-2.................... 58.00 FT50B-61/67...... . 11.00
1200-26...... . 40.00 FT82-43/61/63/72/75 19.00
T184-2................ 50.00 FT87A-F.............. 22.00
T184.3.................. 95.00 FT114-F...... . 25.00
T157-2....... ........... 38.00 FT114-61/63/75 25.00
T130-0/2/6 32.00 FT193-F........... 100.00
T130-26.............. 20.00 FT24Q-72............... 116.00
T106-0/1/2/3 /6 27.00 FB43-101/201/801/2401 3.00
T106-26............... 16.00 FB43-5111 /6301 .... 3.00
T94-2/3/6/12 18.00 FB64-801/901 4.00
T94-26................... 15.00 FB73-101/201/801.. 4.00
180-0/2/3/6/10/12.. 14.00 FB73-1801/2401 5.00
T80-26.................. 12.00 FB75-101....... ....... 9.00
T68-0/2/3/10/12/15. 12.00 FB77-6301 7.00
T68-26................... 8.00 BLN61-301
T50-0/1/2/6/10/12/15 9.00 »Grisetryne« 8.00
T50-26...... ......... . 6.00 Balunrør fo r PA-trin 15.00
T37-1/2/3/6/10/12... 7.00 Baiun Kit
130-2/6/12 6.00 m /beskrive lse .... 75.00
125-0/2/6/10/12/15. 5.00 PC-2213-77 Potcore 30.00
T 1 6 -2 /6 ........ . 4.00 RF-Experimental Kit 20.00
T12-0/2/6/12/72/75 3.00 2x-43-251/Halve
F123-43/61/63/75.. 7 .00 til støjd, 2 stk. ... 40.00

S.E.M. Ezitune (optuning uden dummyload)..............   kr.
PLP-1 0-30 MHz Lavpasfilter 150 Watt.................     kr.
RX-100 Antenne målebro 1-100 MHz m/dansk ve jl...  kr.
S.E.M. Antenne målebro 1-170 MHz  ......   kr.
TC-500 Drejecondensator 13-500 pF, til ant. tune re ....  kr.
RC-26 Rullespole (SPORVOGN) 30 uH til ant. tunere  kr.
MJF-945C Antennetuner 300 Watt til HF, med meter..   kr.
MJF-949D Antennetuner 300 Watt til HF, X-meter..............  kr.
CSW-20 Manuel antenneomskifter, DC-1000 MHz .........  kr.
HF-antenne CHA-5 lodret 5-bånds med faste radialer   kr.
HF-antenne FD-4 4/bånds trådantenne,

10-20-40-80 meter ......        kr.
2M-antenne CA-2x4 super 2 70cm/2M...............    kr.
2M-antenne CA-ABC-21 2M/5/8 antenne.......  .......  kr.
2M-antenne CA-ABC-22A 2x5/8 antenne .....    kr.
70cm-antenne CA-ABC-71 5/8 antenne .....     kr.
AS HF2 Coax Mast Switch 2 Ant. 1,8-185 MHz,

bedre end 0,2 dB tab, m /p l-s tik .....       kr.
CAS-A2 Coax Mast Switch 2 Ant. 1,8-1,3 GHz,

bedre end 0,19dB tab, m/N-con stik ..................   kr.
HAS-2 Remote Switch, 

beregnet til AS HF2 og CAS-A2 mastswitche   kr.

IC-735 HF-station, general coverage,
FBI 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/CW 25 Watt           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 outpu t   kr. 5.385.00

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

kr. 525,.00
kr. 885,.00
kr. 325,.00
kr. 450,.00
kr. 310,.00

kr. 612,.00

kr. 815,.00

kr. 85,.00

Glædelig Jul 
og et godt Nytår

I O X O X 0 3 - I l P I E o . Æ ^ C ^ I j l a
OZ1CJY John ■ Violvej 11 ■ 3330 Gørløse 42 27 88 80
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Test af Yaesu FT-4700RH
AF TR og OZ5RM

Denne gang har vi fået fat i en FM mo
bilstation til både 2 meter og 70 cm bån
dene - eventuelt samtidig med fuld du
plex! Stationen var udlånt af Betafon.

Generelt, kredsiøbsbeskrivelse
Faktisk var der tale om to komplette stationer i 
samme kabinet, sammen med det nødvendige kon
troludstyr for at kunne skifte mellem båndene, køre 
fuld duplex med sending på det ene bånd og mod
tagning på det andet eller samtidig modtagning på 
begge bånd - deres indbyrdes styrkeforhold regule
res da af en balanceknap.

Stationen dækker båndene i step på 5,10,12,5,20 
eller 25 kHz. Modtagernes mellemfrekvenser er 17,3 
MHzog 455 kHz på 2 meter og 47,75 M Hz og 455 kHz 
på 70 cm. Begge modtagere er konventionelt opbyg
gede med dual gate FET’s som forforstærkere og mi- 
xere.

Senderens udgangseffekter er specificeret til 50 
W å 2 meter og 40 W på 70 cm samt en ’low’ stilling 
på 5 W på begge bånd, altså en ganske høj effekt. 
Det har derfor været nødvendigt at indbygge en lille 
blæser til at bortskaffe varmen med.

Målinger på senderen
Udgangseffekten var 40 watt på 2 meter og 38 watt 
på 70 cm på højt effektniveau. ’Low’ gav på begge 
bånd 4 watt. Ved det høje niveau var strømforbruget 
i begge tilfælde 9 ampere, så det samlede input til 
stationen var ca. 122 watt. Heraf forlader altså de ca. 
40 watt stationen igen som effekt til antennen - der 
bliver derfor ca. 80 watt tilbage i kassen, og da den 
ikke er særlig stor, er det absolut nødvendigt med en 
blæser, der dog er termostatstyret og derfor først går 
igang efter ca. et halvt minuts sending. Frekvens
gangen rækker for begge bånd fra mindre end 300 
Hz til ca. 2700 Hz mellem -3 dB punkterne, hvilket er 
meget passende. Forvrængningen var ca. 2,5% og 
modulationsbegrænserne - der er jo en for hvert 
bånd - var justeret til 4,8 kHz maksimalt sving. Alt 
sammen helt i orden.

Målinger på modtageren
Følsomheden for 12 dB SINAD var 0,35 uV EMK på 2 
meter, og 0,30 uV EMK på 70 cm, samtidig med en LF 
frekvensgang fra ca. 300 Hz til over 3 kHz mellem -3 
dB punkterne. På grund af dette ret brede frekven
sområde, der faktisk opfylder professionelle krav, er 
følsomhedstallene måske ikke helt så imponerende 
som på andre stationer med 'smallere’ LF-del. LF ud

gangseffekten var 2,2 watt, og man mærker i øvrigt, 
at volumenkontrollen er softwarestyret: den er ikke 
kontinuert, men spring i step af varierende størrelse, 
fra ca. 6 dB i de lave områder til ca. 2 dB nær toppen 
af reguleringsområdet.

Intermodulationsdæmpningen var omkring 57 dB 
på begge bånd, hvilket ikke er særlig imponerende. 
Fabrikanten har tilsyneladende prioriteret følsom
hed frem for intermodulation ved konstruktionen. 
Nabokanalselektiviteten var 66 dB, hvilket er meget 
respektabelt.

S-meteret er af ’bar-graph’ typen i LCD displayet 
med markeringer af S1, S3, S5 og S9 samt punkter 
over og under denne skala.

Den første streg tænder ved en antennespænding 
på 0,7 uV EMK, S9 ligger på 4 uV EMK, og den sidste 
streg tænder ved 8 uV EMK. Det giver i gennemsnit 
ca. 1,7 dB/streg, altså et ret lille 'virksomt’ område, 
men visningen er meget ens, indenfor et par dB, for 
de to bånd.

'On the Air’ og i brug
FT-4700 er af samme størrelse som andre af dagens 
FM-mobilstationer, men man skal ikke lade sig narre 
af de små dimensioner (15x15x18 cm): Der er faktisk 
både en 50 W 2 meter og en 40 W 70 cm station skjult 
i den lille sorte box. Det bemærkelsesværdige ved 
stationen er, at den er indrettet for fuld duplex: Du 
kan sende på det ene bånd og samtidig lytte på det 
andet, hvis altså din partner har en lignende station.

Selv om man ikke får brug for denne egenskab, så 
er det naturligvis mulighed for at lytte til de to bånd 
samtidigt. En muting-knap giver øjeblikkelig under
trykkelse af det ene bånd, men du kan også med ba
lanceknappen vælge at lade f.eks. 70 cm være det 
dominerende, mens 2 meter blot mumler svagt. Men 
mon ikke de fleste vil holde sig til at køre forbindelser 
på et bånd ad gangen?

Vælger du prioritets-funktionen, vil FT-4700 lyttes 
hvert 5. sekund på din yndlingsfrekvens, og så 
længe der tales på den, bliver modtageren stående 
der.

En mobilstation bør i dag have hukommelser, så 
man ikke skal sidde og fumle i bilen med de små ta
ster, mens mand leder efter en bestemt frekvens. Det 
har FT-4700 da også, og de er indrettet således, at 
der er 10 for hvert bånd. 3 af dem har særlige funktio
ner i forbindelse med scanning o.s.v. Det forekom lidt 
indviklet at finde ud af at indkode et frekvensbånd, 
over hvilket der skulle scannes - og lettere at indkode 
de forskellige repeateres frekvenser.

Ved installation i bilen kan du skille stationen ad i to 
dele: Betjeningspanelet kan anbringes inden for 
rækkevidde (en særlig holder fås med forbindelse
skabel), mens resten f.eks. kan være under sædet. 
Bruger man denne placering, skal man huske at 
vende den om, så højttaleren vender opad. Ellers
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man som normalt anbringe det hele under instru
mentbrættet i den medfølgende holder, derfor resten 
er indrettet således, at stationen med et tryk nedad- 
fremad lynhurtigt kan udtages af bilen.

Under vores afprøvning i bil blev stationen strøm
forsynet fra cigartænder-stikket og med en 2 meter 
GP magnetantenne påtaget. I det meget varme som
mervejr gik blæseren næsten straks i gang ved sen
ding med fuld effekt, men ikke, hvis vi holdt os på lav 
effekt. Denne ventilator er ganske lille og støjer så 
lidt, at det ikke kunne høres i bilen.

Det nytter ikke, at man skal sidde og indstille fre
kvenser til repeatere o.s.v., mens man kører. Dertil er 
tasterne for små. Dette bør gøres i forvejen, så man 
arbejder i memory-stilling og går fra en repeaterfre- 
kvenstil den næste med tasterne på mikrofonen eller 
med den forholdsvis store VFO-knap. Denne går - 
ganske praktisk - i små klik, så man ikke behøver at 
se på displayet, men tæller sig frem med klikkene. 
Der var tilpas med højttalerstyrke, men som altid 
med indbyggede højttalere vil det være en god idé at 
bruge stikket bagpå til at montere en rigtig ydre bil
højttaler et passende sted i køretøjet. Der var ingen 
tendens til vindstøj via mikrofonen, selv med et vin
due åbent under kørslen. Skift fra en repeater til en 
anden foregår som sagt nemt under disse forhold 
ved hjælp af UP og DOWN taster på mikrofonen, 
som også har toneopkald-tast. Jeg selv kommer ofte 
ud for ved et uheld at trykke på UP og DOWN under 
en tastning af mikrofonen, men dette kan modvirkes 
med en låse-anordning.

Heldigvis er der en 15 A sikring i mit cigartænder
stik, for stationen trækker - med fulde sejl -10 A un
der sending. Der var ingen tændingsstøj i modtage
ren af betydning. Alle taster er belyst, så de kan ses 
under kørsel i vintermørke.

Hjemme igen opstod problemet: Skal man have to 
kabler og to antenner for at kunne køre 70 cm og 2 
meter? Ja, den løsning er den enkleste og kræver 
altså godt med plads til kabler og antenner, men BE
TAFON lånte os en Comet duobander antenne 
(CA-2x4F). Det er en 1,75 m høj vertikal stacked an
tenne med elementerne stående oven på hinanden 
og indkapslet i glasfiber. Fabrikken opgiver 4,5 dB 
gain på 2 meter og 7,2 dB på 70 cm. Med et delefilter 
nede ved stationen kan man nøjes med at føre et ka
bel ud og op til Cometen. Kombinationen af FT-4700 
og den vertikale antenne fungerede fint med anten
nen anbragt i prøveperioden på en 4 meter høj træ
stang. Antennen har 3 radialer i rustfrit stål, der 
skrues på fodpunktet og virker meget solid og vejrbe
standig. Men bemærk, at der faktisk burde stå 4,5 
dBi, altså gain over en isotropisk antenne. I praksis 
giver antennen altså ca. 2,4 dB mere gain end en ver
tikal dipol på to meter og tilsvarende mere på 70 cm,

FT-4700 er udmærket egnet som hjemmestation 
også. Blot man sørger for, at højttaleren i bunden er

fri, giver den en udmærket lydgengivelse. En ekstra 
højttaler her er ikke nødvendig. Rapporter på modu
lationen var absolut positive; en enkelt rapportør 
mente dog, at der var lidt rigeligt af stemmens lysere 
toner.

Forpladens »geometri« skal roses for sin entydig
hed. Digitalskalaen er opdelt i to lige store dele for 
hvert af de to bånd, og en pil viser tydeligt, hvilket 
bånd man giver førstepladsen. Volumen-kontrollen 
fungerede lidt sært; derimod så det ud til, at S-mete- 
ret (en stribe sorte firkanter) for en gangs skyld 
kunne skelne mellem forskellige feltstyrker - og ikke, 
som på de fleste andre stationer, enten ikke viser no
get eller slår helt ud. Dette undersøgtes ved at ind
stille på en station og koble FT-4700 til en drej bar be- 
amantenne.

Følsomheden var tilpas på 2 meter - så vidt jeg 
kunne skønne det samme som på min egen 
TS-7800, men måske i underkanten på 70 cm subjek
tivt vurderet. Ved indstilling omkring en packet-fre- 
kvens konstateredes det, at man skulle op på 15 kHz 
afstand, føren kraftig packetstation ikke hørtes mere. 
De trin, man lader VFO’en gå i, kan valgfrit være 5, 
10, 12.5, 20 eller 25 kHz; her med skulle stationen 
være fremtidssikret ved evt. sammentrængning af 
repeaterfrekvenserne. Stationen virker som meget 
egnet til packetbrug, idet den har korte skiftetider, og 
i mikrofonstikekt kan vælges mellem 8 ohm ubetonet 
og 400 ohm betonet.

Konklusion
Med den standard, nutidens robot-fabrikerede VHF- 
UHF mobiistationer har i dag, er det svært at påpege 
alvorlige ulemper. Størrelsen taget i betragtning kan 
det ikke undre, at man skal have næsen helt ned til en 
sådan station for at vælge de rigtige betjeningsknap
per. Dette er altså »prisen« for, at en station som 
FT-4700 - og andre - er udstyret med mange raffine
menter og muligheder, vi ikke havde før i tiden.Pris
klasse: 9400 kr.

Handicapudvalget efterlyser...
en sagsbehandler i kreds 4 med bopæl syd for København og nord 
for Præstø.

Sagsbehandleren skal være i besiddelse af medmenneskelig 
forståelse overfor vore medamatører/amatørradiointeresserede, 
som af den ene eller anden grund har et handicap. Ligeledes skal 
han/hun have god observationsevne samt kunne skrive rapport ud
fra personlig vurdering efter et hjemmebesøg hos den handicap
pede.

Løn: Ingen - men transport og portoudgifter dækkes.
Interesserede bedes henvende sig til Handicapudvalgets for

mand, Hanne Nielsen, OZ1CID, telf.: 31 78 44 87.
Vy 73 de p.u.v. Hanne, OZ1CID
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 ̂Vi experlmenterer y af OZ8XW, Flemming Hessel 
Knud Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

HF-måling il
Ønsket om et instrument med en høj indgangsimpe
dans, der ikke forstyrrer måleobjektet, lod sig ikke re
alisere ved diodeproben ved højere frekvenser. For
lader man helt ideen om høj indgangsimpedans og 
benytter 50 ohms impedans, bliver det muligt at fore
tage præcise målinger højt op i frekvens.

I det følgende skal vi kigge på, hvorledes et simpelt 
50 ohms voltmeter kan laves.

Powermeter
S instrumentet påfig. 1 måles spændingen over en 50 
ohms modstand med et simpelt diodevoltmeter. Med 
denne opstilling kan man få indikeret spændinger 
ned til ca. 0,2 V. Ikke meget bedre end med diodepro
ben, men til gengæld er frekvensområdet væsentligt 
udvidet. Præcise målinger til 500 MHz skulle ikke 
være urealistisk. Ved lave spændinger vil diodens 
uliniaritet påvirke målingerne, men en nøjagtig kalib
rering kan foretages med en DC-spænding. løvrigt 
kan instrumentet med fordel kalibreres ikke i volt, 
men i watt eller rettere milliwatt.

Powermeter
R skal være 50ohm. F.eks. kan anvendes en 49,9 1% 
metalfilm. Dioden D skal være en hot-carrier diode, 
f.eks. HSCH 1001.

Kalibrering
Meteret er et spidsværdimålende instrument og kan 
derfor som nævnt, kalibreres med DC-spænding.

En effekt på 10 mW svarer til 1 V spidsværdi over 
en 50 ohm modstand.

10 mW = 0,01 W

E2
P = —  ; E eff = V P  • R = V 0,01 W • 50 0 = 0,7 V 

R

For at kalibrere meteret ti! 10 mW lægges 1 V DC 
spænding på indgangen, og meterudslaget noteres. 
På tilsvarende måde findes andre kalibreringspunk
ter.

Jeg har med det viste trimmepotmeter justeret føl
somheden såldes, at jeg har fuldt udslag for 50 mW.

Skalaen bliver ikke liniær, så man må enten lave 
en ny, ellere, som jeg har gjort, klare sig med en kalib
reringstabel (eller kurve).

S tabel 1 er angivet de kalibreringsværdier, jeg har 
brugt. Du kan selv regne andre ud, hvis du har brug 
for det.

Jeg har ikke brugt print ti! mit instrument - kompo
nenterne bærer sig selv. 50 ohms modstanden skal - 
for at få højest mulige øvre frekvensgrænse - loddes 
over indgangscoaxfatningen med kortest mulige til
ledninger. Det samme gælder den ende af dioden, 
der vender hen imod de 50 ohm.

Større effekt
Det er sjældent, man har brug for at måle effekter la
vere end omkring 1 mW, som er den mindste effekt, 
meteret kan indikere. Ofte har man derimod brug for 
at måle større effekt end de 50 mW, der er fuldt ud-

Åttenuator
S1 og S2 er dobbelte skydeomk. (brug ikke minia
ture). Min udgave måler 35 mm i længden.

Modstandsværdierne fremgår af tabel 2. 0,25 W 
modstandene er 1% metalfilm. (Det er formentligt en 
unødig luksus at anvende 1% modstande. Nærme
ste 5% værdi vil sikkert gøre lige så god fyldest).

Istedet for den viste coaxfatning ved ud, har jeg 
forsynet min attenuator med et kort stykke coax, der 
gennem et hul fører ud af æsken og ender i et coax- 
stik, der kan skrues direkte på powermeteret. Der, 
hvor kablet kommer ud af æsken, er skærmen loddet 
tii printpladen (på den indvendige side af endevæg
gen).
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22,4 V
= 0,215 A

slag på mit meter. Jeg har derfor lavet mig en attenu- 
ator til at sætte foran. Herved udvides måleområdet 
til max. 10 W.

Jeg har benyttet to 10 dB og et 3 dB dæmpeled (at- 
tenuatorer) kobles ind og ud med en skydeomskifter.

Diagrammet ses på fig. 2.
Poster man 10 W ind i en 10 dB attenuator kommer 

der 1 Wud. De resterende 9 W bliver til varme i mod
standene, der skal kunne tåle effekten. Endvidere 
kræves, at de er induktionsfrie - trådviklende mod
stande kan absolut ikke anvendes.

En effekt på 10 W i 50 ohm svarer til:

Eeff = = V 10 W • 50 O = 22,4 V.

Påtrykkes disse 10 W en 10 dB/50 ohms atenuator, 
får vi forholdene, som vist på fig. 3.

22,AV 7,1V

10W l  71,2-0. |  1W
- a — ?— o -

R2

FIG. 3

R 1 96,2x1. 96,2 xJ R3 BE LAS TN IN G  
50 ohm

R 101,4 0 

Spændingsfaldet over R2 bliver:

E = I • R = 0,215 A • 71.20 = 15,3 V

og spændingen i punkt b bliver derfor 7,1 V (hvilket 
også svarer til 1 W i 50 ohm).

E2
Nu kan man med formlen P =  beregne den

R
effekt, der afsættes i de tre modstande:

22,4V2R1: R =   = 5,2 W
96,20

15,3V2
r 2: P = — *------= 3,3 W

71,20

7,1V2r 3: p = — -------= 0,5 W
96,20

De tre modstande i attenuatoren er sammensat af 
henholdsvis 1,6 W, 0,5 W og 0,25 W metalfilms mod
stande, som vist i fig. 2. R1 består, som vist, at tre 1,6 
W modstande. Det giver en max. belastning på 4,8 
W, hvis effekten fordeles ligeligt, hvilket ikke helt vil 
være tilfældet, da den ene modstand er lidt større 
end de to andre, og derfor ikke aftager helt så megen 
effekt. 4,8 W er mindre, end de krævede 5,2 W, men 
hvis man sørger for kun at belaste kortvarigt med de 
10 W, holder modstandene til det. Noget tilsvarende 
er tilfældet for R2.

Praktisk opbygning:
Mit dæmpeled er opbygget i en kasse lavet af dob
beltsidet printplade, der er loddet sammen. Kassen 
er forsynet med skillerum, således at der er fire rum. 
Se tegning fig. 4.

Effekt og spændingsforhold ved et 10 dB dæmpeled 
med 10 W ind. Se teksten.

Ved hjælp af ohms lov kan vi finde spændingen 
over R3 (pkt. b), idet man skal huske, at modstanden 
mellem punkt b og stel udgøres af R3 parallel med 
den 50 ohms belastning, der skal aftage effekten (1 
W i fig. 3).

96,3 0 parallel med 50 0 giver en modstand på 32,9 
ohm.

Strømmen gennem R2 og videre til stel bliver der
for, idet spændingen herover er 22,4 V:

E = 22,4 Vog R = 71,2 0 + 32,9 fi = 104,1 0

-1 0 d B
(10W) FIG. U

Den mekaniske opbygning af attenuatoren. Jeg har 
ikke sat nogen bund i min æske, der er ca. 35 mm 
hø].
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Tabel 1

HF-effekt Eoff ŝpids

1 mW 0,22 V 0,32 V
5mV 0,5 V 0,71 V

10 mW 0,71 V 1,0 V
20 mW 1,0 V 1,41 V
30 mW 1,22 V 1,73 V
40 mW 1,41 V 2,0 V
50 mW 1,58 V 2,24 V

For at kunne bruge attenuatoren så højt op i fre
kvens som muligt, er det vigtigt at montere modstan
dene med kortest mulige tilledninger. Som omskifter 
bør man ikke bruge en miniature skydeomskifter,m 
en en hvor der er en passende afstand mellem de to 
omskiftere, således at kapaciteten imellem dem bli
ver mindst mulig.

Denne attenuator kan kun bruges den ene vej. Fyl
der man 10 W ind ved den ende, der er mærket ud
gang brænder modstandene af. Derfor bør man ty
deligt mærke, hvilken side der er ind, og hvilken der 
er ud.

Brug
Vil man måle f.eks. udgangseffekten fra en sender, 
laves en måleopstilling som vist fig. 5.

FIG. 5

Måleopstilling

Man starter naturligvis med fuld dæmpning ind
skudt og mindsker så dæmpningen, indtil et pas
sende udslag på powermeteret.

Herefter beregnes output. Husk 10 dB dæmpning 
mindsker effekten 10 gange og 3 dB dæmpning 2 
gange.

Viser powermeteret eksempelvis 40 mW og den 
indskudte dæmpning er 13 dB (10 + 3 dB) er sende
rens output 40 mW gange 10 gange 2 gange større 
= 0,8 W.

Formentlig vil attenuatoren kunne bruges til ca. 
500 MHz.

Begrænsningen ligger i selvinduktion i tillednin
ger og modstande samt snyltekapaciteter. Et stand- 
bølgemeter anbragt mellem sender og attenuator, vil 
afsløre, om attenuatorens impedans holder. Jeg har 
ikke prøvet på 70 cm, men på 2 meter viste standbøi- 
gemeteret et SWR på 1:1.

Endelig skal det bemærkes, at powermeteret kun 
viser korrekt ved sinusformet HF, men har HF’en, 
som f.eks. ved en sender, været gennem en eller 
flere afstemte kredse eller LP-filtre, må man have lov 
til at gå ud fra, at det er tilfældet.

Tabel 2

Teoretisk Brugt Opnået
modstands modstand

værdi
R1 96,2 Parallelforb. af

2x270/1,6 W og 
1 x 330/1,6 W

95,8

R2 71,2 Parallelforb. af
1 x 180/1,6 W og 
1 x 120 /1,6 W

72,0

R3 96,2 Parallelf. af 96,4
og 1 x 150/0,5 W og
R4 1 x 270 /0,5 W
Rf 71,2 68,1 68,1
R6 96,2 95,3 95,3
R7 292 294 294
R9
R8 17,6 17,8 17,8

Alle modstande metalfilm, og hvor intet er anført er 
effekten 0,25 W.
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Blåvand Radio fylder 75 år
- eller rettere 88 år, for allerede i 1901, i radioens aller- 
spædeste barndom, etableredes en »point to point« 
forbindelse mellem Blåvandshuk fyr og Vyl fyrskib, 
og i 1908 kunne man for første gang indånde den ka
rakteristiske ozon-lugt fra en gnistsender i en nyop
ført træbygning nær den plads, Blåvand Radio har i 
dag. Siden har stationen som bekendt udviklet sig i 
takt med teknikken og høres stadig på MB-telefoni 
såvel som på CW (500 og 429 kHz).

Om denne udvikling harG.H.K. Röser skrevet i bo
gen »Blåvand Radio i 75 år«. Röser har selv været 
ansat der i 26 år. Bogen er på 50 sider og kan købes 
hos Statens Teletjeneste på tlf. 42 52 91 11, lokal 
2802.

Mandskab på vagt på Blåvand Radio i 1930’erne. 
(Foto: Blåvand Radios arkiv).

Blandt sæler og smuglere
- er en gammel bog, der egentlig ikke har en pind 
med radio at gøre. Men den er skrevet af Johs. P. Sø
rensen, der hører til blandt radio-pionererne her i 
landet, idet han som telegrafingeniør i årene 1891-96 
som den første i verden realiserede den tråd løse te
legrafi og telefoni og medvirkede til, at Danmark var 
det første land, hvor der taltes trådløst. Dette har 
OZ1HJV skrevet om engang i Det Nostalgiske Hjørne 
her i bladet. J.P. Sørensen var imidlertid i sin ungdom 
sømand og oplevede mange spændende ting i 
Østen. 75 år gammel nedskrev han nogle af episo
derne i bogen »Blandt sæler og smuglere«, som 
OZ8KX venligst har lånt mig. Det er spændende 
eventyrlæsning. Mon ikke biblioteket kan skaffe dig 
bogen? Den er udgivet i 1936 på Gyldendals forlag.

DC-forstærker til dit ufølsomme »meter«
WOJF har leget med nogle af de almindeligst fore
kommende OP-amps og har fået dem til at give et al

mindeligt mA-meter udslag for et par millivolt eller 
nogle få mikroampere. På den måde kan man f.eks. 
bruge måleinstrumentet til at registrere ganske 
svage feltstyrker (ved antenne eksperimenter), eller 
man har en uhyre følsom indikator ved optrimning af 
QRP-grej. WOJF har også med instrumentet påvist, 
at gennemsigtige dioder er lysfølsomme, ligesom 
man kan påvise den termoelektriske effekt, der op
står, når to uens metaller opvarmes. I sin artikel går 
forfatteren nærmere ind på disse emner, men her vi
ses blot en velfungerende DC-forstærker med ope
rations-forstærkeren LM324, der koster bare 7,75 kr. 
hos f.eks. R.C. Elektronik i Vejle. »RF« justeres, så 
outputtet uden spænding på indgangene er 0. Så
dan som forstærkeren er opbygget, har den en for
stærkning på 100 gange, og det har i praksis vist sig, 
at metre med fuldt udslag for 0,2-25 mA fungerede 
omtrent ens.
Ham Radio, juni 1989, s. 10-12 og 105.

SWR og Power indikator
G3TXQ har erstattet det sædvanlige viser-instru
ment med et såkaldt bargraph modul (en stribe sam
menbyggede lysdioder) i sin standbølgemåler. Med 
omskifteren S1 i stilling Power ledes den reflekterede 
spænding fra HF-pickup’en til modulet sammen 
med reference-spændingen fra IC2 (8 V), og lysdio
demodulet giver nu en indikation af effekter mellem 
1 og 100 W; dette sker ikke med nogen særlig god 
nøjagtighed, men har den fordel, at øjebliksværdier 
som f.eks. modulations-spidser kan ses - i modsæt
ning til, hvad et trægt viserinstrument kan klare. Med 
omskifteren i stilling SWR føres den reflekterede 
spænding også til modulet, men referencen er nu 
fremad-spændingen, så det er det absolutte forhold
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Fig. 3.

mellem FWD og REFL, der vises, uanset om der bru
ges større eller mindre effekt. Selve pick-up-enhe- 
den skal skærmes. G3TXQ har i øvrigt lavet et PCB 
(print) sammen med en byggeanvisning og kan 
endda levere komponenter.
Radio Communication, marts 1989 s. 36

Dit call som bilens nummerplade
Enkelte læsere vil måske huske, at jeg her i rubrikken 
for nogen tid siden gjorde opmærksom på, at vi nær
mer os det tidspunkt, hvor indregistrerings-pladerne 
på biler skal til at begynde med »OZ«, og at det mulig
vis kunne være en idé at undersøge, om vi så kunne 
få vore kaldesignaler i stedet for de sædvanlige to 
bogstaver plus et antal cifre. Muligheden har længe 
eksisteret i USA, men findes nu også i vort naboland 
Sverige. På SSA’s årsmøde i forsommeren havde 
Trafiksäkerhetsverket en stand, hvor man oplyste 
om, at enhver svensker nu kan få sit personlige skilt 
med fra 2 til 6 tegn på, altså også et radioamatør-kal- 
designal. Det koster dyrt: 5000 kroner, men over
skuddet går til trafiksikkerhedsformål.

Og minsandten om ikke Justitsministeriet her
hjemme nu foreslår, at der skal indføres lignende mu
ligheder for danske bilister. Det stod i hvert fald i avi
sen den 4. november 1989.

»Julegodter og lidt knas« fra Teleinspektionen
Nysendetilladelse/Gebyrforhøjelser
Så har Teleinspektionen den glæde at meddele, at den ny kombine
rede nationale/CEPT-tilladelse er en realitet. Alle licenserede ama
tører skulle have modtaget den nye tilladelse.

Der er nu foretaget en mindre gebyrforhøjelse.
Fra den 1.1.90 er gebyrerne som følger:

1) Teknisk prøve kr. 125,-
2) Morseprøve  ................................................... kr. 125,-
3) Udst./genudst. af sendetill............................................. kr. 125,-
4) Årligt gebyr................................................................... kr. 125,-
5) Kortvarige tilladelse .............................   kr. 125,-
6) Genpart till./kvittering...................................................kr. 125,-

10, 18 og 24 MHz
Fra 1.1,90 er bestemmelserne ændret således at det i båndene 10, 
18 og 24 M Hz også bliver tilladt for kategori A og B at benytte sende
typerne A3E, R3E, H3E, J3E, C3F, F1B, F3E, F3F og for kategori C 
at benytte F1B.

For kategori A hæves effekten i båndene til 500 watt (anodejævn
strømseffekt tilført senderens sidste trin).

Teleinspektionen og dermed amatørgruppen ønsker foreningen 
EDR samt alle radioamatører en rigtig glædelig ju l samt et godt 
nytår.

Med venlig hilsen 
F.H. Kristensen 

Jane R Ørum

Lande der accepterer CEPT-tilladelser
Til orientering meddeles, at Grækenland nu også accepterer 
CEPT-tilladelser. Listen over lande, der herefter accepterer CEPT- 
tilladelser, ser således ud:

Liechtenstein, Norge, Schweiz, Vesttyskland, Østrig, Holland, 
Luxembourg, Monaco, Frankrig (herunder Guadeloupe, Fransk 
Guiana, Martinique, Reunion, St. Pierre & Miquelon, Mayotte, Ny 
Caledonien, Fransk Polenesien, Antarctica, Wallis & Futuna Isl. & 
St. Bartelemy), Sverige (kun VHF/UHF), Spanien, Belgien, Eng
land og Grækenland.

Fra mdm  M eé&
En adapter for strømforsyning af håndstation fra 12 volt akku
mulator
Mitchell Lee, KB6FPW, beskriver, hvorledes strømforsyning af 
håndstationer, der drives af NiCd-batterier, let kan forsynes fra 12 
volt akkumulator, når dette er ønskeligt, f.eks. for at have en spæn
dingskilde, der har større kapacitet end den, der er almindelig ved 
NiCd-batterierne. Der anvises passende kredsløb, der indeholder 
de rigtige reguleringskredsløb (tænk på yderværdierne for akku- 
spændingen, under kraftig afladning fra andre »forbrugere« og un
der ladning). Endvidere tages der hensyn til uønsket indflydelse fra 
kraftige HF-feiter.

»An Adapter for Powering Hand-Held Rigs from 12-V Sources«, 
QST November 1989 p. 17-21.

Beskyttelse af power tetroder
Mark Mandelkern, KN5S, beskriver, hvorledes levetiden for power- 
tetroder kan forøges ved anvendelse af »fool-proof«-kredsløb. Men 
ikke blot dækker han emnet meget udtømmende; han kommer 
også med en række enkle sandheder, der er gode at få repeteret, 
respektivt stifte bekendtskab med. F.eks. »Never tune a tetrode for 
maximum output!«. Nogle ord om undgåelse af splatter er også
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med. KN5S refererer flere gange til en ældre, grundlæggende arti
kel: »D. Meacham, »Understanding Tetrode Screen Current«, QST, 
Juli 1961. pp 26-29. En nyere, som 8T gerne vil henvise til i denne 
sammenhæng er: »UKW-Entstufe mit der Röhre 4CX1000A« af 
Carsten Vieland, DJ4GC i UKW-Berichte, Heft 3/1985 pp 135-148. 
(Henleder bl.a. opmærksomheden på betydningen af en stor biee
de rstrøm ved skærmgitteret).

17 års gode erfaringer med beskyttelseskredsløbene danner 
baggrunden for KN5S’ artikel.

»Protecting Power Tetrodes«, QST November 1989 pp 22-25.

Nogle tips for konstruktion af strømforsyninger
Doug DeMaw, W1FB, giver i sin artikel en række tips om, hvordan 
strømforsyninger i gruppen 12 V jævnstrøm kan forbedres, således 
at udefra kommende HF samt HF, der f.eks. genereres i direct-con- 
versions modtagere, ikke kommer ind i strømforsyningen med util

sigtede bivirkninger til følge. Andre gode tips kan hentes i artiklen 
bl.a. om brug af »negative« regulatorer, dioder som serie »mod
stande«, når en fast udgangsspænding skal reduceres med en 
mindre, fast værdi.

»Some Power-Supply Design Hints«, QST November 1989 pp 
29-31 og 40.

En simpel, effektiv og transportabel antenne for 10 m båndet 
DJ9HO, Karl Weinter, beskriver en cirkulær antenne, fremstillet af 
bl.a. to elektrikerrør a3m, ca. 10,6 m uisoleret 1,5 kvadrat kobbert
råd, knap 5 m isoleret 1,5 kvadrat kobbertråd til 4 spoler og en sim
pel balun samt nogle befæstigelsesmaterialer. Gain over dipol an
slået til ca. 3 dB.

‘Eine einfache, leistungsfåhige und transportable Antenne fur
das 10-m-Band« af Karl Weiner, DJ9HO, cq-DL 11/89 pp 689-691.

8T

Følgende brugte instrumenter sælges billigt:

Oscillocoper:
Advance 081000 18 MHz dobb.stråle kr. 1100,- 
Advance OZ2100 35 MHz dobb.stråle kr. 1650,- 
Hewlett-Packard 1220 15 MHz

dobbeltståle. .  ..................................kr. 950,-
Tektronix 545A 35 MHz dobb.stråle. . . kr. 950,- 
Tektronix 317 15 MHz enkeltstråle. . . . kr. 400,- 
Tektronix 310A 10 MHz enkeltstråle. . . kr. 400,- 
Telequipment D52 10MHz dobb.stråle kr. 400,- 
Telequipment S52 10 MHz enk.stråle. kr. 350,- 
m.fl.

Rørvoltmetre:
RCAVW 98C.......................................... kr. 325,-
Radiometer RV21    kr. 220,-
Radiometer RV23.  ............... . kr. 220,-
Radiometer RV34.     kr. 275,-
Philips GM6000   kr. 350,-
Hewlet Packard 410 kr. 375,-
Fluke 403   kr. 450,-
m.fl.

Målesendere:
Neuwirth MS 4 AM/FM 260 MHz kr. 500,-
Advance E2 100 M Hz............................ kr. 250,-
Philips PM 5300     kr. 425,-
Philips GM 2883 30 MHz.......................kr. 325,-
Radiometer MS111 110 MHz kr. 750,-
m.fl.

Digitalvoltmeter:
Hewlet Packard 3440  kr. 450,-

Tonegenerator:
Hewlett Packard 200CD. . . . . . . . . . .  kr. 325,-
Radiometer W 031   . . kr. 425,-
Advance J1 .     kr. 280,-
Philips GM 2308   kr. 250,-
Amerikansktype 115 volt.   kr. 150,-
m.fl.

Universalmetre:
AVO-8, Tovameter II, Davometer ST 35, 

Davometer ST 25 m.fl. priser fra. . . kr. 85,-
Amerikanske Rørvoltmetre KUN kr. 45,-
Panelmetre, Radiorør, Løsdele 

Fly sender og modtager VHF 
til ombygning..........................pr. stk. kr. 150,-

Modtagere:
Siemens

»Regnbuemodtager« 30 MHz.......  kr. 750,-
Militær type 209 20 MHz................... kr. 220,-
Siemens kortbølgemodtager

type 445 E-311................................kr. 1850,-
Philips kortbølgemodtager

type BX 925 A    kr. 1450,-

Alle priser er excl. moms

Åbent: Mandag - Torsdag: 
Fredag:
Lørdag:

kl. 12.00-16.30 
kl. 12.00-15.15 

lukket

M S B & Y B S E

S M m m w m m E M m m m A h

Fanøvej 9 
8800 Viborg
Tlf. 06 62 23 33 
Henvendelse: 
Ole Bojsen 
LOKAL 55

OZ DECEMBER 1989 709



Loddefedt - et offer for en fiks idé
Af OZ2UA Poul Skelmose, Brosbølvej 25, @880 Tarm

Jeg husker, da Multicore loddetinnet blev introduce
ret på det danske marked. Alle vi radioteknikere blev 
begejstrede. Det var en lettelse at få tin med »ind
bagt« flusmiddel.

Det nye loddetin blev efterhånden omgærdet af en 
næsten religiøs fanatisme. Fanatismen gik ud over 
loddefedtet, det var ikke længere »in« at have lodde
fedtdåsen stående fremme på arbejdsbordet.

Hvorfor loddefedt?
Loddefedtet blev efterhånden manøvreret helt ud i 
mørket. Her frister det så tilværelsen som det spøg
else, der hentes frem, når loddefolket skal forskræk- 
kes. Spøgelset er let genkendelig når det dukker op 
i skrift og tale, for det kan kun en halvkvædet vise: 
»Loddefedt hører ikke hjemme i elektronikken!« 
Halvkvædet, fordi der følger aldrig en begrundelse 
med.

Som radiotekniker af den gamle skole, har jeg, li
gesom de kolleger jeg har spurgt, aldrig oplevet at 
loddefedt har forvoldt nogen skade, og det på trods 
af, at vi har brugt det i »spandevis«.

Hvornår er der så brug for loddefedt? Ikke så me
get, når der blot skal loddes nye komponenter i nye 
print. Men når der skal eksperimenteres, er der 
grund til at kippe med flaget, for nu kan du glæde dig 
over, at dine loddeøer er på plads og i orden, selvom 
du har loddet på samme sted gang på gang. Lodde
fedtet gør, at tinnet flyder hurtig ud, og loddekolben 
skal ikke opholde sig på loddestedet indtil du får nyt 
tin ført frem. Ofte sker der jo det, at den eneste grund 
til at føre nyt tin frem, er blot for at udnytte dets flus
middel. For det første er det spild af dyr tin og der
næst bliver lodningen ofte ufiks. Anbringer du deri
mod bare en antydning af loddefedt på det gamle tin, 
bliver det frisket op og lodningen er lynhurtig færdig, 
tilmed er den ligeså nydelig som første gang.

Du kender sikkert også problemet med at skulle 
holde på en komponent medens der skal loddes. 
Den eneste mulighed er, at føre tinnet frem på spid
sen af loddekolben, med det resultat at flusmidlet, 
når det skal til at gøre arbejdet, forlængst er fordam
pet. Derimod, hvis der er anbragt loddefedt på lodde
stedet, er det hele problemløst.

Med loddefedt sparer du komponenter ødelagt af 
varme, brændte fingre og kolde lodninger.

Typer
Jeg har kendskab til to typer loddefedt: Frysol og Al- 
chore. Frysol er nærmest et universal flusmiddel.
Det er kraftig rensende og klarer fint selv anløbne 
overflader.

Denne egenskab kan tilskrives det tilsatte zinkclo- 
rid, der så til gengæld har den frygtede egenskab: at

animere til oxydering. Som tidligere nævnt harjeg al
drig oplevet oxydering og betragter derfor skrækken 
for loddefedt som vildt overdrevet.

I »gamle dage« tog vi kun den forholdsregel ikke at 
bruge Frysol til spoler.

I dag har jeg igen taget Frysol »ind i varmen« og 
bruger det helt uden bæven. Uanset om jeg bruger 
ekstra flusmiddel eller ej, renser jeg mine print på ba
nesiden, med sprit, efter endt montering. Dermed 
fjernes også eventuelle skadelige rester fra lodde
fedtet. En sådan rensning pynter - ikke mindst på et 
print, der har været udsat for eksperimenter. Et så
dant print vil ellers, mest af alt minde om en beskidt 
stegepande.

A/chore er baseret på harpiks og er dermed ana
log med det flusmiddel, der findes i loddetinnet. Det 
er mere blidt end Frysol, men har naturligvis den 
samme gode egenskaber, at være uafhængig af tin
net. Forøvrigt kan resterne efter Ålehore blive sid
dende på printet uden nogen risiko.

Alchore er både »livrem og seler«.

Et hjemmelavet flusmiddel
Harpiks opløst i sprit - det er en gammel kending. 
Problemet er blot, at det harpikspulver, du køber hos 
materialisten i dag, ikke kan opløses i sprit. Pulveret 
bliver kun opslemmet og lægger sig som en sam
menkittet masse på bunden.

Det overraskede mig meget, for i min læretid, un
der krigen, benyttede vi meget harpiks og sprit, da 
var der ingen problemer med opløsningen. En fore
spørgsel hos materialisten og hos importøren gav 
ikke nogen forklaring på forskellen i harpikspulver
nes opførsel. Ingen kendte noget til fra hvilke træer 
det stammede, kun at det blev importeret.

Jeg forsøgte at opløse harpikspul veret i benzin, 
terpentin, acetone og cellolosefortynder: ligemeget 
hjalp det, men der opstod et andet fænomen: Så 
længe der var væske tilbage på loddestedet, skyede 
underlaget loddetinnet; der var ikke smart, når det 
var det modsatte, vi havde brug for.

Det eneste sted du kan få egnet harpiks er tilsyne
ladende ude i skoven, hvor du kan hente det på 
grantræernes stammer. Her finder du det som flager 
eller dråber på sår efter knækkede eller afsavede 
grene. Du får sikkert en dejlig skovtur og tilmed har 
du så, når du kommer hjem, muligheden for at lave 
dit eget flusmiddel, der i effektivitet er en alvorlig 
konkurrent til loddetfedtet.

Rens printet
Uanset om du bruger ekstra flusmiddel eller ej, bør 
du rense loddesiden på printet med sprit. Det er der 
flere gode grunde til, ikke mindst, at det fedtede lag
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kan fange snavs, og indeholder det borespåner, led
ningssender, eller andet metal, lurer katastrofen.

Sådan iodder du iitzetråd 
Ekstra remedier: En ølkapsel og en æske tændstik
ker.
1) Du tvinder tråden op så hver enkelt kore er fri 

over ca. 15mmen eventuelt garnende klippes af.
2) Fugt tråden oven over den frilagte ende, gerne 

med spyt, hvis det ikke indeholder syre.
3) Fyld ølkapslen med sprit og antænd det og luk 

tændstikæsken i...
4) Stik den frie ende af litzetråden ind i flammen.
5) Så snart korene er rødglødende dyppes de ned i 

spritten.
6) Med den lukkede tændstikæske slukkes flam

men, ved lynhurtig at smække den ned på øl
kapslen.

7) Sno korene sammen og fortin. Det er en betin
gelse for succes, at de varme trådender afkøles 
nede i spritten, og flammen slukkes inden tråden 
tages op, ellers bliver kobberet sort, og kan ikke 
loddes.

TR note: Det meste Iitzetråd, der findes i dag, har i od
debar isolation - så er det ikke nødvendigt at bruge 
»spritmetoden« ved afisolering.

Strømforsyninger SM-serien
Det hollandske firma DELTA ELEKTRONIKA BV har udvidet pro
grammet af switched mode laboratoriestrømforsyninger, som he
refter omfatter

SM 3540 0- 35 V, 0 - 40 A
SMX 7220 0- 72 V, 0 - 20 A
SM1540 0- 15 V, 0-40 A
SM7020 0- 70 V, 0 - 4/2 A
SM3004 0 - 300 V, 0 - 4/2 A

der alle leveres med analog eller digital visning af strøm og spæn
ding.

De modulopbyggede strømforsyninger opererer ved en swit
ching frekvens på 100 kHz, hvilket medfører såvel en høj virk
ningsgrad (op til 91%) som små dimensioner og vægt.

SM-serien er beskyttet mod overlast og kortslutning. Endvidere 
kan udgangsstrøm og -spænding fjernprogrammeres ved hjælp af 
0-5 Vdc eller IEEE 488 option.

Strømforsyningerne, der alle har god isolation mellem såvel ind
gang og udgang indbyrdes som til stel, kan alle kobles i parallel og 
seriel drift med lidelig fordeling mellem strøm og spænding.

Rekvirer yderligere information fra ITT INSTRUMENTS på tele
fon 42 45 18 22.

3Y5X

Expeditionen til BOUVET er den 14. november sejlet fra SANDEF- 
JORD i Norge, det sker med Monica Kristensen’s skib »AURORA«, 
som har været ved Antarktis flere gange tidligere bl.a. med Moni
cas besøg på Sydpolen.

Der er forskere fra Universitetet i Trondheim og Norsk Polarinsti
tut med på turen.

På billederne ses LA1EE Einar og LA2GV Kåre ved skibets af
gang fra Sandefjord. Erling LA6VM må grundet sit arbejde des
værre blive hjemme. Med på turen er også Hitoshi Fujiwara (radioa
matør) fra Japan, samt Willy Rusch (radioamatør og forsker) fra 
Schweits.

AURORA forventes at anløbe Montevideo den 12. december, 
hvor de fleste deltagere så går ombord, forventet ankomst til Bou- 
vet omkring juleaften.

Det er netop i år 250 år siden Bouvet blev opdaget. (Foto 
LA8DW).

OZ1DDN

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

T R A D IN G  »s
LYSTRUPVEJ 1E 8240 RISSKOV

86 17 90 44

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

Postgiro 1 55 22 52.
Bank: Den Danske Bank, Lystrup A.
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0X3ZM All Band 19,440 120 54
Denne gang vil du bl.a. finde indbydelse til NRAU testen. Reg
lerne er de samme som sidste år. Jeg har alene kun publiceret 
de danske amts forkortelser, som skal bruges ved afgivelse af 
rapport.

Det er første gang, jeg inviterer til EDR’s årlige juletest. Det 
føles lidt mærkeligt her i november måned. På den anden side 
har de lokale aviser annonceret med formidable julefrokoster 
de sidste 4 uger. Reglerne er de samme som sidste år. Håber 
at mange vil deltage. For en måneds tid siden besøgte jeg en af 
vores meget ivrige test deltagere OZ4FA, Hans i Haderslev.

Hans har i et par år eksperimenteret med konstruktion af 
holdbare Quad antenner udført i glasfiber. Det var lidt af en 
spændende oplevelse at se en 4 el Quad, som vil pynte på et 
hvert parcelhus kvarter. Antennen er meget elegant og yderst 
effektiv. OZ4FA har hårdt presset næsten lovet mig, at der vil 
komme en artikel i OZ.

Naturligvis måtte jeg have mig sådan en antenne, og udesu- 
agtet den kolde årstid sidder der nu på mit woer en 4 el. Quad. 
Jeg håber den kan holde herude vest på, hvor blæsten er ret så 
hård, og glæder mig til CQWW CW, som er overstået, når dette 
læses.

Til slut ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår. På ge
nhør i juletesten.

Vy 73 de OZ7HT, Heinrich

Resultat 1989 ARRL DX Contest
CW Score QSO M ulti

OZ1LO All Band 1,929,096 2748 234
OZ4RS All Band 269,892 714 126
OZ70P All Band 58,743 183 107
5UR All Band 46,170 171 90
OZ4CG All Band 41,586 239 58
OZ1JVN All Band 13,653 111 41
OZ1JSZ All Band 6,216 56 37
OZ1FTE 40 101,136 602 56
OZ2E 40 11,583 117 33
OZ7HT 40 11,424 119 32
OZ5WQ 40 3,975 53 25
OZ9BX 40 912 19 16
OZ4UN 20 84,504 503 56
OZ7YL 20 28,380 220 43
OZ3PE 20 28,224 224 42
OZ8XO 20 855 19 15
OZ1KPB 10 42,159 299 47
OZ8AE 10 28,854 229 42
OZ1BUR 10 23,940 190 42
OZ7AX 10 2,268 42 18
OZ8E 10 720 20 12

OY3QN 10 163,944 1012 54

Phone
OZ5EV All Band 80,898 278 97
OZ3PE All Band 9,225 75 41
OZ1FTE 40 38,016 288 44
OZ1INN 20 18,252 169 36
OZ7HT 20 630 21 10
OZ1BUR 15 14,256 132 36
OZ1HXQ 15 9,282 119 26
OZ1CLG 10 18,315 165 37
OZ1AXG 10 13,056 128 34
OZ7AX 10 1,170 30 13
OZ8T 10 600 20 10

Juletest 1989
80 m testen:
2. juledag den 26. december:
Phone: 08.30-09.30 og 15.15-16.15 
CW: 09.45-10.45 og 16.30-17.30.
Fig. frekvensområde må anvendes:
Phone: 3700-3775 
CW: 3520-3560.

40 m testen:
Søndag den 31. december:
Phone: 11.00-12.00.
CW: 13.00-14.00.
OBS! alle tider er dansk tid.
Frekvensområde: Phone 7040-7090 og CW 7010-7040. 
Deltageklasse: I begge tester kan man deltage i fig. klasser:
A) Single-opr.
B) Single-opr. QRP, max. 10 W input eller 5 W output.
C) Afdelingsstation
D) SWL

Der benyttes sædvanlige kodegrupper bestående af RS/T + nr. 
fra 001. Der anvendes separate nummerserie på Phone og CW, 
samt på hvert bånd. Hver station må kontaktes 1 gang i hver peri
ode på hvert bånd. Både Phone og CW.

Kun QSO med OZ-stationer (samt evt. OX og OY) tæller i denne 
test. Der afholdes juletester i andre lande, men evt. QSO’er med 
disse tæller ikke med i vores tester.

På CW kan man evt. kalde CQ OZ-test for at tilkendegive, at man 
kun ønsker svar fra eget land.
QSO-point: Hver komplet QSO giver 2 points.
SWL-klasse: Alle medlemmer af EDR kan deltage. Det gælder om 
at aflytte fleste mulige QSO’er og nedskrive begge stationers kal- 
designal og afgive kodegrupper.

Der anvendes standardlogblade eller egne med fig. oplysninger: 
Tid-Modpartens call-Afsendt kodegruppe-Modtaget kodegruppe 
samt en rubrik til contest managers beregninger. Foroven på logb
ladet eller på separat blad anføres deltagerens kaldesignal, navn 
og adresse, bånd, klasse, stationsbeskrivelse samt evt. kommen
tarer til testerne. Afdelingsstationer skal anvende det kaldesignal, 
der er tildelt afdelingen. På loggen anføres operatørens eller opera
tørenes kaldesignal. Det er ikke tilladt i denne test at anvende et af- 
delingskaldesignal/A fra et af medlemmernes QTH. Klassen er kun 
for afdelingsstationer, har man ikke en sådan anvender man sit per
sonlige kaldesignal.

De 3 bedste i klasse A på 80 m Phone og CW modtager præmier. 
Desuden diplomer til de bedst placerede i alle klasser.

Logs sendes til OZ7HT, Heinrich Thomsen, Adelvadvej 2, Søl- 
sted, 6270 Tønder, med sidste poststemplingsdato den 4. januar 
1990.

NRAU-testen 1990
Testen arrangeres i år af SRAL.

Radioamatører fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Is
land, Norge og Sverige inviteres til at deltage i testen.

Contest-perioderne er følgende:
Phone: Lørdag den 13. januar 1300-1500 UTC. Og søndag den 14. 
januar 0800-1000 UTC.
CW: Lørdag den 13. januar 1530-1730 UTC. Og søndag den 14. ja
nuar 0530-0730 UTC.
Frekvenser: (iflg. IARU båndplan).
CW: 3510-3560 KHz og 7010-7040 KHz.
Phone: 3600-3650 og 3700-3775 KHz og 7040-7090. Frekvenserne 
skal respekteres.
Klasser: Single operatør CW.
Single operatør Phone.
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Klubstationer kan deltage, men der må kun benyttes en operatør 
i hver klasse.
Opkald: CQ NRAU de (eget kaldesignal).
Kodegrupper: RS(T) + serie nr. + 2 bogstaver, der indikerer statio
nens amt, fylke, laen, eller distrikt.
Eksempel: 59(9) 001/kH.

Der anvendes separate nummerserie for CW og Phone. I anden 
periode fortsættes fra det nr., man nåede i første periode. Hver sta
tion må kontaktes 1 gang på hvert bånd i hver periode. 
QSO-points: Hver komplet QSO giver 2 points. Der fratrækkes 1 
point for hver fejl i afsendt/modtaget kodegruppe.

QSO’er godkendes, selvom modparten ikke har indsendt log, 
hvis stationen findes i mindst 3 andre logs. Ellers gives ingen 
points. QSO med eget land giver ingen ingen points, men tæller 
som multiplier.
Multiplier: Hvert nyt amt/fylke/laen/distrikt kontaktet giver en mul
tiplier på hvert bånd både på CW og Phone, (men ikke i hver peri
ode).
Logs: Der føres separate logs for CW og Phone. Standard logblade 
foretrækkes, men ellers A4-ark på højkant indeholdende: Foroven 
Call, modtaget kodegruppe, multiplier, QSO-points og bånd.

For hver log med mere end 100 QSO’er pr. bånd, skal der laves 
checkliste for dublet QSO’er. Dubletterne skal blive i loggen, men 
markeres med 0 point.
Samlet score: Udregnes separat for Phone og CW. Den udregnes 
som summen af QSO-points gange summen af multipliers. 
Sammentællingsblad: Stationens Call (evt. operatørens call), 
navn, adresse, amt, klasse. Desuden en liste over: QSO’er pr. 
bånd, QSO-pts, multiplier og samlet score.

Hver deltager skal underskrive en erklæring af standardtype el
ler med følgende formulering: Jeg erklærer på ære og samvittig
hed, at jeg har deltaget i NR AU-testen ifølge dens regler, og at min 
station er brugt i overensstemmelse med reglerne for amatørradio 
i mit land.
Diskvalifikation: For hver ikke fjernet dublet-QSO, der findes af test- 
kommiteen, fratrækkes 5 QSO’er. Mere end 2% ikke fjernede dub
let QSO’er medfører diskvalifikation. Overtrædelse af licensbe
stemmelse, testens regler eller usportslig optræden kan medføre 
diskvalifikation.
Præmiering: Der kåres individuelle vindere i hver klasse. De 5 bed
ste i hver klasse i hvert land modtager diplom. Pointsummen for 
de 10 bedste i hver klasse i hvert land afgør rækkefølgen i lands
kampen. Det vindende land modtager en vandrepokal. I Danmark 
har EDR indstiftet en vandrepokal til den bedste danske station 
både på CW og Phone.
Indsendelsesfrist: Logs skal være poststemplet senest 31. januar 
og sendes til: SRAL Contest Manager, Erkki J. Korhonen, SF 58830 
Parkumaeki, Finland.

København...........................................KH
Frederiksborg ......   FB
Roskilde .................................... ..RO
Vestsjælland........................................ VS
Storstrøm  .........   SS
Bornholm ..........................................BH
Fyn...................       FY
Sønderjylland....................................... SJ
Ribe  ..............................  RI
Vejle  .................................... VJ
Ringkøbing  .........   .RK
Århus............     .AH
Viborg  ........    VB
Nordjylland .........     ...NJ

Ungarsk DX CW Contest 1990
Testperiode: Lørdag d. 20. januar 2200 UTC til søndag d. 21. januar 
2200 UTC.
Klasser: Single-opr. single band 
Single-opr. multi band 
Multi-opr. multi band 
Bånd: 80-10 m.
Mode: Kun CW.

Kodegruppeer: RST + nr. startende fra 001.
Ungarske stationer sender RST + provins indikeret med 2 bog

staver som følger: BA, BE, BP, BN, BO, CS, FE, GY, HA, HE, KO, 
NG, PE, SA, SO, SZ, TO, VA, VE, ZA.
QSO-points: Hver QSO med HA/HG-stationer giver 6 points, QSO 
med stationer udenfor eget kontinent giver 3 points. QSO med Eu
ropa tæller ikke undtagen Ungarn. Hver station må kun kontaktes 
1 gang på hvert bånd.
M ultiplier: Hver ungarsk provins på hvert bånd tæller som multip
lier.
Samlet score: Summen af QSO-points gange med summen af mul
tipliers på alle bånd.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes senest 6 uger ef
ter testen til: HRAS Contest Bureau, P.O. Box 86, H-1581 Budapest, 
Hungary.
AGCW-DL QRP Wintercontest
Testperiode: Lørdag den 20. januar 1500 UTC til søndag den 21. ja
nuar 1500 UTC.
Bånd: 160-10 m.
Mode: CW.
Contestregler: Se OZ juni 1989.

Logs sendes senest 6 uger efter testen til: Dr. Hartmut Weber, 
DJ7ST Schlesierweg 13, D-3320 Salzgitter 1 Vest-Tyskland.

Canada Winter Contest
Denne test arrangeres af Canadian Amateur Radio Federation 
(CARF). Alle er velkomne. Tid: 31. december 00 UTC til 2400 UTC. 
Bånd: 160-10 m.
Klasser: Single-opr. enkelt eller multibånd. Der kan deltages på 
CW, Phone eller mixed. Hver station må kontaktes 1 gang både på 
Phone og CW.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001. De canadiske stationer sender 
desuden deres provins og USA stationer deres stat.
QSO-points: 10 points for hver QSO med Canada, 4 points med an
dre og 20 bonuspoints for hver QSO med hver officiel CARF station, 
der anvender suffixet TCA eller VGA.
M ultiplier: Hver ny VE provins/territorium kørt på hvert bånd både 
Phone og CW. QSO’er udenfor Canada giver kun QSO-points. 
Samlet score: Summen af QSO-points gange med summen af mul
tipliers.
Logs: sendes med sidste poststemplingsdato 31. januar til: Jeff 
Parsons, VE6CB/3, RR 1, Oxfords Mills, Ontario, Canada KOG
1SO.
AGCW-DL Happy New Year Europæisk CW Contest
Det gælder om at kontakte så mange europæiske stationer som 
muligt.
Tid: 1. januar 0900-1200 UTC.
Frekvensområde: 3510-3560, 7010-7040 og 14010-14060 KHz. 
Klasser: Klasse 1 max. 500 W input, klasse 2 max. 100 W input, 
klasse 3 max. 10 W input og klasse 4 SWL.
Opkald: CQ TEst6 AGCW/EU.
Kodegruppere: RST + nr. fra 001 + AGCW-nr. for medlemmer. 
Scoring: 1 point pr. QSO. Hver station må kontaktes 1 gang på hvert 
bånd.

Hvert AGCW-medlem kontaktet giver 1 multiplier.
Samlet score: Antallet af QSO’er gange multipliers.

Logs sendes senest 31. januar 1990 til: DK1QU, Fritz Back Jr. Ei- 
chendorffstr. 15, D-4787 Geseke, Vesttyskland. Medsend 1 IRC for 
tilsendelse af resultatliste.

Contestkalender
DEC 26 80 m Juletest CW og Phone
DEC 31 40 m Juletest CW og Phone
DEC 31 Canada Winter Contest
JAN 1 AGCW-DL Happy New Year CW
JAN 13-14 NRAU CW og Phone
JAN 20-21 Ungarsk DX CW
JAN 20 AGCW-DL QRP Wintercontest
JAN 26-28 CQWW 160 m CW Contest
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HF-aktivitetstesten
V/OZ1BJT, PoulH. Lund, Vardevej 72, 7100 Vejle

Resultat November

Call QSO M ulti Total
1 OZ4FA 35 21 1470
2 OZ1JVN 31 21 1302
3 OZ3MC 30 21 1260
4 OZ8E 23 16 736
5 OZ4QX 22 15 660

1 OZ1ALS 28 16 896
1 OZ1SDB 28 16 896

Klub-fone
1 OZ1ALS 92 42 7728
2 OZ6ARC 90 40 7200
3 OZ1SDB 87 41 7134
4 OZ8ERA 83 39 6474
5 OZ8H 81 39 6318
6 OZ8EDR 66 34 4488
7 OZ6EDR 57 32 3648
8 OZ4VGB 40 18 1440

Fone
1 OZ8DK 88 41 7216
2 OZ4FA 84 39 6552
3 OZ1JVN 83 38 6308
4 OZ6PI 80 39 6240
5 OZ1BIG 84 36 6048
6 OZ6WX 77 37 5698
7 OZ4AAH 69 36 4968
8 OZ1HAE 66 37 4884

9 OZ3ACV 67 34 4556
10 OZ3MC 67 32 4288
11 OZ4QX 58 34 3944
12 OZ1ASP 61 31 3782
13 OZ4NA 57 33 3762
14 OZ7BH 55 34 3740
15 OZ1FMO 53 35 3710
16 OZ1HNY 42 24 2016
17 OZ1EOY 39 23 1794
18 OZ1HMN 13 10 260

SWL-fone
1 OZ-DR 2174 116 121 2784
2 OZ-DR 1803 96 12 2304

SWL-CW
1 OZ-DR 2044 34 7 476
Det var alt for denne gang, der er ikke de store ting, jeg vi! skrive, 

dog velkommen til OZ1EDY, OZ1HMN og OZ3ACV.

I de nye regler for næste år er der et par ændringer. CW bliver til 
en klasse samt en regel om dubletter, skal jeg finde dem, straffes 
det med 10 QSO point.

Begrundelse:
1. CW, der er for få deltagere, de klubstationer, der deltager, betje

nes for det meste af enkelt opr.
2. Der er for mange, der kræver point for dubletter, man kan godt 

selv finde og markere dem, man har fået lavet. Går den, så går 
den; men går den ikke.
Glædelig jul og godt nyt år ønskes I alle og på radioaktivt genhør 

i testen 1990.
73 de OZ1BJT Poul

ICOM
IC - 2SE
2M-5W-MULTI  FUNKTION

det professionelle 
kvalitetsmærke...

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

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

Pris komplet 
incl. moms k r ...

N O R A D Lønstrup

9800 Hjørring

3.695,-
Vy 73 de OZ4SX, Svend

08 96 01 88
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AGCW - Awards
Diplom manageren for AGCW diplomer har fået ny adresse:
Heinz Muller
DK4LP
Wallsbuellerweg 10 
D-2257 Struckum 
West Germany

Medlemsliste kan fås ved indsendelse af 2$ til nedenstående ad
resse.

Diplomet koster 2$, og ansøgningen sendes til:
H.l.DX.A. Awards Manager 
P.O. Box 90
Norfolk Is. Australia 2899

Ny manager for W1Å Awards
Der er kommet ny manager for alle diplomer udgivet via WIA.

Samtidig er prisen for et diplom for ikke medlemmer af WIA 
steget til 5$ eller 8 IRC.
Den nye manager er:
K.D. Gott VK3AJU 
t38A Lansdowne Rd,
St. Kilda, Vie 3183 
Austria

V K i-ø  award
l l i l l *  C

, \  " s *
2 I /  v i vhj

' J'M?

VK1-0 Award
Diplomet udgives af heard Is. DX Assoc. Club og kan søges af alle 
licenserede radioamatører og SWL’s.

Man skal have haft følgende kontakter:
1.1 QSO med en hvilken som helst station på Heard Island (ingen 

betingelse for datoen).
2. 2 kontakter med H.l.DX.A. medlemmer i hver af følgende områ

der i Australien.
a) A.C.T. VK1
b) N.S.W. VK2
c) VIC. VK3
d) QLD. VK4
e) S.A. VK5
f) W.A. VK6
g) TAS. VK7
h) N.T. VK8

3. 2 kontakter med H.l.DX.A. medlemmer i to af følgende VK9 om
råder:

Lord Howe Is., Norfold Is., Christmas Is., Cocos (Keeling), Mellish 
Reef og Willis Is.

4. En kontakt med etH.I. DX.A. medlem i een af følgende VKØ om
råder:

a) Australien Antarctis Base:
Casey, Mawson, Davis (eller anden antarkisk QTH)

b) Macquarie Island.
H.l.DX.A. medlemmerne må være medlem den dag, QSO’en fin

der sted. QSL kortene skal være i ansøgerens besiddelse, men skal 
ikke medsendes. Der findes specielle ansøgningsskemaer, der kan 
fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert til OZ1DXX.

Worked all U.S.A. award
Diplomet udgives af Heard Is. Dx Assoc. Club og kan søges af alle 
licenserede radioamatører og SWL’s.

Man skal have haft kontakt med et H.l. DX.A. medlem i hver af de 
50 amerikanske stater. Amatøren, du har kontakt med, skal være 
medlem af foreningen den dag, QSO’en finder sted.

QSL-kortene skal være i din besiddelse, men behøver ikke med
sendes.

Der er specielt ansøgningsskema, der kan fås ved OZ1DXX ved 
indsendelse af frankeret svarkuvert.

Medlemsliste vil kunne fås ved indsendelse af 2$ (til forsendelse) 
til nedenstående adresse.

Diplomet koster 2$ og kan søges hos 
H.l.DX.A. Awards Manager 
P.O. Box 90
Norfolk Is. Australia 2899

Merry Christmas Award
Diplomet kan søges af alle licenserede radioamatører og SWL’s. 
Kontakter efter januar 1977 tæller.

Ingen bånd eller modulationsbegræsninger.
Man skal køre/høre OE stationer, heraf mindst 1 OE5 station. 

Man skal kunne danne sætningen FROHE WEIHNACHTEN eller 
MERRY CHRISTMAS af første bogstav i suffixet fra de kontaktede 
stationer.

Søges med GCR-liste attesteret af 2 licenserede amatører. 
Diplomet koster 10 IRC’s og søges hos 

Walter Auer, OE5AZL 
Mitterndorf 28 
A-5122 Ach 
Austria

Jeg vil gerne ønskejer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, 
tak for mange hyggelige telefonsamtaler og breve.

Jeg har i året, der er gået, ansøgt om 79 diplomer og kontrolleret 
2903 QSL kort.

OZ1DXX Grethe Heiberg
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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

Der er blevet dannet en 10 meter FM interessegruppe i Danmark. 
Da jeg tidligere har søgt indlæg om aktivitet på HF båndene, er vi 
blevet enige om, at gruppen kan give information som spalte under 
DX-nyt. Så velkommen til gruppen, og huskat informationer om 10 
meter FM skal sendes til dennes redaktør OZ1BWX, god arbejds- 
lyst.

Som jeg tidligere har skrevet, modtager jeg meget gerne indlæg 
om aktivitet på HF båndene, nu har vi fået enom 10 meter FM, men 
hvad med WARC bånd, low band, udbredelsesforhold, etc? ER 
solpletcyclus 22 over? Dette var overskriften på DX-nyt i oktober 
OZ. Siden er der sket meget, således brød oktober og november på 
flere kraftige solaktiviteter, dette kunne ofte studeres med det blotte 
øje, dels som sorte pletter på solen, når denne kunne anes gennem 
morgentågen, dels som meget kraftigt nordlys. Den 17. november 
var det stjerneklart, her oplevede jeg det flotteste nordlys, hvor nat
tehimlen fra kl. 18 til kl. 20 var pulserende rød fra stik vest til øst. Må
neden før blev der den 19. oktobver registreret den størst målte flare 
nogensinde. Denne optrådte midt på solens overflade og sendte 
derfor store mængder partikler mod jorden i flere dage og døde 
først ud sidst på måneden.

Det er altså for tidligt at sige, hvornår toppen af cyclus 22 er 
nået/nås, men mon ikke at vi nu har passeret toppen?

D2 Angola
LU6ELF/D2 fortsætter sin aktivitet med listeoperation på 15 og 20 
meter SSB, 21343kHz og 14145kHz.

El Liberia
K3RV Carl vil være i gang to år herfra som EL2CX.

JD Ogasawara Isl JÅ3EMU vil være/JD1 fra 31. december til 8. ja
nuar med hovedvægt på 80/160 meter CW, men aktiv alle bånd.

UA1 Franz Josef Land
Det bliver nu lettere at finde ud af, hvem der er aktive fra denne ø, 
idet der fra d. 1. januar skiftes prefix til 4K2.

UA10IL skulle få callet 4K2DX. 4KØ vil fortsat være flydende is
stationer ved nordpolen og 4K1 Antarctic, hvor dog 4K1F tæller som 
South Shetland og 4K1I South Sandwich (ikke aktiv). 4K3 er reser
veret til europæisk arctic og 4K4 til asiatisk arctic.

V7 Marshall Isl.
Som tidligere nævnt er V7 det nye prefix for Marshall øerne. Der er 
stadig KX6 stationer aktive, men de første V7 calls er dukket op, så
ledes er V73AM rapporteret fra Maj uro Isl.

Most wanted list
The DX magazine har netop offentliggjort de 100 most wanted 
DXCC lande i 1989. Her kan bemærkes, at Vietnam er røget 62 plad
ser ned fra 6. pladsen og Mellish Reef er røget 56 pladser ned efter 
VK9ZM DXpeditionen. Afdem, der er på vej hurtigtop, kan nævnes 
Peter 1. Isl. på 14. pladsen, 10 pladser op. Ellers er de 10 første efter
hånden godt kendte:
1. Albanien ZA 2. Burma XZ
4. PRD Yemen 70 5. Afganistan YA 
7. Bangladesh S2 8. Laos XW 

10. Spratly 1S 11. S. Sandwich VP8 
I Europa er rækkefølgen: ZA, XZ, 3Y, VP8, 70, A5, YA, 1S, HKØ 

(Malpelo), S2, 3B6, CEØ (San Felix), XW, 3Y, FR/T, ET.

FD 1989 OZ9EDR

3. Bouvet 3 
6. Yemen 4W 
9. Bhutan A5 

12. Tromelin FR/T

OZ1FTU Søren ved 15 meter stationen. 150 QSO’eritim en når bån
det er åbent til USA fylder godt i loggen.
Med samme setup klarede han over 2000 QSO’er i CQWW.

XW Laos
I midten af november startede XW8KPL op. Dette skulle dreje sig 
om lokale amatører på en klubstation ved Khao San Pathet Lao 
News Agency.

Den 21711 0748z 28492kHz: XW8KPL kørt af OZ3PZ (de er dyg
tige i Nyborg).

Samme station er rapporteret på 28010, 21010, 14010 og 14165. 
Der går også rygter om en japansk DXpedition først i det nye år og 
måske har der allerede nu været aktivitet med de ungarske amatø
rer, der aktiverede 3W8DX/CW sidste år.

ZK1 North Cook Isl.
ZL1AMO og ZL4DO var på Penrhyn Isl. i oktober måned. De forlod 
øen den 20. oktober efter 14 dages aktivitet som ZK1CQ og ZK1RS. 
De var meget aktive på alle bånd fra dette i Danmark ret sjældne 
land. De kørte bl.a. OZ4MM på 2 meter EME, se OZ oktober.

ZK2 Niue Isl.
OH1RY & co. kunne ikke finde transport til ZK3 Tokelaus, istedet 
blev det til operation fra ZK2.

ZS9 Walvis Bay
ZS9 er nyt prefix for Walvis Bay. ZS1 IS har søgt om Zs9A og DF3EC 
har væet /ZS9 med stor aktivitet på CW.

3CØ Pagalu isl.
Desværre for sent til oktober OZ kom information om SMØAGD’s 
turtil 3CØ. Han var først i Equatorial Guinea som 3C1AG for at hente 
licensen. Herfra måtte han flyve til Portugal for at flyve videre til Sao 
Tome, hvor han var i gang som S9AGD.

Herfra sejlede han til Pagalu Isl., hvor han var i luften 5 dage som 
3CØGD. Det var første gang siden 3CØA DXpeditionen i 1986, at 
3CØ var i luften, alligevel kunne Erik køres uden problemer på alle 
bånd fra OZ.

3D2 Routuma Isl.
SM7PKK vil være på øen fra 16. december til 8. januar som 3D2XR. 
Før og efter denne operation vil han være aktiv som 3D2KK fra Fiji.

A2 Botswana
OZ2CU Henning er aktiv som A22CU. Han nævner, at der ca. er 20 
amatører i landet, men ikke noget QSL buro, han satser derfor på at 
finde en manager.

YASME
Iris og Lloyd Colvins er igen på farten. De startede i Niger som 
5U7QL. Næste stop skulle være Bukino Faso XT. Derefter Bahrain 
A9, New Zealand ZL og Tahiti FO med 3-4 ugers stop hvert sted.
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3Y Bouvet Isl.
Alt er nu klart for den norske Dxpedition til Bouvetøya. M/V »Au
rora« med helikopter forlod Norge midt i november. Båden lægger 
til i Montevideo anden uge i december for at samle ekspeditionens 
medlemmer op (amatører, videnskabsmænd og filmfotograf). An
komst til Bouvetøya forventes den 25. december, og der er planlagt 
23 dages ophold på øen. Call: 3Y5X.

Aurora« er velkendt blandt radioamatører efter hendes tur til Pe
ter 1.0y i 1987. Der er planlagt at oprette to lejre på øen, base-lejren 
på vestkysten ved Nyrøysa og 2. lejren på gletscheren på den øst
lige del af øen. Af de 23 dage på øen er de 9 afsat til forsinkelser, lan
ding og oprettelse af lejrene. Dette skulle give et minimum på 14 da
ges regulær operation. Derer planlagt operation på alle bånd 160-6 
meter, men hovedopgaven er først og fremmest at give så mange 
som muligt et nyt DXCC land.

Bouvet ligger heldigvis godt for Europa, så de fleste burde have 
en chance for at køre dem. Solopgang på Bouvet er kl. 0315z og sol
nedgang kl. 2024z den 1. januar.

Pirater
Der har den sidste måned været en del pirater i gang bl.a. S20A, 
1AØKM, K2RHL/KP1, STØCW, STØDX, PA3CXC/STØ og XW8PP.

DXCC nyt
Jeg har ikke modtaget nogen officiel besked om nye lande, men 
rygterne siger, at 3D2 Conway Reef og T33 Banaba Isl. er godkendt 
som nye DXCC lande, mens de to FO/M og FO/A er afvist.

De andre mulige lande er der ikke taget stilling til.

Båndrapporter (call-tid utc fra 20/20-22/11-89)
10 m: PJ5EUX 1800, ZK2HP 0815, KH8/SM7PKK 0900, 
JH1MAO/JD1 (M.T.) 0953, TT8GA 0821, CEØFFD 1712, FJ/DL7FT 
1420 (CW), C6A/AA5AU 1643 (CW), 9M8XX1004 (CW), 3C1AG 1412 
8CW), 3CØGD 0928 (CW) S9AGD 0925 (CW), TL8RM 0950 (CW), 
A35ML 0720 (CW), N8BJØ/KH9 1100 (CW), D44BC 1300 (CW), 
5U7QL 0843, A61AD 1107.

15 m: JD1YAAN 1241, ZK2RY 1000, A61AC 1125, 5U7QL 1046, 
KH6JEB/KH7 0728, 3B8FK 1355 (CW), 3C1AG 1708 (CW), 5W1ML 
1030 (CW), A35ML 0745 (CW).
20 m: V47KH 2224 (CW), J3/K8CV 2237 (CW), 9Q5DX 0632 (CW), 
DF3EC/ZS9 2016 (CW), 3D2VB 0935 (CW), LU1ZA (S. Orkney) 
1920 (CW), CEØOGZ (J.F.) 0740 (CW), N8BJQ/KH9 1120 (CW), 
Z35ML 0855 (CW), ZK2VR 0745 (CW), 5U7QL 2050.
40 m: KH6JEB/KH7 0642, ZK2VB 1435 (CW), KNØE/KH3 1523 
(CW), S9AGD 2047, A92BE 2229, BV2FA 1530 (CW), FG5R 2255 
(CW), 9M8AX 1900 (CW), C6A/AA5AU 0550 (CW), 3C1AG 2317 
(CW), 3CØGD 2000 (CW), TU2QY 0605, ZD8Z 0315 (CW).
80 m: A61AD 2200, S9AGD 2147 (CW), 3CØGD 2253 (CW).

Tak for info igennem hele året til OZ-DR2197, OZ2JL OZ4MD, 
OZ1BTE, OZ1CTK, »The DX gang« på 145.400 FM og mange andre.

God ju l, godt nytår med masser DX, 73 de Morten

10 m FM
V/OZ1BWX, Erling Andreasen, Skovmøllevej 34th., 

Boks 397, 7100 Vejle

Interessegruppen for 10 mtr. FM er nu startet op. Det blev den 23. 
oktober 1989 af nogle eksp. radioamatører.

Her i første omgang er OZ1BSL Helge Jensen valgt som kasse
rer, OZ1BIN Knud Erik Kofod er valgt som sekretær og underteg
nede OZ1BWX Erling Andreasen valgt som formand for 10 FM 
group’pen. DEsuden er OZ5KM Kjeld Mailand valgt til at være 
group’pens forlængede arm til Landsforeningen EDR’s hovedbe
styrelse og alle dens udvalg m.m. Taktil OZ5KM, fordi han ser med 
intersse på 10 FM group’pen.

Vi har besluttet, at der skal betales et lille kontingent for at del
tage i group’pen kr. 20,00 pr. år. Vi vil i januar måned 1990 udsende 
et informationshæfte til alle radioamatører, som vi har hørt, talt med 
eller har udtrykt ønske om at være med i 10FM group’pen. Samtidig 
vil vi vedlægge et giroindbetalingskort, som I kan benytte, hvis I vil 
være medlemmer af 10 FM group’pen. Jeg gør kraftigt opmærksom 
på, at det er aldeles frivilligt at indbetale 20 kr., det må gerne være 
mere eller slet ingen ting.

I januar OZ 1990 vil der være mere information, men denne gang 
om 10 mtr. FM området. Vi vil prøve at indsamle oplysninger af en
hver art, som kan have interesse for den/de enkelte radioamatører, 
som bruger 10 mtr. FM området.

Alle, som har oplysninger af enhver art, som kan have interesse 
for brugere af 10 mtr. FM området, opfordres til at sende oplysnin
gerne til undertegnede (adressen står i spalte indramningen), så vil 
jeg sørge for, at oplysningerne bliver videregivet, enten til OZ eller 
via den faste rubrik, som 10 FM group’pen har fået på Amatørnyt 
hver mandag kl. 20.00 på Yding Skovhøj Repeateren.

Informationer, der skal med i OZ, skal være mig i hænde senest 
den 18. i måneden for at komme med i førstkommende OZ. For ja
nuar 1990 OZ gælder sidste frist den 15. december 1990.

Vy 73 de OZ1BWX Erling Andreasen

Generaldirektoratet for Måned: Januar 1990
Post- og Telegrafvæsenet Solplettal: 192

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

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

Japan 8600 44,4 11,5 10,9 13,4 22,7 23,1 13,3 10,4 10,2 11,6 9,6 7,5 12,2
Sydi. Australien 16000 85,0 8,9 8,9 15,9 30,1 29,6 29,6 30,6 24,4 14,6 10,5 11,0 11,2
Sumatra 9300 90,0 10,0 9,5 15,8 29,9 39,3 39,7 35,2 25,2 15,8 11,6 11,7 12,1
Syd Afrika 10100 171,3 13,3 11,1 11,8 27,8 32,8 34,5 33,6 32,2 26,8 19,6 14,8 13,1
Middelhavet 2200 181,0 9,0 8,0 7,6 19,4 32,2 31,5 30,4 27,8 21,6 13,9 9,9 8,8
Brasilien 8400 225,4 11,1 11,5 8,8 17,7 32,0 37,2 36,8 34,3 28,2 17,7 12,4 11,0
New York 6100 291,4 10,4 10,6 9,0 7,9 9,9 14,7 29,6 32,4 25,7 15,6 11,0 10,5
Vest Grønland 3600 313,6 12,7 13,0 11,2 8,6 16,0 24,8 31,1 30,6 24,5 15,9 12,4 12,3
San Francisco 8800 324,5 14,2 14,2 11,6 10,0 12,7 12,5 8,2 17,3 23,2 14,8 12,2 13,3
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Redaktion: OZ8SL, Svend Erik Lindberg, 
El levej 6, 4623 Lille Skensved, 
tlf. 53 66 90 75.

VHF-UHF-SHF-spaltens læsere og 
bidragydere ønskes en glædelig 
jul og et godt nytår. 

På genhør i juletesten på 2 meter.

Nye førstegangsforbindelser på VHF og UHF
OZ3ZW har fremsendt en rapport, der viser, at han den 8.9.89 kl. 
2252 UTC havde QSO med UA2FL (KO04FQ) på 1296 MHz. Der 
blev udvekslet rapporterne 419/529.

Denne QSO er formentlig den første mellem OZ og UA2 (Kalin- 
grad) på 23 cm.

Måske er det undgået nogles opmærksomhed, at der under 
båndrapporterne i november »OZ« var nævnt en førstegangsforbin
delse af de sjældne, nemlig mellem OZ og ZK1 (Cook Island i det 
sydlige Stiliehav). For god ordens skyld skal det derfor gentages, at 
OZ4MM og ZK1RS gennemførte moonbounce-QSO på 144 MHz 
den 15.10.89 kl. 0554 UTC.

Flere 50 MHz-licenser i Sverige
I »QTC« fra november 1989 oplyses det, at antallet af 50 MHz- 
licenser i Sverige kan øges med 75 til ialt 100 stk. samtidig med, at 
prøveperioden forlænges fra 1.1.90 til 31.12.91.

For at kunne erhverve sig en af disse speciallicenser, skal man 
have en svensk A-licens samt en dokumenteret interesse for at 
gennemføre seriøse eksperimenter på 50 MHz.

For de nye licenser vil gælde de samme betingelser som for de 
allerede eksisterende 25 prøvelicenser, bortset fra at begrænsnin
gen, der kun gav lov til at sende uden for svensk TV-tid, er ophævet 
samt at beskyttelseszonen omkring TV-kanal 3 senderne er fjernet.

En af Norges mest kendte VHF-UHF-SHF-amatører er LA6LCA, 
der bor i Sandefjord. Leif er aktiv på alle bånd fra 144 MHz til og med 
10 G Hz og har bl.a. kørt både DL og PA på 10 GHz.

Billedet viser LA6LCA ved sin station.
Foto via OZ1FTU

Repeater-nyt
Frekvensændring på OZ5REW
Herning-repeateren OZ5REW på RU11 har holdt flyttedag og er 
flyttet til RU10, -433,250/434,850 MHz. Rent fysisk er den også flyt
tet, og dens nye QTH er nu Bording Kirkeby i Midtjylland.

Repeaterens udgangseffekt er 30 watt ERP, og dækningen er 
bedst i nordlig retning.

Modtagerens følsomhed er 0,6 pV for 20 dB S/N.
Antennen består af 4 stakkede dipoler placeret på siden af ma

sten i en højde på 130 meter over normal O.
Repeateren kan kaldes op med 1750 Hz og DTMF-cifrene 5180  

5 2 3, hvorefter klokken og ID’en kommer.
Hængetiden er ca. 30 sekunder, - herefter kommer nogle hurtige 

»bip«. Så længe disse kan høres, kan repeaterens hængetid igen 
forlænges med ca. 30 sekunder ved at åbne modtagerens squelch.

Vy 73 de OZ1JEE, Bjarne

Opdatering af toplisten
Den nye topliste-bestyrer, OZ1GEH, anmoder alle 
om at fremsende opdaterede data, specielt alle 
dem, der har meget gamle dateringer liggende. 
Opdateringerne skal sendes til:
OZ1GEH, Peter Olsen 
Dal byvej 44 
4140 Borup

Toplisten blev sidst bragt i »OZ« fra februar
1989.

Båndrapporter
50 MHz F-lags-udbredelse
Som ventet åbnede 6 meter båndet i løbet af oktober måned til store 
dele af verdenen, og her i sidste halvdel af november er der fortsat 
jævnligt åbninger til Nordamerika, Caribien og det nordlige Syd
amerika.

For OZ-amatører, der lytter med på begivenhederne, er det natur
ligvis frustrerende at høre vore svenske kollegaer få km øst for os 
skovle stationer ind, uden at vi selv kan tage del i løjerne.

Fra to amatører, der endnu ikke i depression har slukket for 6 me
ter modtageren, nemlig OZ1LO og OZ1IZB, er der kommet et ud
drag af, hvad de har hørt på 6 meter eller kørt via x-bånd i perioden 
16.10. -13.11.89. Fra disse rapporter kan i flæng nævnes følgende 
prefixer, der for den inkarnerede VHF-amatør nok lyder noget frem
medartede:
VK8, 5N29, ZS3, ZS6, VK6, VK4, FY5, FY7, 8P, VP5, KG6 (Guam), 
ZD8, 5NØ, EA8, TR8, HC, OA, 6W1, 9Y4, PZ, KP2, KP4, P43, KG4, 
ZF1, HH, HR, VE1, V01 samt alle kaldeområder pånær nr. 7 i USA.

OZ1 LO bemærker i sin rapport, at 50 MHz den 11. nov. lød som 28 
MHz på en god eftermiddag.

Jeg kan anbefale, at man fatter EDR’s prefix-liste fra 1. maj 1987 
og et godt verdensatlas for at se, hvad det er vi går glip af i dette ef
terår.

Skaf EDR nye medlemmer - !
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Som nævnt i sidst »OZ« hørte OZ6QX K8GFpå 50 MHz den 13. okto
ber. Her er VK8GF’s kvittering for Arnes lytterrapport.

Aurora
I perioden oktober - november har der været flere fremragende 
aurora-åbninger, der gav mulighed for mange DX-forbindelser på 
såvel 2 meter som 70 cm. I to tilfælde, nemlig den 20. oktober og 
den 17. november var nordlys synlige på aftenhimlen i Danmark og 
formentlig også i landene umiddelbart syd for os. Samtidig var for
holdene så gode på 2 meter, at der kunne køres stationer i bl.a. HG, 
YU, UB5 og UA3.

De hyppige aurorabegivenheder hænger sammen med den høje 
solaktivitet, der forhåbentlig vil fortsætte nogen tid endnu.

Under sådanne store åbninger er aktiviteten i det mindste på 2 
meter enorm, - især er der et væld af vesttyske stationer igang. I 
hele CW-båndet kan man dårligt finde en eneste frekvens, der ikke 
i forvejen er besat af et dusin andre stationer. Der stilles derfor store 
krav til operatørens stationsbetjening og evne til at fiske de virkelige 
DX’er, hvis det er dem, man er ude efter - frem af den hvæsende hob 
af svar-signaler, der som oftest følger et CQ-opkald. For mange lyk
kes det dog, hvilket de efterfølgende rapporter beviser.

En ting, man skal være opmærksom på under de store auroraåb- 
ninger er, at de optimale antenneretninger ligger i et område, der 
strækker sig fra næsten stik vest over nord til næsten stik øst, d.v.s. 
over omtrent 180°. De to bedste auroraåbninger fandt sted 
20.-21.10. og 17.11., men der er også indkommet rapporter om åb
ninger den 17.8., 21.8., 26.9., 22.10., 4.11. og 13.11.

På lokatorkortet er vist de felter, der er rapporteret kørt på 144 
MHz under åbningen den 20.-21.10.89.

Følgende rapporter er indkommet:
144 MHz
OZ1GEH, der har flyttet sin QTH til en position mellem Nr. Dalby og 
Ejby (J065AL) har kørt følgende:
17-8-89: GM4IPK(I099), EI4DQ(I051), UR1RWE (K038), DLOWH 
(JN59), OK1IBL (JO60), GM4DHF/P(I078),
21-8-89: 0N5FF(J011), OK1KEI(JO70), OK1IBL(JO60)
26-9-89: RQ2GAG(K029), SM3DOP(JP81), SM4RMH(JP80), 
OK1KRA(JO70), UA3DHC(K096), RB5AL(K061), UA3IDQ(K066), 
ON4KSG(JO10), OH3VJ(KP21), DK7UQ(JN49), OE3JGK(JN88), 
OK1SCH(JO70), DF1CF(JN57), OK21MDK(JN79), DL4FJ(JN49), 
DJ7GK(JN58)
ODX: UA3DHC, K096CB 1629 km, send 52A, rec. 56A, russeren 
kører med 8X9 el. og 200W.
21-10-89: her kom den længste aurora, jeg har oplevet, det første 
aurora hørte jeg ca. kl. 1000 (UTC) og det sidste 22-10 ca. kl. 0230, 
hvor der havde været aurora i over 16 timer. Afbrudt af en familiefød
selsdag om eftermiddagen, som tog fire timer, kørte jeg ca. 160 au
rora QSO’er.

Signalstyrkerne var gode med nogle enkelte dyk i løbet af afte
nen, men det helt store DX blev det ikke til, muligvis på grund af 
QRM fra PA+DL.

Kørte forbindelser: UR1RWE(K038), LY2BR(K016),
SP5EFO(KO02), UR2RHY(K028), SP9EWU(JO90), 
OK1DIG(JO60XN), UA3XEH(K073), F6HPP/P(JN19),
OK2VYG/P(JN99), OK1KIM(JO60), OK1ZDM(JO70),
OK3CPZ(JN98), OK1SC(JO70), OK1DWD(JO70), OK1KKI(JN89),

NU også på 23 cm
3 nye yagis for 1240-1300 MHz båndet. 
Med endnu højere virkningsgrad p.g.a. 
letmetalselementer. Forstærkning, tilpas
ning og udstrålingsdiagrammet er frem
ragende over hele 23/24 cm båndet.

Type Længde
(m)

Forstærkn.
(dBd)

Pris ind. 
moms

FX2304v 1.19 14.2 725,-
FX2309 2.01 16.0 775,-
FX2317 4.01 18.5 1.300,- Roskildevej 11 - Tune

4000 Roskilde
Telefon 42 13 61 04
Også aften OZ9FW
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OK1KSO(JO60), OK3YDZ(JN99), DL3SAS(JN48), DK2DE(JN49), 
HB9QQ(JN47), OK1ATQ(JO70), OE5PAM(JN78), OE3XUA(JN77), 
OK1KQP(JN69), OK3LZ(JN88), OK1KPA/P(JN89),
DL5MCO(JN58), DL8NCR(JN59), F6DCD(JN38), OK1SN(JO70), 
DL2DN(JN48), HG1WD(JN87), OK1DFC(JO60), OK2TU(JN89), 
OK1DXS(JN69), OE3UP(JN87), OK1MG(JO70), OK1MAC/P(JN79), 
OK2VMD(JN89), RB5AL(K061), RB5A0(K061), SP6FXF(JO70), 
OE3XCJ(JN78), SM3GUE(JP80), DJOYZ(JN49), DF1CF(JN57), 
0K1 KT(JO70), DL1EY(JN59), OE3JPC(JN88), OK2PJW/P(JN89), 
OE3PU(JN78), DL5MAM(JN58), OK1KTC(JO70), HG0IL(KN07), 
YU3EZA(JN86), DL1GBF(JN48), DL5MAE(JN58), OH3UK(KP20), 
DL1MEZ(JN57), HG1XR(JN86), OK1MDK(JN79), OH3VJ(KP21), 
OK2KFM(JN99), OH1XT(KP01), 0H3NXW(KP11),
UR1RXM(K029), DJ8RZ(JN49), OL7BSS(JN89), G3UTS(I094), 
SM3AF(JP82), LA2FGA(JP82), SM3RXC(JP82), OH1AD(KP10), 
OH2MAZ(KP20), OH1ZAA(KP10), OK1KMW(JO70), G4PIQ(JO01), 
HG1Z(JN86), OK3PV(JN88), OH1GZ(KKP10), LA7KK(JP50), 
UR1RWX(JO01), HG1Z(JN86), OK3PV(JN88), OH1GZ(KP10), 
LA7KK(JP50), UR1RWX(K029)
ODX: RB5AO K061XQ 1500 km, send 53A, rec. 57A.

OZ1LO kørte ialt ca. 170 QSO’er. Bedste DX var:
20.-21.10.89:
UC2LBD(K023), HG1YA(JN87), RB5AL(K061), RB5A0(K061), 
UA3XEH(K073), YU3ZV(JN76), RB5EC(KN78), YU2EZA(JN86), 
RB5LAA(K081), RB5AG(K060), HG1WD(JN87), HGØIL(KN07), 
HG1XR(JN86), HG6NM(JN98), HG1Z(JN86), HG60Q(JN98). 
ODX: RB5EC, mere end 1700 km.

13.11.89:
UA3MBJ(K088), RA1TC(K058), RC2WBH(K045).

OZ3ZW har kørt følgende:
21.10.89:
OK1 i JO60, OK1 i JO70, OK1 i JN79, OK1 i JN69, OK2 i JN89. 
HG60Q (Jn89), F6DCD(JN38), SP6CIZ(J081). Desuden stationer 
i Kp10, Jo97, Jo59, Jo49, I094, I094, 1001, J021, J022, JO30, 
JO40, J042, JO50, J051, J052, JO60, J062, JN49, JN59, JN48 og 
JN58. Hørte hgøho(knø7) OG EN oe-STN.

OZ1JVX kørte følgende felter:

20.10.89:
PE/PA i J021 og J032, SM i J089/99/67, SP i JO90/92, 
DJ/DB/DL/DK/DD/DH/DC i JO31/30/32/53/42, Y2 i J053/72, ON i 
JO20, F i JO20, G i JO20, G i I083.

21.10.89:
SM i J078/99/57/65, DJ/DB/DG/DD/DL/DK/DC i
JO43/32/41/40/31/50/42/62/, JN59/69/48, ON i J010/20/21, OK i 
JO70 og JN98, PA/PE i J021/31/33, SP i JO90 og KO03, Y2 i 
J063/64, F i JO20 og JN19, OE i JN78/88, G i I083, OH i KP12, UR 
i K029.

22.10.89:
GM i I099, SM i J078/79 og JP71.

4.11.89:
SM i J089.

13.11.89:
DJ/DG/DD i J031/41/43, SP i J092, G i JO02 og 1092/94, Y2 i J064, 
LA i J049/59, GM i 1068/76, SM i J068, PA i J022.

17.11.89:
DC/DD/DF/DH/DK i J031/41/42/43, ON i J011, SM i J057/65, SP i 
J071/81/82, OK i JO70, PA i J021, LX i JN39.

432 MHz:
Under auroraen 20.-21.10.89 kørte OZ1LO følgende på 70 cm: 
RA3YCR(K073), RA3LE(K064), HG1YA(JN87).
ODX: RA3YCR(K073DH), 1472 km.

Lokatorfelter kørt på 144 MHz under auroraen den 20.-21.10.89.

Tropo:
144 MHz:
OZ3ZW har kørt følgende:
22.8.89: SP 7.9.89: UA2FL(K004), 8.9.89: UA2FL, UC2CBZ(K034).
11.9.89: OK2KFM(JN99). 21.9.89: SP4KCM(K003), 
UP2BPH(K025) og UP2PU(K014).

OZ1HNE k ø r t e  4.10.89 EALDDU i IN73FM med SSB. Jørgen har al
lerede modtaget QSL for QSO’en EA1DDU kørte med 25 watt ti! en 
16 elem. Tonna.

1296 MHz:
OZ3ZWhar i løbet af 1989 kørt Y2, DK/DG/DL, PAØ SM6, LA, G og 
UA2 på 23 cm. Bedste DX er:
DG8MET(JN57), DK9MN(JN58), DL1MEZ/A, alle kørt 16.1.89. 
LA6LCA(J059) og G8XIR(JOØL), begge kørt 18.5.89.
LA1LCA, LA4WN, G4DDK(J002) og GØDVY(J003), alle kørt 
23.5.89. LA6PFA(J059) d. 5.7.89. G3LQR(J002) d. 6.7.89. 
UA2FL(K004) d. 8.9.89.

144 MHz EME:
OZ1AZZ: i Frederikshavn har i perioden 13.-15.10.89 kørt følgende: 
N1BUG, N5BLZ, SM5FRH, WZD, W5UN, OK1MS, KB8RQ, W7IUV, 
EA3DXU (4x4 yagi), K2GAL (4x4 yagi), ON5FF, I2FAK.

7 stationer kørt på »random«, 5 på sked.
Alt kørt med én yagi og i nattetimerne på grund af TVI og BCI.

OZ1HNE (J057GH) har siden august kørt følgende:
PE1GBT, PAØNIE, AF9Y, K1MNS, K9MRI, EA3ADW, EA1SXU, 
ON5FF, W7FN, OE5JFL, SM2EKM, UA1ZCL, KH6FOO, SK3LH, 
G8MBI, SM5FRH, LZ2US, VE6JW, SM2ILF, PA3EON, DL6LAU, 
W7HAH, K2GAL, UA9FAD, SM2CKR, OH7PI, DL5MAE og 
UG6AD*.
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Kredsløbsdata for OSCAR-13
AOS

Orbit Dato UTC az MA
1161 19.12 00:45 108 48
1163 20.12 00:09 94 60
1164 20.12 13:16 295 97
1165 20.12 23:38 82 73
1166 21.12 10:09 258 52
1167 21.12 23:11 71 88
1168 22.12 08:27 237 39
1169 22.12 22:44 61 103
1170 23.12 07:03 219 33
1171 23.12 22:20 51 118
1172 24.12 05:47 203 29
1173 24.12 21:53 42 133
1174 25.12 04:36 188 28
1175 25.12 21:23 32 147
1176 26.12 03:29 172 28
1177 26.12 20:49 22 159
1178 27.12 02:27 156 29
1179 27.12 20:06 12 168
1180 28.12 01:30 140 33
1181 28.12 19:08 1 171
1182 29.12 00:39 123 39
1183 29.12 17:51 348 167
1184 29.12 23:56 108 47
1185 30.12 16:03 332 152
1186 30.12 23:19 94 58
1187 31.12 12:21 294 94
1188 31.12 22:48 82 72
1189 01.01 09:22 259 52
1190 01.01 22:21 71 86
1191 02.01 07:40 237 39
1192 02.02 21:55 61 101
1193 03.01 06:16 220 32
1194 03.01 21:29 51 117
1195 04.01 05:00 204 29
1196 04.12 22:48 82 72
1197 05.01 03:49 188 27
1198 05.01 20:34 32 146
1199 06.01 02:42 173 27
1200 06.01 19:59 22 157
1201 07.01 01:40 157 29
1202 07.01 19:15 12 166
1203 08.01 00:42 140 32
1204 08.01 18:17 1 169
1205 08.01 23:51 124 38
1206 09.01 17:00 348 165
1207 09.01 23:08 108 47
1208 10.01 15:10 332 149
1209 10.01 22:31 94 58
1210 11.01 11:32 294 93
1211 11.01 22:00 82 71
1212 12.01 08:35 259 52
1213 12.01 21:32 71 85
1214 13.01 06:53 238 38
1215 13.01 21:06 60 100
1216 14.01 05:29 220 32
1217 14.01 20:40 51 116
1218 15.01 04:13 204 28
1219 15.01 20:13 41 130
1220 16.01 03:02 189 27
1221 16.01 19:44 32 144
1222 17.01 01:55 173 27
1223 17.01 19:09 22 156
1224 18.01 00:53 157 28
1225 18.01 18:24 11 164
1226 18.01 23:55 141 32

Beacon: 145.812 MHz/435.651 MHz
* : Den følgende dag
AOS : »opgang«. LOS : »nedgang«
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MaxElev LOS
UTC az el UTC az MA
07:21 105 74 09.33 69 245
06:27 85 63 08:20 58 243
19:10 318 21 20.01 253 248
04:59* 80 53 07:11* 48 242
18:28 290 29 18.57 229 249
04:14* 66 43 05:58* 39 240
17:23 277 40 17.53 205 250
03:15* 56 34 04:47* 31 238
16:16 267 53 16.48 182 251
02:18* 46 26 03:36* 22 236
15:07 253 66 15.42 160 251
00:44* 41 20 02:26* 14 235
13:59 223 78 14.34 143 251
23:48 31 15 01:19* 5 235
12:42 222 86 13.25 127 250
23:11 17 11 00:10* 356 234
11:18 328 89 12.17 111 249
22:17 5 9 23:08 343 236
09:46 32 89 11.06 96 248
21:14 354 9 22:08 328 238
07:51 139 84 09.55 82 246
20:05 346 11 21:12 306 242
06:31* 106 74 08.45* 69 244
19:17 332 15 20:16 279 246
05:43* 83 63 07.36* 58 243
18:23 319 21 19:14 256 248
04:07* 80 53 06.24* 48 242
17:41 291 29 18:14 224 250
03:32* 65 43 05.11* 39 239
16:28 289 40 17:09 201 251
02:34* 55 34 04.02* 30 238
15:34 257 52 16:03 180 251
01:04* 50 27 02.51* 22 237
14:26 237 65 14:55 162 251
04:07* 80 53 06.24* 48 242
13:12 227 77 13:47 144 250
22:56 31 15 00.30* 6 234
11:55 228 86 12:38 128 249
22:29 16 11 23.25 355 234
10:33 16 89 11:30 111 249
21:32 4 9 22.20 345 235
08:59 24 89 10:19 96 247
20:34 353 9 21.22 328 238
07:14* 123 84 09:09* 82 246
19:14 347 11 20.24 309 241
05:39* 107 74 07:59* 70 245
18:29 333 15 19.28 283 245
04:57* 82 63 06:47* 59 243
17:37 318 21 18.28 255 248
03:41* 76 53 05:39* 48 242
16:51 295 29 17.26 228 250
02:48* 64 43 04:27* 39 240
15:44 286 40 16.22 204 250
01:21* 59 35 03:16* 30 238
14:44 264 52 15.17 181 251
00:12* 50 27 02:05* 22 237
13:36 248 65 14.09 164 250
23:40 37 20 00:55* 14 235
12:23 243 77 13.01 146 250
22:35 27 15 23:45 5 234
11:08 234 86 11.54 128 250
21:44 15 11 22:38 356 250
09:46 1 89 10.43 112 248
20:49 3 9 21:34 344 235
08:11* 18 89 09.34* 97 248

az : azimuth. MA : MA-enhed
Beregnet af OZ8SL; - Element set 40 benyttet.

721



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

Dato Omlnr. UTC grd Omlnr UTC grd
19.12.89 12475 1:06 002 15241 1:42 023
20.12.89 12489 1:36 011 15253 0:49 013
21.12.89 12502 0:21 354 15266 1:53 033
22.12.89 12516 0:51 003 15278 1:01 024
23.12.89 12530 1:21 012 15290 0:08 015
24.12.89 12543 0:07 355 15303 1:12 035
25.12.89 12557 0:37 005 15315 0:20 026
26.12.89 12571 1:07 014 15328 1:23 046
27.12.89 12585 1:37 023 15340 0:31 037
28.12.89 12598 0:22 006 15353 1:35 057
29.12.89 12612 0:53 015 15365 0:42 048
30.12.89 12626 1:23 025 15378 1:46 068
31.12.89 12639 0:08 002 15390 0:54 059
01.01.90 12653 0:38 017 15402 0:02 050
02.01.90 12667 1:08 026 15415 1:05 070
03.01.90 12681 1:39 036 15427 0:13 061
04.01.90 12694 0:24 019 15440 1:16 081
05.01.90 12708 0:54 028 15452 0:24 072
06.01.90 12722 1:24 037 15465 1:28 092
07.01.90 12735 0:09 020 15477 0:36 083
08.01.90 12749 0:40 029 15490 1:39 1Q3-
09.01.90 12763 1:10 039 15502 0:47 -tf94
10.01.90 12777 1:40 048 15315 1:50 . 114
11.01.90 12790 0:25 031 15527 0:58 105
12.01.90 12804 0:55 040 15539 0:06 096
13.01.90 12818 1:26 050 15552 1:10 116
14.01.90 12831 0:11 033 15564 0:17 107
15.01.90 12845 0:41 042 15577 1:21 127
16.01.90 12859 1:11 051 15589 0:29 118
17.01.90 12873 1:41 060 15602 1:32 138
18.01.90 12886 0:27 043 15614 0:40 129
RS-10/11: Oml.tid: 105.0147721 min., incr.: 26.3793599°W 
Beacon: 29.357/145.857 MHz, 29.407/145.907 MHz.
JO-12: Oml.tid: 115.6527649 min., incr. 29.2387732°W 
Beacon: 435.975/435.910 MHz

Contestrapporter
v/OZIFMB, Georg Landbo, Fasanvej 7, 7190 Billund

Aktivitetstesten
November-testen gav følgende resultat:

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

1 OZ1GEH J065 151 36 63627
2 OZ1HNE J057 111 30 44791
3 OZ1BUR J046 71 28 37067
4 OZ1IWE J046 69 26 29570
5 OZ1CLG J065 80 22 25803
6 OZ3ZW J054 59 20 20350
7 OZ1HSW J055 62 21 20229
8 OZ5AEK J055 65 21 19382
9 OZ1ANA J055 41 19 18148

10 OZ7LX J055 50 18 16130
11 OZ1JXH J047 39 16 15772
12 OZ8RY J065 53 17 15637
13 OZ1KVM J044 34 15 14966

14 OZ8TU J065 54 15 14752
15 OZ8QD J066 37 15 13173
16 OZ4QA J065 34 15 12581
17 OZ6CE J055 28 11 10886
18 OZ1LIT J065 29 9 8594
19 OZ1JVX J046 13 8 7110
20 OZ5WF J065 24 6 4569
21 OZ1LJZ J044 12 5 4305
22 OZ9BD/A J065 26 6 4301
23 OZ1HWJ J065 19 5 3337
24 OZ1AKT J066 12 3 2043
25 OZ1DNC J066 17 2 1789

Klasse 2 -144 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point
1 OZ1DOQ/P J064 157 35 65254
2 OZ9EDR/A J065 71 20 21202
3 OZ7AMG/a J065 62 21 19768
4 OZ9HEL J066 68 18 18292
5 OZ7HVI J065 63 19 17186
6 OZ1KLB J055 39 14 13892
7 OZ1EDR J065 24 10 7719
8 OZ8ERA J066 32 8 6600

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

1 OZ1JPT J064 40 18 17202
2 OZ7LX J055 35 18 15021
3 OZ1LYZ J056 24 14 11310
4 OZ7IS J065 19 12 9928
5 OZ1KLU J046 22 11 9616
6 OZ1CFO J056 18 11 9116
7 OZ1LIT J065 26 12 8844
8 OZ8RY J065 24 12 8693
9 OZ8QD J066 22 11 8027

10 OZ6CE J055 13 7 5511
11 OZ1KWJ J045 7 7 4361
12 OZ9ZZ J064 3 3 2037
13 OZ1AKT J066 5 3 1757

Klasse 4 - 432 MHz multi
Nr. Call Locator QSO SQR Point
1 OZ9EDR J065 15 7 4956
2 OZ7HVI J065 15 7 4476
3 OZ7AMG J065 14 7 4386

Klasse 5 - Microbølge single
Nr. Call Locator QSO SQR Point
1 OZ1HDA J047 15-7-3-2 7 7663
2 OZ1HXY J046 11-5-4-0 8 4395
3 OZ1GEH J065 24-0-0-0 10 3630
4 OZ8TU J065 21-0-0-0 10 3066
5 OZ7LX J055 20-0-0-0 8 3007
6 OZ1CFO J056 8-3-0-0 5 1533
7 OZ1DOQ J065 13-2-0-0 4 1242
8 OZ1L1T J065 14-0-0-0 4 981
9 OZ7IS J065 10-1-1-0 2 824

10 OZ9ZZ J046 4-0-0-0 4 682
11 OZ1HWJ J065 12-0-0-0 2 485
12 OZ1KWJ J045 1-0-0-0 1 119

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

nøjagtighed

ELEKTRONIK LABORATOR! E kiftevej 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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Klasse 6 - Microbølge multi
Ingen indsendte logs til denne klasse.

Open Class 144 MHz
Nr. Call Locator QSO SQR Point
1 DK90Y J052 38 12 22322
2 DC5BT J054 20 9 8407
3 ON4KST JO20 4 2 4063

Open Class 432 MHz
1 D LOS HF/P J054

Open Class Microbølge
Nr. Call Locator
1 DK1KR J053

19

144 MHz Single operator
Nr. Call Locator

SM7BHM/7 
SM5DCX 
SM5BEI 
OZ5DI 
OZ1JVX 
OZ8T

1 
2 
3 
7 

10 
11
14 OZ9ZZ

J075BR
J0890I
JP90EB
J065DP
J046DS
J064BX
J046QK

144 MHz Multi operator
Nr. Call Locator

1 LA2AB J059FV
2 SK2AT/2 JP94XG
3 OZ7HVI J065FP

144 MHz Multi operator portable
Nr. Call Locator
1 OZ9EDR/P J064GX
2 OZ6ARC/P J045RB
3 OZ7FYN/P J055GC
4 OZ3FYN/P J055DK
5 SK3PY/3 JP82IA

432 MHz Single operator
Nr. Call Locator

1 SM5BEI
2 OH1AWW
3 OZ6HY 
7 OZ9ZZ

JP90EB
KP10DL

J045WA
J046QK

432 MHz Multi operator
Nr. Call Locator

1 SK2AT/2 JP94XG
2 SL5ZZC J089NQ
3 SKOUX J099BM
4 OZ7HVI J065FP

432 MHz Multi operator portable

10

QSO SQR 
4-0-0-0 2

Resultater fra SRAL Juli-Contests 1989
(SRAL: n Pohjoismainen testi, heinakuu 1989)

Nr. Call
1 OZ9EDR/P
2 OZ6ARC/P
3 OZ3FYN/P
4 SK3PY/3

Locator
J064GX
J045RB
J055DK

JP82IA

Microbølge Single opr.

Microbølge multi opr.
Nr. Call Locator

1 SKOUX J099BM
2 OZ7HVI J065FP

Microbølge portable
Nr. Call Locator

1 OZ9EDR/P J064GX
2 SK3PY/3 JP82IA

QSO SQR 
1 1
1 1

QSO SQR 
17J10 4898

2 2

Point
162
101

Point

346

8407

Point
500

Checklogs: SM3DVO, SM5RCR, SMONZB/o.

Jeg har også modtaget resultatlisten fra 1988. Du kan rekvirere fo
tokopi, hvis du er interesseret.

DAVUS (Danish Activity group VHF-UHF-SHF) indbyder hermed 
alle amatørradiostationer i Finland, Norge, Sverige og Danmark til 
at deltage i den årlige

Jule-contest
QSO SQR Point Dato:

91 30 45449 26. december 1989
62 37 42859
63 35 42640 Tid:
50 24 29297 0800-1100 GMT for 144 MHz og 432 MHz
27 16 20176 1100-1200 GMT for microbølgebåndene.
38 19 19387
20 14 14440 Klasser:

QSO SQR Point
42 28 38812
70 32 37364
71 28 31719

QSO SQR Point
331 45 137710
195 41 75369
148 31 54007
94 35 43478
40 28 26776

QSO SQR Point
14 9 7982
14 8 7089
10 7 4536
2 2 1403

QSO SQR Point
9 6 4595
8 5 3397
6 4 2470
2 2 1274

QSO SQR Point
56 22 30653
55 20 23068
10 7 4497
8 6 4267

Nr. Call Locator QSO SQR Point
1 SM5BEI JP90EB 4 3 992
2 OZ3ZW J054RS 5 4 674
3 SM3AKW JP92AO 3 2 624
4 OZ5DI J065DP 2 1 313

A) 144 MHz kombineret multi/single
B) 432 MHz kombineret multi/single
C) Microbølge kombineret multi/single

Modes:
SSB og CW

Rapport:
RS(T) + QSO nr. (startende med 001)
+ Locator (ex. 529001 J055WW)

Point:
1 point pr. km + bonuspoint for hver ny locatorsquare.

Bonus:
144 MHz: ..500 point/square
432 MHz....       300 point/square
Microbølge:     ...100 point/square

Multiplier for microbølge-QSOer:
1.2 GHz 1 * km/point
2.3 GHz.............................................................  2 * km/point
5.7 GHz...................................     ..5 * km/point
10 GHz..................................  10 * km/point

Log:
STandard contest-log, Reg. 1 eller anden godkendt type.
Separat log + summary sheet for hver klasse.
Deltagerne udregner selv deres point.

Loggene skal sendes til:
DAVUS/OZ1DOQ 
Uffe Lindhardt 
Østrigsgade 49, 2.tv.
DK-2300 København S
- og skal være fremme før den 13. januar 1990.

Regler for
VHF/UHF/SHF Aktivitetstesterne 1990

1. Deltagere:
Testen er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.

MuItioperatørstationer kan deltage, når der kun anvendes eet 
kaldesignal under testen.
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2 .  Testsektioner:
Testen afvikles i følgende 6 klasser:
1.144 MHz single
2. 144 MHz multi
3. 432 MHz single
4. 432 MHz multi
5. Microbølge - single
6. Microbølge - multi
Som singleoperatørstation regnes den station, hvor det kun er kal- 
designalets indehaver, der deltager aktivt i testen. Som multiope- 
ratørstation regnes klubstationer og alle andre.

3. Dato
Testerne afvikles i tre afdelinger, således:
144 MHz -1. tirsdag i måneden 
432 MHz -1. torsdag i måneden 
Microbølge -1. mandag i måneden.

4. Tidspunkt:
Alle tre afdelinger køres fra kl. 1800 til 2200 UTC.

5. Kontakter:
Hver station må kun tælle med som pointgivende een gang på hvert 
bånd, hvad enten den er -/a,-/p, eller lignende.

Eventuelle dubletkontakter må ikke slettes i loggen, men føres 
som normal QSO, dog med 0 (nul) point, og tydeligt afmærket som 
dublet.

Kontakter via aktive repeatere er ikke pointgivende. Region 1 
båndplanerne skal overholdes.

6. Modulation:
Alle modulationsarter er tilladt.

7. Rapport
Der udveksles RS(T) rapport efterfulgt af »LOCATOR« til bestem
melse af stationens placering.

8. Pointgivning:
144 MHz:
1 point pr. km + 500 km bonuspoint for hver ny locator-square, der 
er kørt i den pågældende test.
432 MHz:
1 point pr. km + 300 bonuspoint for hver ny locator-square, der er 
kørt i den pågældende test.
Microbølge:
1 point pr. km * GHz-multiplier + 100 bonuspoint for hver ny 
locator-square, (total for alle microbølge-båndene) der er kørt den 
pågældende test.
Microbølgemultiplier:
1 GHz = km/point * 1
2 GHz = km/point * 2 
5 GHz = km/point * 5

10 GHz = km/point * 10
o.s.v.

9. Log:
Der skal anvendes standard logblade format A4. Deltagerne udreg
ner selv deres point.

Til hver log skal der medfølge et »Summary Sheet« (forside), hvor 
der gives følgende oplysninger:

Det benyttede CALL, NAVN og ADRESSE på 1. operatøren, 
KLASSE, (se pkt. 2), LOCATOR, antal QSO, antal forskellige SQA- 
RES, samt total POINTSUM.

Hvis der køres som multiopr. da også kaldesignaler på medope
ratørerne.

Evt. afdelingskaldesignal (afdelingsmesterskabet).
Nederst på summary sheet underskriver 1. operatøren (ansvar

shavende for det benyttede call), der samtidig attesterer, at reg
lerne for aktivitetstesten er overholdt.

10. Bedømmelse:
Deltagere, der med fuldt overlæg tilsidesætter reglerne, vil blive

diskvalificeret. Mindre fejl/overtrædelser vil resultere i reducering 
af point.

Fejl i modt. call, rapport og/eller locator vil reducere point for 
begge stationer efter følgende skala:
1 fejl -25%, 2 fejl -50% og 3 fejl eller mere i samme QSO vil resultere 
i -100% (sletning af QSO).

11. Diplomer
Kun de 9 bedste tester medregnes i årsresultatet. Har man deltaget 
i fiere, slettes de dårligste resultater.

De tre bedst placerede i hver klasse vil få tilsendt EDR’s Contest- 
diplom.

12. Indsendelsesfrister:
De korrekt udfyldte log med summary sheet skal være fremme ved 
EDR’s VHF-Contest-manager senest den 12. iden måned, hvor te
sten er kørt.

Bemærkninger:
Mangelfulde og ulæselige logs returneres, men medtages dog i 
årsresultatet ved genfremsendelse.

For sent modtagne logs (undtaget log fra december og logs, der 
er mere end een måned forsinket) medtages i årsresultatet.

Hver 3. måned offentliggøres en »top-ti« notering i OZ.

Lokalafdelingsmesterskab i aktivitetstesterne 
Deltagere:
Alle, som indsender log til aktivitetstesterne med oplysning om, 
hvilken lokalafdeling (kaldesignal) man deltager for.

Man kan kun repræsentere een lokalafdeling hvert år. Lokalafde
linger kan kun repræsentere sig selv.

Point:
144 MHz: Deltagerens pointsum * 1
432 MHz: Deltagerens pointsum * 2
Microbølge: Deltagerens pointsum *3
Point for hver lokalafdeling summeres månedsvis.

Vinder:
Den lokalafdeling, som har fået flest point efter alle 12 testomgange 
er vinder.

Der er udsat en vandrepokal til vinderen samt diplomer til de 5 
første lokalafdelinger.

Bemærkninger:
Man kan i løbet af året tilkendegive at ville deltage for en lokalafde
ling og alle pointene for de efterfølgende måneder medregnes så 
selvfølgelig til denne lokalafdeling, men de rkan maximalt medreg
nes point for de foregående 3 testmåneder.

Man kan altså ikke i f.eks. december måned tilmelde sig lokalaf
delingskonkurrencen og så få alle sine point overført til den valgte 
lokalafdeling så denne afdeling måske »overhaler« alle de andre 
»indenom«.

Det er altså en god idé, at man så tidligt på året som muligt tilken
degiver for, hvilken afdeling man deltager.

Husk:
- DAVUS Juletest den 26. december
- Aktivitetstest-Microbølge den 1 .januar
- Happy New Year Contest på CW den 1. januar
- Aktivitetstest-VHF den 2. januar
- Aktivitetstest-UHF den 4. januar

Til slut vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt 
og radio-aktivt nytår.

73 de OZ1FMB, Georg
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Redaktion: OZ1AKD, Karsten Jensen, 
Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, tif. 86 81 30 96.

ARRL RTTY Roundup
Denne test er åben for følgende modulationsarter: RTTY, AMTOR, 
ASCII og PACKET. Dens målsætning er, at der etableres så mange 
QSO’s som muligt med digitale modes.

Testperioder:
Fra 1800 G MT, lørdag den 6. jan. 1990 til 2400 G MT, søndag den 7. 
jan. 1990.

Der skal tages mindst to hvilepauser, som tilsammen skal udgøre 
min. 6 timer.

Modulation:
RTTY (Baudot), ASCII, AMTOR, PACKET (dog ikke via digipeater). 

Bånd:
3, 5, 7, 14, 21 og 28 MHz.

Klasser:
a) single operator, multi band: 1. mindre end 150 W sendeeffekt. 2. 

150 W eller derover.
b) multioperator, kun 1 sender.

Koder:
For USA:
For Canada: 
Øvrige:

RST og stat.
RST og provins.
RST og serienummer startende med 001.

Points:
a) Hver komplet OSO giver 1 point. Hver station må kontaktes 1 

gang pr. bånd.
b) Kan kun regnes 1 gang, (altså ikke en gang pr. bånd). Hver USA 

stat undtaget KH6/KL7, hver VE-provins, plus VE8/VY1 og hvert 
DXCC land. KH6/KL7 regnes som separate DXCC lande.

Bånd:
2-meterbåndet. QSO’s via repeater og satellit er ikke tilladt. 

Koder:
RST, QSO-nummer, navn og »godt nytår« på eget sprog. Desuden 
opgives QTH-locator.

Points:
Alle 2-vejs QSO’s giver point efter denne tabel:
0-50 km = 1 points
50-100 km = 3 points
100-150 km = 5 points
150-200 km = 7 points
osv.

Logs:
Som for HF-sektionen.

Diplom:
Til de 5 bedste i hver sektion, klasse, og til vinderen i hvert land.

HF-sektion:
Periode:
Mandag den 1. januar 1990, kl. 0800-1100 GMT. 3, 5 og 7 MHz. 
Kun 2-vejs QSO’s.

Bånd:
3, 5 og 7 MHz. Kun 2-vejs QSO’s.

Klasser:
a) single operator
b) multi operators
c) SWL’s

Diverse:
Krydsbånds- og krydsmodes- QSO’s er ikke tilladte. Packet via ga- 

teways eller digiperaters er heller ikke tilladte.

Logs:
Logblade og sammentællingslister kan rekvireres fra ARRL ho

vedkvarteret eller via SM4CMG. Alle deltagere med over 2100 
QSO’s skal anvende en dobbelt checkliste (alfabetisk liste over 
kørte stationer).
Logs skal indeholde følgende:

Dato, tidspunkter, hvileperioder, kørte stationer, udvekslede rap
porter og benyttet bånd.
Logs sendes senest 7. februar 1990 til:

ARRL Contest Branch 
225 Main Street,
Newington, CT 06111 
USA

Diplom:
Diplomer til de førende stationer i hver klasse, i hvert DXCC land.

SARTG nytårskontest 1990
Med denne test indledes SARTG’s 20. år, og det er derfor en særlig 
stor fornøjelse at indbyde alle glade RY’ere til nytårscontesten, 
hvor vi ønsker hinanden godt nytår.

Som de foregående år er testen opdelt i en VHF og en HF sek
tion, og reglerne er som følger:

VHF:
Testperiode:
Mandag den 1. januar 1990, kl. 1300-1500 GMT.

Koder:
RST, QSO-nummer, navn og »godt nytår«.

Points:
1 point for hver 2-vejs QSO. Den samme station må kun kontaktes 
1 gang pr. bånd.

Multipliers:
Hvert land efter DXCC listen og prefix-cifrene 0-9 i de nordiske 
lande giver 1 multiplier på hvert bånd.

Samlet score:
Summen af QSO-points x antal multipliers.

Logs:
Logs skal være modtaget senest 31. jan. 1990 og skal indeholde 
følgende:
Bånd, tid, kørte stationer, udvekslede koder, points og multipliers. 
Anvend separat logblad for hvert bånd og vedlæg sammentæl
lingsskema med klasse, kaldesignal, navn og adresse.

SWL’s anvender samme regler, baseret på aflyttede stationer 
og deres meddelelser.

Kommentarer er meget velkomne.
Logs sendestil:

SARTG Contest Manager 
Bo Ohlsson, SM4CMG 
Skulsta 1258 
S-710 41 Fellingbro 
Sverige
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Datacom
Dette blad udgives af den engelske forening, BARTG, (British Ama- 
teur Radio Teledata Group) og har efterhånden udviklet sig til et 
godt og digert værk. Det sidste eksemplar er på 102 sider, så der er 
masser af læsestof. Medlemstallet i BARTG er oppe på 1600, et tal, 
der vidner om den store interesse for digitale modes.

I dette nummer er der en lang liste samt beskrivelser af diverse 
programmer for RTTY/FAX/PACKET osv. En del af disse er public 
domaine og sælges til kostprisen, dvs. fra £2,50 og opefter.

Skulle du være interesseret i medlemsskab, kan jeg oplyse, at 
prisen for 1 år, er £13,00. Skriv til GW6MOJ Mrs. Pat Beedie, »Ffyn- 
nolas«, Salem, Llandeilo, Wales, SA19 7NP.

Dette var så de sidste linjer for i år. Jeg vil slutte med en lille op
fordring til læserne om at tilsende tips, forslag, etc. Kun ved fælles 
hjælp kan der skabes en læseværdig spalte. Til allersidst ønskes 
en glædelig jul samt godt nytår.

Vy 73’s de OZ1AKD

Glædelig ju l fra SARTG-News

PACKET på PC??
Så er den b illigs te  og bedste 
løsning. ABA - x4 modem. 
Kan styre op t il 4 stationer. 
Priser fra 1095,- 
incl. moms - alt incl.
Ring på 42 23 55 55 
svarer hele døgnet.
Og få tilsend t brochure!!

+ T
Til 42235555  
efter kl. 16.00

DAMATIC, GI. Tihherupvej 16, 
3060 Espergærde 

Vy 73 de OZ1ISK, Dan

Redaktion: OZ80, Erik Langgaard, 
Falkevej 14, 2600 Glostrup.

Håndpumpedag
SCAG indbyder nu igen til »Straight Key Day« nytårsdag i tiden 
0600 til 1800 UTC.

Frekvenser: 3540-3570 kHz, 10100-10150 kHz og 14050-14070 
kHz.

SKD er ikke nogen egentlig contest. Det gælder blot om at køre 
CW med en almindelig »håndpumpe«. Den, der har mindst 5 QSO, 
får 3 stemmer at fordele til de stationer, som har bedst håndskrift, 
dog højst én stemme til hver.

Et diplom, Straight Key Award, tildeles til alle, der har fået mindst 
to stemmer.

SKD er åben for alle CW interesserede.
Send din log med dine stemmer til SM7RXD, Daniel Klintman, 

Adjunktsgatan 3D, S-21456 Malmö, Sverige.

Happy New Year Contest
Se reglerne for denne contest i afsnittet om tester. Der er naturligvis 
intet i vejen for at deltage i denne test med en håndpumpe, så du 
samtidig kan være med i SKD.

SCAG-QRP-Cup
Her er top ti listen pr. 3. november:
Nr. Call QTH DXCC
1. SM7KWE Helsingborg 235 lande
1. SM1CNS Visby 235 lande
3. SM4KL Välberg 193 lande
4. SMODJZ Mersta 189 lande
4. OZ1JVN Søborg 189 lande
6. SM6CIX Strömstad 141 lande
6. SM6SLC Vänersborg 141 lande
8. SM6ZN Kungsbacka 136 lande
9. SM0BYD Sollentuna 126 lande

10. SM7KJH Lomma 116 lande
Som det ses, har OZ1JVN, som den eneste dansker endnu en 

chance for at vinde; hans forholdsvis lave placering kan skyldes, at 
han ikke indberetter sine resultater hver måned. Se reglerne i OZ 
for december 1988 side 728. For at vi alle kan følge udviklingen, bør

CW hjørnet IFEMi
rapporter omfattende DXCC-land, modtaget RST, tid og dato samt 
bånd inden den 5. i den følgende måned sendes til SCAG QRP ma
nager SM6BSM, Rune Pälsson, Börsagårdsväg 55, S-440 45 Nö
dinge, Sverige.

Konkurrencen er åben for alle skandinaviske amatører.

Morsekursus fra PI4AA
VERON’s klubstation PI4AA sender hver fredag bl.a. morsekursus 
på 3603 kHz kl. 2000 lokal tid for begyndere med ganske lav hastig
hed, kl. 2030 med noget større fart for mere trænede. Hastigheden 
øges efterhånden, sidst jeg hørte den, startede de med 7 ord/mi
nut.

Det vil nok give bedst udbytte, hvis du tager hele udsendelsen på 
bånd og hører 10 til 15 minutter af den hver dag. En gang om ugen 
er for lidt til effektiv indlæring; men det meste kan udmærket bru
ges flere gange.

Den sidste fredag i måneden afsluttes aftenens udsendelser 
med øvelsestekst stigende fra 12 til 40 ord/minut. Der sendes klart 
sprog, hollandsk og engelsk.

Morsekursus på bånd og disketter
Som nævnt i forrige OZ kan vi stadig tilbyde træningstekst på kas
settebånd.

Hvis du råder over en IBM kompatibel PC’er, kan du få en 5 1/4” 
diskette med et par programmer, så du selv kan fremstille den øvel
sestekst, du har brug for. Send mig blot en diskette med frankeret 
og adresseret returkuvert.

Trykfejl
De forholdsvis mange trykfejl, der i sidste måned skæmmede CW 
hjørnet, må jeg tage ansvaret for. Jeg var på ferie, da korrekturen 
kom, og jeg havde ikke fået aftalt med redaktøren, at han skulle 
læse korrektur. Jeg beklager.

OZ8Ö
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Redaktion: OZ1DDN, Bent Pedersen, 
Ellevang 143. 7100 Vejle. 1EMISJ

Ja, så er vi her igen med sidste nummer af OZ i 1989, det er vinter
tid, radiotid og ikke mindst juletid, og der er rigtigt meget at lytte til 
på alle båndene, der er aktivitet fra alle egne af verden.

YIØBIF
Et nyt callfralRAQ, QSL sendes til Box7282, Baghdad Iraq (14.250 
SBB).

Specielle call
Der kommer stadig flere specielle prefixer på frekvensen, det er 
ved at blive moderne, og det giver iblandt lidt pile up, f.eks. ZW (Bra- 
zil), XL (Canada), LY (Rusland), 4N (Yugoslavia) m.m.

Hvert land er tildelt flere bogstavs eller talkombinationer. Dan
mark har også mere end OZ prefix, nemlig »OU«, »OV«, »OX« (Grøn
land), »OY« (Færøerne), »XP« ‘5P« og »5Q«, men på nuværende 
tidspunkt er der vist ledige OZ kombinationer, så det varer nok 
nogle år, før P&T udgiver andre prefixer. Det kunne ellers være 
spændende at prøve med 5Q2SWL, det ville nok give mange svar 
på et CQ opkald, indtil de fandt ud af, det »kun« er en OZ’er.

FT2XE
qp i Yvm m m m iÆ n  - m m m  

i  K E m m im m ®mt 
:: m

mBL m m zrn?: W&X F8ETS)p f i i i i i i i l i l l l i i l i i i: TO RAOtO i

g T 2 / i-  vl-SD 5 O Z  1 O  D M

Kerguelen Island
Den franske 0 i det sydlige Indiske Ocean, som på grund af det bar
ske klima, var totalt ubeboet frem til 1950. Der er heller ikke nogen 
fastboende på nuværende tidspunkt, men adskillige franske viden
skabelige stationer med tilhørende mandskab. Det er faktisk ikke 
kun een 0, men en hel øgruppe, med ca. 300 øer og skær, hvor den 
største er 6000 km2. F6EUX skal være der et år frem og vil være ak
tiv derfra med kaldesignalet FT5XA, og QSL sendes til FD6ITD.

Jeg ved ikke, om Yves FT6XE, som jeg kørte sidste år, er aktiv 
derfra mere.

HMS Carlskrona
Det gode skib HMS Carskrona fra Sverige er på en lang rejse rundt 
om Europa, gennem Middelhavet via Port Said, Afrika, Bombay, 
Bangkok og en tur rundt om Australien. En tur, der varer et godt 
stykke hen i 1990, en 5-6 gutter ombord på skibet vil køre lidt ama
tørradio. Du kunne jo prøve at lytte lidt på dem og se, hvor langt de 
kommer omkring. Kaldesignalet er SL8CKR, der vil blive aktivitet 
på 10-15-20-40 og 80 meter, samt packet på 10-15 og 20 meter. Ti
derne er iflg. svensk QIC er 11.00 og 16.00 UTC.

Frekvenserne er:
CW SSB

3533 3633
7003 7090

14025 14195
21025 21195
28025 28495

Som du ser, har de lige netop valgt de absolut mest benyttede DX 
frekvenser.

Hvorfor det forstår jeg godt nok ikke, da der meget tit f.eks. på 
14195, som jo er »DX vinduet«, enten er der en sjælden station, med

pile up, med deraf følgende QRM, eller også er der en sydeuropæ
isk station, der med sin »Domkirke« modulation og sit store PA trin 
breder sig godt til begge sider.

Hører du SL8CKR, så send en rapport hertil, og vi kan så følge 
dem lidt på vej, og jeg vil så skrive rapporterne her i spalten. (Hvem 
bliver den første, der logger dem??).

Ascension Island
Som ligger i zone 36, næsten midt mellem Afrika og Sydamerika 
kan høres frem til midten af marts, Andy ZD8VJ er aktiv mest på CW, 
på alle bånd, men jeg hørte ham på 10 meter SSB (12.11.89 kl. 11.40 
UTC) desværre var det ikke An dys frekvens.

Han var i QSO med 9Y4GC, og da jeg kaldte ind fik jeg istedet 
QSO med Carl fra Trinidad (heller ikke dårligt). QSL til ZD8VJ via 
G4ZVJ, direkte eller via det engelske bureau.

3Y I julegave
Det lader til, at LA1EE Einar, LAGV Kåre og LA6VM Erling kommer 
i gang fra verdens mest isolerede 0, ijuledagene forventet ankomst 
bliver den 22. december.

De tre friske norske radioamatører har modtaget tilskud fra hele 
verden, og vi krydser alle fingre for, at de har nået de ca. 100.000$, 
der skal til en sådan ekspedition.

En amerikansk gruppe planlægger en 3Y ekpedition, der efter si
gende skulle starte til februar, muligt call 3YOB. De skulle ikke blive 
vanskelige at få i loggen. Yaesu har stillet 8 stationer til rådighed, så 
der er lovet aktivitet i alle døgnets 24 timer, med 6 stationer QRV 
samtidig.

Bouvet ligger ca. 2400 kilometer sydvest for Afrika, og ca. 2000 
kilometer nord for Dronning Maud Land (det norske område af An
tarktis). Nærmeste nabo bor på øen Gough 1700 kilometer væk, det 
giver nok ikke meget nabo TV I hi hi.

V44KI - WP4HTH
Medens vi er ved nogle af verdens ikke så kendte øer, kan du være 
heidig at høre V44KI fra det tidligere Saint Christopher and Nevis, 
nu hedder det Saint Kitts-Nevis, der er kun ca. 35.000 indbyggere 
på Saint Kitts og kun ca. 9000 på Nevis, men de hygger sig med 
gennemsnits temperaturer omkring de 30 gr. Øerne blev forøvrigt 
opdaget af Columbus i 1493, deraf det tidligere navn Saint Christo
pher. QSL via NØDH-4. (28.500 SSB 24/11).

Fra Puerto Rico, som Napoleon også besøgte i 1493, og som i 
dag beboes af over 3 mill. indbyggere, er der også en hel del aktivi
tet for tiden, bl.a. WP4 HTH. Hermanio, som også er en rigtig hyg
gelig fyr, der hopper op og falder ned på, hvor mange der blot kalder 
ham for bare at få en rapport. Han fortsætter med at snakke, når 
han har fået en QSO i gang, og hvis ikke jeg skulle have skrevet mit 
indlæg til OZ’s SWL spalte, kunne han såmænd have snakket 
endnu. QSL direkte til:
WP4HTH, 9 Street 655, Constancip, 00731 Ponce, Puerto Rico 
(28.500 SSB 24/11).

EDR Suppleringsdiplom for aktivitetstesten
Suppleringsdiplom er udstedt til OZ-DR 2044 Palle, til lykke.

SWL juletest diplom
Igen i år kan der erhverves et gratis juletestdiplom  af alle DR amatø
rer.

Reglerne er som sidste år, hvor der var stor interesse for vor lille 
hyggelige juletest. Altså det går ud på at samle ordet: juletest. Du 
må tage et bogstav fra nogle af de kaldesignaler, du logger f.eks. 
OZ1BJT = J. OZ9EDR = E o.s.v.

Send en liste over de kaldesignaler, der danner ordet juletest til 
SWL redaktionen, se adressen øverst på siden, senest 15. jan. 90.

Skriv gerne et par ord om, hvad du synes om denne hyggelige- 
test.
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Se tidspunktet på 80 meter Juletesten i Contestrubrikken, hvor 
Heinrich OZ7HT skriver lidt om denne test, samt om en masse an
dre spændende tests.

Walkie -  talkie

Dette QSL-kort er kommet fra Californien for en forbindelse på 27 
MHz, kanal 3, og med 100 MW på en hjemmelavet GP antenne.

THE 
SNOWFLAKES 

ONE, TWO & THREE

QSL 100%

Howard & Betty Burough & Henry

P. O. Box 542
Modesto, California 95352

Courier 23+
Turner +2, 5 Element^ 
Horizontal Beam

Tomme bærebølger på opkaldskanalen
Der er en del walkie talkie brugere, der har problemer med tomme 
bærebølger, især på kanal 4, som af de fleste bruges til opkald. Det 
er jo ærgerligt, hvis man lige skal kalde lillemor fra bilen og fortæl
ler, at nu kan hun godt sætte kartoflerne over. Det er iflg. P&T’s den 
lille røde § 13 forbudt med blindsending, som der står. Bemærk 
også, at det går ikke at kalde sig noget med OZ, som kan forveksles 
med et kaldesignal, som er tildelt en lic. radioamatør.

§13 Korrespondance, der afvikles ved benyttelse af privatradioan
læg, skal begrænses til korte meddelelser.

Stk. 2. Kaldesignaler, der af P&T er tildelt andre radiostatio
ner, herunder licenseredeamatørradiostationer, ellersom har 
lighed med eller kan forveksles med disse, må ikke benyttes.

Stk. 3. Blindsending, udsendelse af musik, underhold
nings-, oplysnings-, reklame- og propagandastof o.lign. samt 
udsendelse af falske eller vildledende nødsignaler eller nød
opkald er forbudt.

Stk. 4. Vedrørende bankospil ved brug af privatradioanlæg 
henvises til justitsministeriets regler herom.

Det var så, hvad der var fra SWL redaktionen denne gang, og jeg vil 
ønskejer alle en rigtig glædelig ju l samt et godt radioaktivt nytår. Vi 
mødes her i spalten i januar 1990.

Vy 73 de OZ1DDN/OZ2SWL Bent

JOTA - på en anden måde
En mørk, tåget og kold oktober-fredags-morgen mødtes to OZ- 
amatører på en smal sidevej i Lyngby. Foran dem lå 3000 km’s kør
sel og en masse spændende oplevelser...

Vi mødte begge med en CEPT-licens på lommen, vi er begge 
spejdere - og vi havde sammen besluttet, at vi ville deltage i årets 
Jamboree On The Air på en helt anden måde - nemlig som operatø
rer på Verdens-spejder-kotorets radiostation HB9S i Geneve!

En kontakt til den ansvarshavende for HB9S, HB9AOF Yves, i ef
tersommeren havde skaffet os plads i det internationale team, der 
bemander Verdens travleste JOTA-station i de to døgn, JOTA varer.

HB9S har et permanent shack på tredje sal i Verdensspejderkon
torets bygning midt i Geneve. En tre-elementet beam for 10,15 og

Hoved-shack’et. Ved stationerne PA3BAR og OZ1JSN.

20 m knejser imponerende på bygningens tag - men antennen er 
p.t. lidt mere til pynt end til nytte. I et par år har rotoren nemlig siddet 
uhjælpeligt fast i retning mod Antarktis!

HB9S havde derfor i år lånt husly og udstyr i Geneve- 
amatørernes klublokaler på loftet over en skole (HB9G). Foruden 
HB9AOF og vi to danskere (OZ1HYL og undertegnede), var HB9S 
under JOTA 1989 bemandet af den hollandske JOTA-organisator, 
PA3BAR, Richard. Fire operatører, 48 timers JOTA - og over 300 
kontakter til spejder-stationer i et halvt hundrede lande.

Når vi alle fire lagde vore mere eller mindre »defekte« sprogfær
digheder sammen, kom vi op på, at HB9S i år kunne kontaktes på 
ikke mindre end 8 forskellige sprog! Og så vidt vides, var det første 
gang i JOTA’s 32-årige historie, at Verdensspejderkontorets station 
»talte nordisk«.

Under årets JOTA blev Mellemeuropa uden varsel ramt af varme
bølge med solskin og op til 22°. Det er næsten uundgåeligt at sende 
tanken en lille smule på himmelflugt, når man sidder dér ved radi
oen og lytter til stemmerne fra hundredetusinder af spejdere over 
hele verden - alt imens bjergene rejser sig majestætisk i varmedi- 
sen over Genfersøen uden for vinduet!

Himmelflugten blev fremskyndet af, at Europa lørdag eftermid
dag blev lagt i sin egen »glasklokke«. Et kraftigt udbrud på Solen 
om torsdagen gjorde sin virkning, der blev observeret nordlys over 
Midtfrankrig, og luftelektricitet umuliggjorde DX i timevis!

Uanset hvorfra man kører JOTA, giver begivendheden en ople
velse af, at spejderfællesskabet ligesom amatør-fællesskabet går 
på tværs af sprog og landegrænser. Oplevelsen forstærkes imidler
tid, når JOTA opleves fra det sted, hvor Verdens-spejderbevægel- 
sens tråde samles (herunder altså også de så at sige tråd løse 
tråde!).

World Bureau’s radiostation er en af favorit-kontakterne for 
mange JOTA-stationer. Helst ville man jo derfor som operatør gerne 
nå at sige davs til dem allesammen. Men der er alt for mange til, at 
det kan lade sig gøre. Alligevel kan man følge begivenhedens gang 
- tværs over Jordkloden i takt med solens gang. JOTA starter, når 
lørdagsdøgnet begynder i Australien og slutter, når søndags
døgnet rinder ud over Stillehavet. Datolinjen får lige pludselig en 
helt jordnær betydning, når man planlægger hvilken retning, an
tennerne skal drejes i!

Og alle vegne, Jorden rundt, sidder spejdere klar ved radioerne 
for at hilse på spejderkammerater i nabobyen, nabolandet eller na
bokontinentet.

Allesammen får de - forhåbentlig - den underfulde oplevelse, at 
uanset om man er spejder i Auckland New Zealand, La Paz Bolivia, 
Detroit USA - eller Odense Danmark, så er det de samme mål og de 
samme færdigheder, man arbejder med.

Det er egentlig den erkendelse, JOTA handler om! Og amatørra
dioen gør oplevelsen teknisk mulig!

OZ1JSN
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SSTV&7V,Redaktør: OZ9KE, Carl Emkjer, Søborghus Park 8, 
2860 Søborg, tlf. 31 56 45 74.

Julegaven fra SSTV spalten
Hvis du gerne vil »i luften« med SSTV, men ikke har noget udstyr til 
at sende med, men måske en eller anden monitor (gi. grøn, firkan
tet eller måske en digital, se nedenfor) til at kigge billeder på, eller 
måske en computer, får du her en let mulighed for at sende SSTV. 
Du skal bare have fat i en eller anden casetteafspiller.

Indsend et casettebånd til spalten med en seddel om, hvilken 
tekst du vil have på billedet, evt. også et foto af dig selv, så får du 
båndet tilbage, indspillet med CQ, billede af dig selv, tekst m. navn, 
QTH, o.s.v., f.éks. som nedenstående eksempler:

c a
DE

O Z ttX X

TN X
FEK

CALL

NAME

ARNE

Q T H

Js L
XBVEN

73
DEozm*

På den anden side af båndet indspiller vi et prøvebillede, evt. med 
kaldesignal. En lille skitse af, hvordan du kobler signalet til din sta
tion medfølger. Bånd: max. 60 min. Husk at medsende returporto.

Månedens post
Vi har mange forespørgsler vedr. SSTV »Robotten« OZ9STV. Til de 
interesserede kan vi oplyse, at det er en automatisk SSTV (og kun 
SSTV) station, der er opstillet på Frederiksberg.

Stationen er på ca. 10 watt, med en vandret polariseret rundstrå
lende antenne i kote ca. 60. Stationen er indrettet således, at den 
modtager SSTV på 144.500 MHz. Det sidste indkomne SSTV bil
lede bliver stående i stationens memory. Når stationen så åbnes, 
hvilket sker med en 1750 kHz tone i Vz sek., eller en DTMF tone i 
sek., starter stationen op, sender sit call i CW, derefter billedet fra 
memoryen, efterfulgt af stationens eget call, OZ9STV, indsat i en 
cirkel. Den slutter med »73« i CW, og er derefter klar til nyt opkald.

Stationen er p.t. åben daglig fra kl. 1100 til kl. 0100.
En beskrivelse af »Robotstationen« vil senere komme her i »OZ«.

»Hvem kaldte Sherlock Holmes«. Taget på 20 m.
Hvad er »Den grønne skærm«
Vi har her i spalten, men også tit under QSO’er hørt nævnt »Den 
grønne skærm«. Mange har spurgt, hvad »Den grønne skærm« el
ler »Den firkantede« i grunden er for noget.

Da SSTV begyndte for ca. 30 år siden, var teknikken selvfølgelig 
ikke så udviklet, som den er i dag. De første SSTV monitorer var op
bygget med et radarrør med lang efterglød som billedrør. Disse rør 
er med grøn skærm, deraf navnet »Den grønne skærm«. Standard-

SSTV spaltens julebillede. Taget på 2 m.

tiden for et billede blev sat til ca. 8 sek., idet det er den tid, efterglø
den varer. Så kan man stadig se den øverste del af billedet, medens 
den nederste del af billedet »ruller« ned over skærmen.

Det var dengang et »lyssky« foretagende at se SSTV, idet et så
dant rør ikke er særlig lysstærkt. Der skal helst være mørkt i lokalet. 
Der er iøvrigt en meget fin opløsning i billedet på disse rør, og der 
er da også bygget i tusindvis af disse monitorer over hele verden, 
og mange SSTV amatører kører stadig med dem.

Senere fik vi fra U.S.A. nogle små firkantede radarbilledrør med 
samme efterglød. Deraf navnet »Den firkantede«, men princippet 
er iøvrigt den samme.

For ca. 12 år siden blev computer og digitalteknikken så udviklet, 
at vi også kunne bruge den. Så i dag kører vi digitalt med hukom
melser m.m., og billedet bliver »omsat«, således at vi kan se SSTV 
billedet på en almindelig TV skærm som almindelig TV, dog stadig 
med stillestående billeder. Digitaliseringen gik lidt ud over opløs
ningen i billederne, men er dog en stor gevinst, idet män i dag kan 
se SSTV i fuldt dagslys, kan »fryse« billederne m.m. Når vi kører 8 
sek. billeder, skyldes det amatørbestemmelsernes krav om bånd
bredde m.m.

Håber, dette tilfredsstiller spørgerne, ellers ring eller skriv igen. 

Båndrapport
10 m båndet er stadig åbent med fine forhold (måske for gode), da 
QRM’en på SSTV frekvensen, 28.680 MHz har været stor.

OZ9AU har bl.a. kørt W4CVS, Bill og V01BL med S9+ signaler. 
På 20 m har HASØDM, Laci, været meget aktiv den sidste må

neds tid. I begyndelsen var hans billeder ikke gode. Synk og 
sort/hvidt lå helt forkert, men det er blevet rettet, så nu kører han 
fint. På 2 m, 144.500 MHz har der været megen aktivitet i den sene
ste tid. Flere stationer fra nord- og Sydsjælland er blevet aktive. Vi 
ved, at mange stationer lytter på 144.500 MHz. Kom ud af busken, 
evt. kan 144.525 MHz bruges som vigefrekvens, hvis 144.500 MHz 
er optaget.

Vi ved også, at flere SSTV stationer er kommet i gang i Hillerød. 
Hvorfor hører vi jer ikke? Kom nu på frekvensen og lad os se jeres 
billeder.

God jul
SSTV spalten ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 
med ønsket om rigtig mange gode DX’er i 1990, samt med tak for 
mange gode henvendelser og forslag.
God jul. Vy 73 de OZ9AU og OZ9KE
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Redaktion: OZ1HJV, Erik Gørlyk, /  
Opnæsgård 69, 2970 Hørsholm. I J  
Tlf. A2 86 78 54. j J Det nostalgiske hjørne

Fra radioens barndom 
- før

Denne gang skal vi tilbage til årene lige efter første verdens
krig, hvor trådløs telegrafi og telefoni havde gennemgået en liv
lig udvikling, og hvor apparaterne var blevet mere og mere 
simplificerede, således at radioamatørerne fik mulighed for at 
deltage i eksperimenterne.

Interessen for radio blev almindelig i USA lige efter krigen og 
bredte sig senere via England til Europa og den øvrige verden.
Til Danmark nåede feberen frem i begyndelsen af tyverne sam
men med den første udenlandske lekture med vejledning i 
fremstilling af amatørapparater til afsending og modtagning af 
trådløse signaler. Danske radiotidsskrifter og bøger fandtes 
ikke på det tidspunkt og adgang til at fremskaffe komponenter 
til selvbyggere var umuligt, da der i Danmark hverken var radio
forretninger eller -fabrikker. I flere år måtte radioamatøren selv 
bore og save for at fremstille de nødvendige stumper til sit ap
parat. Først omkring 1923 påbegyndtes import af radiokompo
nenter og færdige apparater og samtidig så de første danske 
radiotidsskrifter og bøger dagens lys. Fra en af de allerførste 
publiceringer har jeg fundet en vejledning i fremstilling af ama
tørafsendere og modtagerapparater.

r i  n  n  
Fig. 1 Gniststation med modtager og sender

I fig. 1 ser vi et strømskema over en kombineret gnistafsen
der og -modtager. Den er meget enkel i sin opbygning og kræ
ver kun lidt justering for at virke. Ved senderen skal gnistgabet 
mellem de to messingkugler afpasses til ca. 0,3 cm og vibrati
onsfjederen på gnistrullen (induktionsapparatet) skal justeres 
så der fremkommer en jævn række af hvide gnister. Ved modta
gerdelen er det kun detektoren (blynålen eller siliconkrystal- 
let), der skal justeres.

de korte bølger
I fig. 2 er krystal modtageren blevet lidt mere avanceret, idet 

vi nu er i stand til at afstemme bølgelængden. Modtageren er 
meget svag og kan kun aflytte lokalstationer. For at klare lidt 
længere distancer anbefalede man dengang en audion- 
lampemodtager med regenerativ tilbagekobling efter E.H. 
Armstrongs opdagelse. Opstillingen virkede både som detek
tor og forstærker og er vist i fig. 3.

Fig. 3 Regenerativ modtager med audionlampe

Det var i korthed lidt historie om de gamle radioer for ca. 70 
år siden. En venlig tanke burde man vel sende de første radio- 
pioneere, som med liv og sjæl sprang ud i alt det nye og spæn
dende, vel vidende at det var strengt forbudt at bruge eller være 
i besiddelse af en radiomodtager eller -sender. Det var loven af
19. april 1907 om bestemmelser for oprettelsen af private radio
stationer og overtrædelse blev straffet med en mulkt på 400 kr. 
Bestemmelsen tog de danske radioamatører meget roligt på, 
og der blev bygget modtagere som aldrig før. Med hensyn til 
bygning af sendere var der kun få, som forbrød sig. Vi skal helt 
op til 1923, før myndighederne tillod danskerne at bygge et sim
pelt krystal- eller lampeapparat, og tilladelsen blev kun bevil
get, når skriftlig andragende blev indsendt til Generaldirekto
ratet for Post- og Telegrafvæsenet. Fra 1926 blev en tilsvarende 
lempelse indført for indehavere af en kortbølgesender.

Old Timer Hams i OZ 1989
OZ2PX Børge Nielsen, Virum Januar
OZ8N Peder Beyer, Lyngby Marts
OZ70N Oscar Nielsen, Dragør Maj
ED7EW Helge Rafn, Frederiksberg Juni
OZ3XP Sv. Åge Nielsen, København Juli
OZ9P Erik Petersen, Charlottenlund Oktober
OZ3SH Svend Hansen, Hvidovre November

Det nostalqiske hiør
Fig. 2 Modtager med krystaldetektor

ønsker sine læsere en glædelig jul og et godt nytår.

OZ1HJV, Erik
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Kære EDR
Som relativ nybagt medlem af EDR har jeg ikke kunnet undgå at be
mærke den store entusiasme, der lægges for dagen, når det drejer 
sig om overvejelser i retning af at få udvidet medlemsskaren. Vi kan 
imidlertid konstatere, at der, trods en meget ihærdig indsats, ikke 
sker de store ændringer, og hvad kan grunden så være til det ??

Jeg er af den (måske fejlagtige?) opfattelse, at mange af forenin
gens medlemmer er »gamle i gårde«, og det betyder, at man måske 
har glemt, hvad der egentlig foregik, da man i sin tid fik licens. Da 
jeg har fået licens for nylig, mener jeg at have begivenhederne inde 
på livet, og her er så min oplevelse:

I en gammel hobbybog fra 1963 havde jeg læst, at der findes en 
forening, som hedder EDR. Det fremgik også af artiklen, at forenin
gen var stiftet i 1927 og, at den var for radioamatører. For at blive 
medlem skulle man sandsynligvis have licens, så måske kunne det 
være en god idé at erhverve sig en sådan. Første væsentlige pro
blem gik altså ud på at opspore denne menneskerace, der af uran
sagelig årsager var interesseret i radioteknik. I bedste Sherlock 
Holmes stil blev jagten indledt, men opgaven viste sig hurtigt at 
ligne den med nålen og høstakken. Det kunne måske også tænkes, 
at foreningen slet ikke var interesseret i henvendelser fra alminde
lige dødelige, der endnu ikke havde set forklarelsens lys og dermed 
fået licens. Nå, det kunne jo også være, at de ved et uheld havde la
det deres alkymistiske tendenser udgive på tryk. Måske kunne 
man være så heldig, at disse »visdommens skrifter« (læs VTS) var 
kastet så meget i grams, at de var tilgængelige på offentlige biblio
teker. Nu gjaldt det så blot om at finde ud af, hvad de lærde skrifter 
hedder.

Heldigvis havde bibliotekaren hørt om VTS,og begejstringen nå
ede da også euforiske højder, da det viste sig, at bogen var hjemme.

Nu kunne det så være en god idé,hvis der fandtes en eller anden 
form for teknisk kursus, hvor man kunne blive ført ind i radioteknik
kens snørklede veje, men det nærmeste, jeg kom, var tilbud om kur
ser til flere tusinde kroner. Da jeg på dette tidspunkt endnu hørte til 
i den vantro skare, blev jeg enig med mig selv om, at det blev rele
vant med solide selvstudier.

Da prøvelsens dag så småt begyndte at nærme sig, blev det selv
følgelig relevant at kigge sig om efter een eller anden form for sta
tion. Man kunne fx. rydde bankbogen mange år frem i tiden, men 
måske kunne man også bygge noget rimeligt udstyr selv. Man 
havde vel læst i VTS. Problemet var bare, at man måtte tilbringe 
mange timer på biblioteket for at finde relevant materiale, for det var 
nødvendigt med både printudlæg, komponentplacering og trim
meprocedure, da der trods alt var grænser for, hvor kraftigt forkla
relsens lys markerede sig. Ad snørklede omveje fik jeg fat i BSP- 
materialet, og det lykkedes mig at klampe en nogenlunde fornuftig 
station sammen med ganske solid støtte af særdeles behjertede 
sjæle. Det lykkedes at få licensen, og det lykkedes at komme i luften 
samme dag, dog uden PA-trin, for det virkede selvfølgelig ikke. De 
opnåede resultater var imidlertid af så overbevisende dimensioner, 
at det efterhånden var svært at bevare pessimismen. Næste trin 
blev så CW, men igen blev det stort set selvstudier, da der ikke 
umiddelbart fandtes kurser. Efter overstået prøve fik man adgang til 
HF-båndene. Nu blev det selvfølgelig relevant at få en god gitter
mast, en rimelig HF--station og en lækker beam-antenne. Jeg 
havde i hvert fald ikke forestillet mig, at jeg skulle igennem et til dato 
uafsluttet martyrium for at få mastetilladelse, og jeg har stadig ikke 
fået mastetilladelsen. Til gengæld er der røget et naboskab, men 
hvor der handles, der spildes.

Med HF-licensen i hus kunne man så småt begynde at interes
sere sig for denne sælsomme, muligvis interessante loge, kaldet 
EDR. EDR, der som interesseorganisation i store træk havde brille
ret ved sit fravær i hvert fald i mit tilfælde, og nu begynder vi nok at 
kunne se problemet, både for amatøren og for EDR.

Det er ganske enkelt svært overhovedet at komme i kontakt med 
EDR, hvis man ikke som jeg har fået knyttet kontakten via arbejds

pladsen, og når man først har fået både licenser og stationer i hus, 
kan man med god samvittighed stille spørgsmålet, om EDR kan bi
drage med noget i denne sammenhæng. Man skal jo alligevel klare 
det hele selv. Nåh, nej. Ikke helt. I novemberudgangen af OZ kunne 
man nemlig bemærke en sublim artikel om lempelse i EDR’s nåle
cirkulære.

- Har du heller ikke hørt om EDR??

Kære EDR! Det er helt, helt andre problemer vi slås med, når vi 
ønsker at fungere som aktive radioamatører. Det er ikke nok, at vi 
reklamerer for EDR overfor hinanden. Vi kender jo alle foreningen, 
så det giver næppe flere medlemmer. Set fra mit synspunkt kunne 
vi lige så godt give os af med at sælge p-piller på en fødegang. Vi 
skal være langt mere udadvendte og yde en aktiv indsats for de 
mennesker, der måske gerne vil være medlemmer hos os. Vi har 
ikke brug for lange redegørelser om en gul eller en blå bundfarve i 
emblemet. Vi har brug for solid indsats på masteområdet. Vi har 
brug for at skærpe interessen for at svinge loddekolben. Vi har brug 
for efteruddannelse. Vi har brug for aktive og udadvendte lokalaf
delinger. Vi har brug for et image. Selve ordet »radioamatør« er for 
mange et skældsord. En radioamatør er for mange: Fleksness, der 
spiller bingo på sin Walkiel«. Vi har brug for, at omverdenen forstår, 
hvad det er, vi laver. Vi har hårdt brug for denne forståelse. Hvorfor 
skulle man dog melde sig ind i EDR, hvis man alligevel skal bøvle 
med alle problemerne selv?

Når der kan svares relevant på dette spørgsmål, tror jeg også, at 
vi har fundet een af vejene til flere medlemmer.

Jeg vil sluttelig gerne understrege, at jeg bevidst har udtrykt mig 
lidt firkantet i det spinkle håb at få skabt en debat, der gerne skulle 
bruges til andet end at slå tiden ihjel, og man bedes derfor læse 
dette indlæg i den ånd, hvori det er skrevet, for med den nuvæ
rende linie har vi ikke og får vi ikke skabt for fem øre respekt om
kring EDR og amatørradiovirksomheden. EDR har brug for et par 
slag med knortekæppen, for som bekendt elsker man vistnok den, 
man tugter. Måske ligger der også et problem i, at nogen taler om 
EDR og medlemmerne. EDR burde vel være medlemmerne, eller 
hvad?

Med velment hilsen fra 
OZ4AAL

Fejl i call
IOZ11/89 side 642 var de to call angivet forkert. Personerne på bille
det er OZ5KM, OZ1JHN og OZ1LGC.

Undskyld.
HR
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B W f  i s y t
Rrøfø søndag i månaden 
Frekvens: 3700 KHz {+/*) kl, 12aÖ DNT 
Frekvens: U5.S0ÖMHz (V r̂høj) kl. 13.00 DNY 
Adresse; Hesfckøb Vfefiyg 4, 3400 Bn tet fed

Om foredrag i lokalafdelingerne
Det er landsforeningens store ønske, at så mange lokalafdelinger 
som muligt bruger tilbuddet om dækning af udgifter til foredrag. Vi 
stillerstort set kun krav om, at alle interesserede skal have adgang, 
og at foredraget er annonceret i »OZ«.

I lokalafdelingsmappen er der formularer til:
- opfordring til nye foredragsholdere
- tilmelding til listen over foredragsholdere
- anmeldelse af et foredrag i lokalafdelingen

Foredragsholderne betales et honorar samt får rimelige udgifter i 
forbindelse med foredraget dækket. E.D.R. kan endvidere hjælpe 
med udarbejdelse af overheads m.m.

Jo flere foredragsholdere vi har, desto flere bliver tilbudene, og 
det er kun en fordel, hvis der er flere foredragsholdere om det 
samme emne. Foredragsholderen behøver ikke at være medlem af
E.D.R. og ej heller at være radioamatør.

Lokalafdelinger skal blot aftale foredraget direkte med foredrags
holderen, sende anmeldelses-blanketten til E.D.R.’s kontor, og når 
kontoret har set, at foredraget er annonceret i »OZ« inden foredra
gets afholdelse, sendes en regnskabsblanket til foredragsholde
ren. Foredragsholderen udfylder blanketten, der underskrives af et 
bestyrelsesmedlem fra lokalafdelingen.

Blanketten sendes til kontoret og der afregnes direkte med fore
dragsholderen.

Disse enkle regler skal overholdes.
Hvis man har problemer med at finde foredragsholdere eller an

dre spørgsmål i forbindelse med foredragsordningen, kan man

henvende sig til Teknisk udvalg, der er ansvarlig for sagen. Konto
ret tager sig kun af det rent administrative.

Vi mener, vi tjener radioamatørsagen bedst ved at konstant at 
dygtiggøre amatørerne, og hvis du har viden på et relevant område, 
så kan du gavne radioamatørerne ved at sprede denne viden.

OZ8CY

Nordisk amatørradiomøde
I dagene 17.-19. november deltog EDR i et uformelt møde mellem 
de nordiske landes amatørradioforeninger og teleinspektionerne. 
Mødet, der var kommet i stand på initiativ af Sveriges SSA, fandt 
sted på forsvarets kursusgård i Gottskar syd for Gøteborg.

Der deltog repræsentanter fra SRAL (Finland), SSA (Sverige) og 
EDR, samt telemyndighederne i Sverige og Danmark, medens 
Norge glimrede ved sit fravær.

Fra OZ deltog F.H. Kristensen fra Teleinspektionen, OZ1DHQ, 
OZ1HMY, OZ7IS og OZ8XW.

Mødet, der var det første af sin art, havde bl.a. til formål at forbe
rede de nordiske landes holdning ved næste WARC-konference, at 
drøfte landenes regler/krav for licensudstedelse, forstyrrelses
sager mv, samt at undersøge på hvilke områder foreningerne vil 
kunne have fordel at et samarbejde.

Det kan på nuværende tidspunkt være svært at sige præcist, 
hvilke resultater, der blev opnået på mødet, men derudover den 
uformelle snak om WARC fik alle de deltagende foreninger udveks
let mange nyttige oplysninger om arbejdet i respektive foreninger 
og landenes vilkår for amatørradio.

Der blev konkret aftalt en række initiativer om f.eks. fælles prefix- 
liste, nordisk repeaterliste, udveksling af uddannelsesmateriale, 
EMC-bekæmpelse mv. Den kommende tid vil så vise, i hvilket om
fang disse initiativer kan realiseres.

Det aftaltes også, at man ca. hvert andet år vil afholde sådanne 
uformelle møder. Tak til SSA for initiativet og for det praktiske arran
gement, der fungerede godt.

OZ8XW

OZ-spot
»Rapport fra mødet med Ti«
Vedrørende EDR’s indlæg i OZ/11 om »Rapport fra mødet med Ti« 
har Teleinspektionen følgende bemærkninger:

Pkt. 6 Packet
- individuelle tilladelser til højhastighedsdrift
- tilladelser til digipeatere i 23 cm-båndet
- packet på 10 m med 1200 baud og 1000 Hz skift

For en ordens skyld gøres opmærksom på, at der skal indsendes 
ansøgning til Teleinspektionen om sådanne tilladelser.

Pkt. 17 Radioamatørernes signaltjeneste 
Der er i sin tid aftalt, at Teleinspektionen vil tage spørgsmålet op, 
såfremt man får en henvendelse fra en offentlig myndighed. Til 
dato har ingen offentlig myndighed henvendt sig til Teleinspektio
nen herom.

Pkt. 20 En-kanals repeatere
Tilladelse til disse forudsætter at der indsendes ansøgning herom. 

Pkt. 22 160 m
En kommende udvidelse af båndet vil kun omfatte 1810-1850 kHz 
(ikke til 1890 kHz).

Med venlig hilsen
F. H. Kristensen/Jane P. Ørum

CT 1600
Smart lille 2 m håndapparat i et 
lækkert design og med fornem 
sende/modtage effekt. 
144-146 VH F. Sendeef. 0,5-3 W 
Sel. 7,5 KHz-f6 dB. Sp*600 KHz 
Toneopkald 1750 Hz.

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

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

elektronik
W ALKIESALG ; SERVICE og  REPARATIONER

Lyngevej 4, 2640 Hedehusene 02 16 47 30
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En billedreportage fra jubilæumsmødet.
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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.

Nu er det tid til at tænke på de kommende generationer, forstået på 
den måde, at det nu er højsæson for indkøb af julegaver. De kom
mende generationer af radioamatører er børn i dag, og de har 
mange forskellige interesser. Hvis de ikke har den i forvejen, så 
skab interesse for elektronik. Der findes så mange udmærkede 
elektronikbyggesæt af den slags, hvor man med små moduler, isat 
de rigtige steder, kan opbygge radiomodtagere, forstærkere, mor- 
setrænere m.m. Vi åbner gerne en junior afdeling, hvis interessen 
er stor nok?

I øvrigt er afdelingens medlemmer, deres familier og andre inte
resserede hermed tvangsindlagt til at modtage bestyrelsens øn
sker om en glædelig jul og et godt nytår.

Program
21. december: Intet møde, juleferie.
4. januar: Vi mødes for første gang i det nye år, taler om vinterens 

arrangementer og bytter som sædvanligt julegaver.
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.

Foredrag
Tirsdag den 9. januar 1990, kl. 19.30, er der foredrag i afdelingen. 
OZ7TA har lovet at stille op mod sit foredrag om bredbånds PA-trin. 
Selv om du måske ikke lige står og skal bygge et sådant PA-trin, er 
der her en fortrinlig lejlighed til at få ideer og især kvalificerede svar 
på alle dine spørgsmål. Så mød op til en oplevelsesrig aften i afde
lingen den 9. januar 1990.

Her på falderebet af 1989 ønskes afdelingens medlemmer, og 
øvrige modtagere af OZ, en rigtig god jul og et godt nytår.

OZ1DBO

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.

Program
Efter juleafslutningen den 12. december holder vi juleferie til tirs
dag den 2. januar 1990, hvor der vil blive udleveret MEDLEMS
MEDDELELSER. Endvidere vil vi deltage i aktivitetstesten på VHF.

Programmet for tirsdagene 9. og 16. januar vil fremgå af MED
LEMSMEDDELELSERNE.

Alle medlemmer samt deres familier, afdelingens venner og be
kendte ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Vy 73 de OZ5ÖI, Esther

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

Siden sidst
Som bekendt havde afdelingen til skærtorsdagstesten OZ-OY-OX 
udlovet præmie for bedste resultat opnået af afdelingens medlem
mer ifølge resultatlisten i OZ. Vinder blev OZ1HZI, Max og anden
pladsen blev OZ1JVN, Jørgen. Præmierne blev overrakt ved Afde
lingens Anliggender 13. november 1989, og ledelsen ønsker 
tillykke med det fine resultat.

Afdelingens Anliggender blev i øvrigt et godt møde. Referat fin
des i afdelingen.

Program
Torsdag den 21. december 1989 afholdes der morseprøve i Køben
havns afdeling kl. 18.00. Alle, der er klar til 60-tegns-prøven har mu
lighed for tilmelding til OZ1 FM U, Carl på tlf. 31 67 05 83 senest den 
18. december.

Der holdes JULEAFSLUTNING for deltagerne i afdelingens kur
ser i CW og teknik, tirsdag den 19. december kl. 20.00.

Teknisk kursus til D-licens starter igen ti den 2. januar 1990.
Nyt CW-kursus starter to 4. januar 1990. Alle begyndere og øvede 

optages. Individuel undervisning. Der stilles mod 60-tegnsprøven 
i løbet af foråret/forsommeren. Undervisningsaftener tirsdag og 
torsdag. Information og tilmelding til OZ8SW, Steen, tlf.. 33 12 35 
80 eller kursuskoordinator OZ1CID, Hanne, tlf. 31 78 44 87.

HOVEDSTADSOMRÅDET

Nye konkurrencer
Der udloves en præmie på Vz års fri kontingent til den, der på klub
stationen OZ5EDR kører et nyt DXCC-land. Præmien udløses, når 
landet er bekræftet med QSL-kort.

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

Ved JULETESTEN på 80 meter udloves præmier. Der er to klasser, 
SSB og CW. Også SWL kan deltage. En præmie pr. modulationsart 
med højeste pointtal, dog med hørt/kørt mindst 25 QSO’er. Se nær
mere regler i afdelingen.

Første møde i det nye år er den 8. januar 1990.
OZ1BGP, Volmer
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Husk kreds 2 bulletin den første mandag i måneden kl. 19.00 på 
Ramløse repeateren 145,725 MHz.
Stof sendes til:
OZ1DLJ Bente Lodberg, Tisveldevej 3, 3210 Vejby, tlf. 42 30 55 99.

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

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.

Program
26/12: Juletest, hvis nogen skulle have interesse.
30/12: Nytårstest, hvis du er interesseret så kom og vær med. 
10/1: Første klubaften i det nye år.
17/1: OZ5RB Hans holder sit berømte lysbilledeforedrag »Radioen, 
der forsvandt i Madum sø«. EDR-foredrag.
24/1: Klubaften.
31/1: Operationsforstærkere, hvad er det for nogle s måfyre? 
V/OZ5BU.
7/2: Klubaften, der vil blive vist ca. 1/2 til 1 times videofilm. Emnet 
kendes endnu ikke.
14/2: Spectrumanalysatoren skulle gerne begynde at tage form. 
OZ3SW holder i hvert fald opfølgningsmøde denne aften.
21/2: Så er det tid til at komme med ros og ris til bestyrelsen. Denne 
aften er der hermed indkaldt til afdelingens ordinære generalfor
samling.
28/2: Klubaften. OZ1EET og Lone vil vise os nogle billeder fra deres 
tur til Syd Amerika.
7/3: Automatisk måleplads. Demo af fuldautomatisk måleplads for 
kommunikationsudstyr ved OZ6SX Søren. Tag din to-meter eller 
70-cm station med og få den gennemmålt. Husk at der skal være 
udtag til LF. Til dette udtag skal du lave en ledning, der slutter i et 
BNC-stik.
14/3: Klubaften.
21/3: Endnu en gang spectrumanalysator ved OZ3SW.

Vy 73 de OZ1CRY EUen-Sofie

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.

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

HILLERØD - 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.

Program 
9. jan.: Opstart/hyggeaften 

16. jan.: Teknisk aften.

Så er det tid til at ønske god jul og et godt nytår, og på gensyn den
9. januar til en hyggeaften. Den 16. har vi vores månedlige tekniske 
aften, hvor man meget uformelt kan få svar på sine problemer.

På gensyn i det nye år.
Vy 73 de OZ1JMY, Peter

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

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

Kreds S
H^adbasiyrateasmediero: 
QZ1DGR Axel A> Jacobsen 
Bravangen 4$, 3700 Rønne, 
tff. 53 95 05 O?, Kreds 3

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

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

ØSTBORNHQLM - 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 næste side.
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Program
Ons. d. 13/12: JULEHYGGEAFTEN. Mød godt op. Gløgg og æble
skiver.
Ons. d. 20/12: Computeraften. Tag dine programmer med.
Tirs. d. 26/12: Juletest.

1990
Ons. d. 3/1: Klubaften. Nytåret fejres med kaffe og kransekage. 
Ons. d. 10/1: Packet-radio for begyndere v/OZIGBY, Bjarne.
Ons. d. 17/1: Klubaften. (Orientering om Teleinspektionen).

Alle møder på onsdage begynder kl. 19.30.
Juleferie Ua 6.24. december 1989og indtil d. 3. januar 1990, hvor 

vi mødes i klubben og fejrer nytåret med kaffe og kransekage.
Emner der står i parantes er ikke helt fastlagt, da indleder ikke 

har givet endeligt tilsagn.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, til at møde op på klub- 

afterne, og vær med til, at gøre klublivet i Østbornholms afdeling ak
tivt og spændende. Har du ideer til emner, der kan tages op på klu- 
bafterne, så lad bestyrelsen det vide, og de vil prøve, at sætte det i 
scene. Vy 73 de OZ1DGP, Axel

glædelig jul og godt nytår ønskes 
alle lokalafdelingsbestyrelser og 
deres medlemmer.

Tak for godt samarbejde og på 
genskriv i 1990.

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie

Kreds 4 < 42 52 33 14 Kreds 4
Se OZ-Spot andetsteds i bladet vedr. sags
behandler til handicapudvalget.

Vy 73 de OZ1CID Hanne

HASLEV - QZ7HAS
Mødelokale: Svalebæk skole, Teestrup.
Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19.00.
Fmd.: OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68,
4690 Haslev, tlf. 56 69 12 26.
Postadresse: Postboks 43, 4690 Haslev.

HOLBÆK-QZ1HLB
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 Kalundboxg, tlf. 53 50 13 70.
Postadresse: Postbox 5, 4400 Kalundborg.

Program
Tirs. d. 2. jan. kl. 19.00: VHF-contest.
Tirs. d. 9. jan. kl. 19.30: Klubaften.
Tirs. d. 23. jan. kl. 19.30: Klubaften.
Tirs. d. 6. feb. kl. 19.00: VHF-contest.
Tirs. d. 13. feb. kl. 19.30: Klubaften.
Tirs. d. 27. feb. kl. 19.30: Klubaften.

Vy73deOZ9WW, Erik

KØGE - QZ7HAM
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.

»Som annonceret allerede i november OZ holder vi juleafslutning 
den 20. december kl. 19.30. Vi kan endnu ikke sige noget om, hvor 
afslutningen afholdes, men når OZ udkommer - hvis det når os in
den den 20.! - så vil det formentlig være afklaret og besked om mø
dested udsendt til medlemmerne. Det kan måske blive i eget hus.

Programmet for januar 1990 er let at huske. Der er medlems
møde hver onsdag aften kl. 19.00. Dog er onsdag den 10. januar af
sat til fælles møde (gælder også 14. feb. og 14. mar. 1990). Der bli
ver nok at se til både på medlemsmøderne og i øvrigt udenfor disse. 
Vi skal jo have vort hus bragt i orden.

Huset er i denne skrivende stund ikke flyttet fra den entrepre
nørplads, hvor det står. Det har ubudne gæster benyttet sig af og er 
rendt med den elektriske vandvarmer og WC-kummen!

Men sagen kører. Kommunen er meget velvillige og der ventes i 
øjeblikket kun på den endelige byggetilladelse til opstilling på Kil- 
demosegård-området.

Sparekassen SDS har bevilget et pænt beløb til hjælp til omkost
ningerne i forbindelse med opstilling af huset. En anonym giver har 
betænkt os med 500 kroner og et tillykke med huset? TAK skal du 
have!

Lyt på lokalfrekvensen 145.475 MHz hver aften kl. 19.00. Der er i 
denne tid masser af trafik på kanalen på det tidspunkt og de sidste 
oplysninger om udviklingen i byggesagen fra OZ8KN, Knud, vort 
Lokomotiv i det administrative. OZ3XU, der er udpeget til at være lo
komotiv i det praktiske arbejde med flytning og opstilling af huset, 
er også begyndt at røre på sig. Så lyt ind!

I øvrigt vil afdelingen her gerne ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår.«

Vy 73 de OZ3PE, Arne

Jule- og nytårshilsener gælder også dig Hanne med tak for arbej
det for os i 1989.
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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.

Glædelig jul og godt nytår til alle 
-og så mødes vi igen i afdelingen første gang torsdag den 11. januar 
1990.

Næste møde er torsdag den 25. januar kl. 19.30.
Vy 73 de OZ1DUV, Holger

LOLLAND-FALSTER - OZ1LFA
Mødelokale: »Ritz«, Torvet, 4800 Nykøbing FI.
Fmd.: OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Kirstinebjergparken 25, 
4800 Nykøbing FI., tlf. 54 85 88 44.
Giro: 6 25 98 55.

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.

Du kan endnu nå at komme med på vort morsekursus, hvad enten 
du ønsker at friske din kunnen op eller at udvide licensen. Som 
du nok har opdaget, har vi sammen med kontingentopkrævningen 
udsendt et lille blad, hvor blandt andet det kommende halve års 
program vi! være at finde. I skrivende stund er programmet endnu 
ikke fastlagt, men hvis du møder op den 9. januar vil du have 
mulighed for at få indflydelse herpå. Foreløbig kan vi dog meddele 
dette:

9. jan.: Status for byggeprojekt og forslag til næste halvårs aktivi
teter som f.eks. bygning af antennemålebro. Mød op og giv dit 
besyv med.
16. jan.: Almindelig klubaften.
23. jan.: Foredrag om modtagere til packetradio og mailboxe.

Alle medlemmerne og deres familie ønskes en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår af bestyrelsen for OZ8NST.

Vy 73 de OZ4KF, Kjeld

ODSHERRED - OZ10HR
Mødelokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8, 
4500 Nykøbing Sj.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1LRT, Svend Wøbbe, Brorsonsvej 1, 
4500 Nykøbing Sj.
Giro: 5 68 75 43.
Postadresse: EDR Box 46, 4500 Nykøbing Sj.

ROSKILDE - OZ9EDR
Mødelokale: Maglehøjen 14, 4000 Roskilde. 
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1APA, Per Cederholm, Egevej 19, 
4000 Roskilde, tlf. 42 35 69 87.
Postadresse: Postbox 103, 4000 Roskilde. 
Giro: 1 60 73 40.

Program:
14. december: JULEAFSLUTNING.
4. januar: Vi starter igen efter juleferien.

11. januar: Klubaften og CW-kursus.
18. januar: Klubaften og CW-kursus.

Så er det ved at være jul! I sidste måned var den store nyhed, at de 
to »efternølere« fra D-kurset sidste vinter smuttede igennem denne 
gang, et stort tillykke fra os alle i Roskilde afdelingen.

Denne måneds gode nyhed er, det gode resultat af første prøve 
ved denne vinters morsekursus. Igen tillykke!

Roskilde afdelingens generalforsamling den 9. november forløb 
uden de store gnidninger. OZ4QA, Leo styrede som sædvanligt 
med hård hånd. 24 medlemmer var mødt op og hele molevitten tog 
tre kvarter. Formandens og kasserens beretning blev godkendt og 
bestyrelse og aktivitsudvalg genvalgt. Så det ser stadig sådan ud.

Bestyrelse
Formand: OZ1APA, Per
Næstformand: OZ1AUX, Lars
Kasserer: OZ1FML, Kurt
Sekretær: OZ1KCP, Ole

Aktivitetsudvalg:
OZ1BGZ, Torben. Z01BQA, Vagn. OZ1CDW, Jens.

Rigtig god jul og godt nytår til alle og på gensyn i det nye år.
Vy best 73’s 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.

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.

Torsdag den 11. januar kl. 19.30 
afholdes ordinær generalforsamling

Første mødedag i 1990 bliver torsdag den 4. januar.
73 de OZ3FC, Finn

SYDSJÆLLANP-MØN - OZ8SMA
Mødelokale: Dybet 2, Viemose, 4771 Kalvehave.
Mødeaften: Hver anden torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1FOW, Jens Andersen, Kated ral vej 51, 4780 Stege, 
tlf. 55 81 17 35.
Girokonto: 3 36 64 56.

Med juleafslutningen torsdag den 14. december, hvor der er gløgg 
og æbleskiver, ønsker vi hermed alle vore medlemmer en rigtig 
glædelig jul og godt nytår.

Vy best 73 de OZ2QF, Jørgen

OZ DECEMBER 1989 737



VESTSJÆLLAND - OZ2SLA
Mødelokale: Medborgerhuset, Casper Brandts Plads 1,
4220 Korsør.
Mødeaften: Hver onsdag fra kl. 19.00 til 22.00.
Fmd.: OZ1CFN, Keld Due, Hovstien 3,
4242 Boslunde, tlf. 53 54 03 33.

Jeg gør opmærksom på at mødeaften er onsdag fra kl. 19.00 til
22.00, i Medborger Huset i Korsør, 3. sal th.

Amatørnyt: Hver søndag kl. 19.00 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

Kreds 5 Nyt
Kreds 5 Nyt starter igen på Fyns Repeateren, OZ3REX, på 145.700 
MHz. Første gang på tirsdag den 9. januar 1990 kl. 21.00, og der
efter den første tirsdag i måneden samme tid.

Vi byder velkommen til Jytte, OZ1 LYF, som har overtaget redak
tørstolen.

Nyhedsstof, der ønskes optaget, kan sendes til Jytte Hahn, Hy
benhaven 139, 5240 Odense NØ, tlf. 66 10 52 19.

Vy 73 de OZ3TQ, Nick

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

NYBORG - OZ2NYB

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

Siden sidst
I oktober blev Leon, OZ1LD, et halvt århundrede gammel. Det 
brugte Nyborg afdelingen som anledning til at indstille ham til 
EDR’s gule æresnål. Overrækkelsen fandt sted den 19. oktober og 
blev foretaget af Fynskredsens HB-mand Edmund, OZ3ZB.

Mange var mødt op til denne aften; den eneste som var uvidende 
om arrangementet var Leon. Hans fremmøde var imidlertid sikret, 
idet han var beordret til at hente gammelt computerudstyr i Kerte
minde og aflevere det i klubben. Overraskelsen stod let at læse i 
hans ansigt. Og så blev der ellers drukket kaffe og Gammel Dansk. 
(Meget prisværdigt kvitterede Leon den følgende torsdag ved at 
servere lagkage).

Leon har siden han begyndte i Nyborg afdelingen (hvilket vistnok 
skriver sig tilbage til begyndelsen af 60’erne, såvidt jeg har kunnet 
finde ud af via gamle numre af OZ) lagt et stort arbejde her. Ivrig 
som rævejagtsdeltager og -arrangør, dengang afdelingen gjorde 
meget i den slags, siden -i 17 år-har han været formand for afdelin
gen. De fleste nuværende medlemmer er også bekendt med, at vi 
i mange år - før vi fik egne lokaler på Avlsgården - holdt til i Leons 
kælder. Og man går normalt ikke forgæves, hvis man har brug for 
hjælp til et eller andet. Så den nål sidder vist i det rigtige revers.

Da vi var heldige, efter flere års søgen, at få os et mødelokale i 
Medborger Huset, hvor vi kan have vores radio station og div. ting 
og sager, samt mødes med vores fælles hobby, radio, og hyggelig 
samvær.

Vi er nu i gang med at gøre i stand, da lokalerne er gamle og ikke 
brugt i flere år, så vi sænker lofter beklæder vægge pudser og ma
ler, sætter antenner op.

Så vi håber at se gamle og nye radioamatører, som vil være med 
til at give et nap, så vi kan nyde vores hobby sammen i de nye omgi
velser.

Alle radioamatører ønskes god jul og godt nytår.
På afdelingens vegne OZ1CFN, Kjeld

Med denne glædelige begivenhed vil jeg gerne ønske alle en glæ
delig jul og et godt nytår - et nyt år, hvor klubben, som sagerne ser 
ud nu, vil få mulighed for at kunne deltage i FD på vilkår som er 
gode og rimelige.

OZ1LDG, Eskild

ODENSE ■ QZ3FYN
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.

Generalforsamling 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i EDR Odense 
afdeling:

Mandag den 22. januar 1990, kl. 19.30 i afdelingens lokaler 
på Højmeskolen, Højmevænget, 5250 Odense SV.

Dagsorden i følge vedtægterne §8, stk. 9.
1. Valg af diregent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til - 

godkendelse.
4. Fremlæggelse af byggefondens regnskab.
5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisorer.
9. Fastsættelse af kontingent, jfr. §4, stk. 1.

10. Eventuelt

NB. For at have adgang til generalforsamlingen, skal man 
have gyldig kontingenthjemmel. Medbring derfor kvitterin
gen, hvis kontingentet er betalt senere end d. 15. decem
ber 1989. Bestyrelsen

Program for december:
Man. d. 18. kl. 19.30: Drop-in-aften (juleferie).
Man. d. 25. Lukket (Juledag).
Tirs. d. 26. kl. 10.00: Julecontest, gløgg, kager og alm. hygge.
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Program for januar:
Man. d. 1.: Lukket (nytårsdag).
Tirs. d. 2. kl. 19.00: EDR VHF-aktivitetscontest.
Søn. d. 7. kl. 9.45: EDR 80 m-aktlvltetscontest.
Man. d. 8. kl. 19.30: Afdelingsaften.
Man. d. 15. kl. 19.30: Tag dit hjemmebyg med, og vis de andre hvad 
du går og sysler med.
Man. d. 22. kl. 19.30: Generalforsamling. Se indkaldelsen ovenfor. 
Man. d. 29. kl. 19.30: Afdelingsaften.

I den forgangne måned har vi afholdt auktion. Der var godt slag i 
hammeren, idet OZ2YC og OZ1ECM havde medbragt en mængde 
strømforsyninger fra ophuggede EDB-anlæg. Taktil OZIWLder var 
auktionarius.

Der var ligeledes stort fremmøde da der blev vist video-optagel
ser fra bl.a. årets sommerlejr, fieldday og JOTA.

I løbet af efteråret har afdelingen fra flere sider fået foræret en 
mængde forskellige løsdele, f.eks. kontrollamper, modstande, po- 
werdioder, thyristorer, små potentiometre, små højttalere e.t.c.

Alle disse effekter sælges på klubaftenerne til fordel for afdelin
gens kommende værksted, fieldday m.m.

Siden sidst har afdelingen fået sponseret en PC-computer. Det 
blev til en AT-maskine med 20 MB harddisk og packet-TNC, som er 
sammensat af moduler der hovedsageligt er fremskaffet ved mel
lemkomst af OZ1LLS.

Efter at have holdt pause i et års tid, arbejdes der på at genoplive 
afdelingsbladet. Bladet blev lukket da den daværende redaktion 
ikke længere kunne overkomme at lave det, og ingen nye kræfter 
meldte sig.

Bladet udgives når der er indkommet stof nok, så nu er det med 
at komme ud af busken og få fundet fjer og blæk frem.

Den 4. november flyttede repeater nyhedsudsendelsen på 
Odense repeateren 145.650 til søndag aften kl. 19.00. Indlæg til ud
sendelsen kan fortsat aftales med OZ1HZE.

Til sidst skal vi lige gøre opmærksom på at jubilæums diplomet 
for Odense 1000 år kan søges indtil den 31. december 1989.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ1ETP, Lars

Mødelokale: Porthusgården, Porthusvej 58 A, 5700 Svendborg.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1LLA, Benny Jeppesen, Svelmøparken 14,
5600 Fåborg, tlf.: 62 61 61 17,
Giro: 2 02 67 24.
Postadresse: Formandens.

Kalender
Tirs. 12. dec. kl. 20.00: Amatørnyt
Ons. 13. dec. kl. 19.00: Juletræsafslutningsklubaften
Tirs. 19. dec. kl. 20.00: Amatørnyt.
Herefter lukket indtil den 3. januar 1990.

Bemærkninger til kalenderen:
Ons. d. 13. dec. holder afdelingen juleafslutning. Hvad det indebæ
rer vil jeg ikke remse op her, men traditionerne vil blive holdt.

Jeg vil også gøre opmærksom på vores ændrede regnskabsår, 
der medfører at der skal afholdes ordinær generalforsamling i fe
bruar. Sidste frist for aflevering af forslag der ønskes behandlet på 
GF, er den 1. januar 1990.

Indkaldelse kommer til alle medlemmer formentlig i løbet af ja
nuar.

Efter juleafslutningen vil afdelingen holde julelukket indtil den
3. januar 1990.

Da dette er det sidste indlæg i OZ i år, vil jeg hermed ønske alle 
medlemmer en god jul og et godt nytår, og sige tak for det gamle. 

På bestyrelsens vegne 73 de OZ1LXT, Michael

VESTFYN - OZ7ASO

SVENDBORG - OZ7FYN

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

Kreds 6 Qzmw>
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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.

Så er det snart Jul igen, og vi kan se tilbage på en periode med 
mange spændende aftener på Kvisten. Så i det nye år 1990 starter 
vi med følgende program.

Program for 1. halvår 1990!
10. januar: Tilrettelæggelse af vinterprogram og hyggeaften.
24. januar: Video aften.

7. februar: Nostalgiaften.
21. februar: Computermodems og andre problemer.

7. marts: Hyggeaften.
21. marts: Printfremstilling i praksis.

4. april: Fieldday 1990?
18. april: Firmabesøg.
2. maj: Hyggeaften.

16. maj: Auktion og generalforsamling.

Så ønskes alle medlemmer og venner en glædelig jul og et godt 
nytår, fra OZ7Haderslev Damp Radio. Vy 73 de OZ5PG

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

SØNDERBORG - OZ1SDB

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.

JOTA ’89
Åbenrå afdelingen deltog for første gang i JOTA den 21. og 22. okto
ber. Det foregik sammen med Det Danske Spejderkorps 1. og 3., på 
Stevning hus, lidt syd for Åbenrå.

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 - OZ1LUO, Preben Sørensen, Pilevej 10, Nykøbing Mors, 
tlf. 97 72 20 24.
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.

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, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. 75 32 26 80.
Giro: 5 36 91 18.

Juleafslutning
Afdelingen holder traditionen tro en lille jule-hyggeaften den sidste 
mødeaften inden jul og det bliver i år onsdag den 20. december.

Af hensyn til børnene vil vi denne aften begynde allerede kl.
19.00.

Arrangementet afholdes i afdelingens klubhus på Grenevej 11, i 
Billund.

Vi var QRV på HF, VHF og packet. Der ud over blev der arrange
ret gå-rævejagt for spejderne, i både dag- og nattetimerne. Trods 
vejret, som bød på regn og blæst, blev JOTA ’89 en succes, for både 
spejderne og radioamatørerne.

Program
Tors. d. 14/12: Julemix, der bliver bl.a. vist lysbilleder fra dengang 
klubhuset blev indviet.
Tors. d. 21/12: Ingen klubmøde.
Tors. d. 28/12: Ingen klubmøde.
Tors. d. 4/1: Første klubmøde i 1990.
Hermed ønsker afdelingen alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ1EQX, Jan

Klargøring af rævemodtager. (Foto OZ1BTA)

Program
20. december - Billund: Juleafslutning.
10. januar - Give: Alm. klubmøde.
17. januar - Billund: Alm. klubmøde.
Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.

73 de OZ1FMB, Georg

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
20/12: Juleafslutning, gløgg-aften.
27/12: Ingen klubaften. Juleferie.
03/01: Alm. klubaften.
10/01: Alm. klubaften.
17/01: Alm. klubaften.
24/01: Vi besøger Herningværket.
Så er der atter gået et år og vi skal til at tænke på 1990 og hvad den 
vil bringe os - amatørmæssigt.

Den 24. januar 1990 besøger vi Kraft-varmeværket på Energivej
i Herning. Vi mødes ved porten til værket kl. 20.00 præcis. Det er 
nødvendig med tilmelding. Du kan skrive dig på listen i afdelingen, 
eller ringe fil mig på tlf. 97 21 19 83 senest den 9. januar 1990. Dette 
er det første arrangement i 1990, men der følger flere efter.

Et tilbageblik på 1989 fortæller, at det har været et godt år for af
delingen. Vi har haft telegrafikursus med 14 beståede.

Vi har deltaget i fieldday sammen med OZ9HBO med en 9. plads 
og vi har gang i teknisk kursus. Jo, der sker noget i Herning afd.

Til slut ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, med 
tak for det år, der er gået.

På gensyn i 1990 i OZ8H. 73 de OZ1GX, Gunnar

i r i j m é s s  /  Skpnten 31, stiv., G70i> Esbjatg. § € m m  f
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HOLSTEBRO - OZ9HBO
Mødelokale: Aktivitetscentret, Grønsgade, 7500 Holstebro. 
Møde: Hver torsdag kl 19.30.
Fmd.: OZ1LDS, Villy Jakobsen, G riegsvej 178, 7500 Holstebro. 
Postadresse: Postbox 1323, 7500 Holstebro.
Giro: 6 08 11 42.

HURUP - OZ5THY
Mødelokale: Bredgade 158, 7760 Hurup Thy.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 82 81.
Postard. Postboks 23, 7760 Hurup Thy.

Torsdag den 18. januar 1990 vil OZ1IIO Anker komme og demon
strere brugen af klubbens målegrej.

Mød op denne aften da, det sikkert er noget mange af os har brug 
for at lære noget om, så klubbens grej kan blive brugt noget mere.

Vy de OZ1IIG, Johannes

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.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 

Mandag den 15. januar 1990 kl. 19.30.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
P.b.v. OZ1ECG, Hans

Atter i år var Struer afd. OZ3EDR med til fieldday og selvom det ikke 
var med det helt store udstyr blev det dog med hæderlige placerin
ger på de 5 bånd 80-40-20-15-10 meter. Disse fem bånd blev kørt fra 
2 campingvogne. Kl. 11.00 lørdag formiddag så det ikke ud af så me
get, med de 2 campingvogne, og endnu var der ikke dukket nogen 
deltagere op, men efter en halv times tid begyndte der at ske noget, 
de forskellige som havde lovet at hjælpe til med opstillingen, be
gyndte at dukke op, og så kom der gang i opstillingen af anten
nerne. Til antennemaster havde vi fået lov til at låne nogle bund
garnspæle af fiskerne på Humlum havn. Pælene forlængede vi 
med nogle bambuspinde, det var nu ikke den helt store succes, idet 
de ikke kunne holde til det, da antennerne skulle hejses op, bræk
kede de. Men selvom bambuspindene blev forkortet kunne vi sta
digvæk få antennerne op i ca. 7 meters højde. En af de antenner, 
der blev brugt, blev holdt oppe af en drage, det var en 5/8 ant. til 80 
meter. Det kneb godt nok, med at få den op om søndagen, men ved 
at bruge 2 drager lykkedes det dog at få den op.

Til at holde gejsten oppe blev der serveret hjemmebagt kage lør
dag aften, og om søndagen blev der serveret håndfrikadeller til 
middag. Det med frikadellerne er blevet lidt af en tradition. Det med 
kagerne og frikadellerne blev fremtryl let af Britha, OZ9TX’s xyl.

Kl. 17.00 søndag kunne vi så pille det hele ned igen, og pakke 
grejet sammen, og håbe på at der også bliver brug for det til field
day 1990. Fielddayen 1989 vil nok blive husket for det gode vejr, den 
blev afviklet i, de andre år, har det altid regnet enten når vi satte op 
eller når vi pillede ned, så det var dejligt med tørvejr. Den eneste der 
blev våd på denne fieldday var dragen, som holdt 80 m ant. oppe, 
den faldt i vandet et par gange, idet den var sat op fra stranden og 
derved svævede ude over vandet.

Første mødeaften efter juleferien bliver den 11. januar 1990.

Efter juleferien er der planlagt to foredrag
Torsdag den 25. januar kl. 20.00: OZ7YY, F. Hoffmann. Emne: SSB 
og antenner.
Torsdag den 22. februar kl. 20.00: OZ5SB, Svend Erik Jensen. 
Emne: Packet radio.

Afdelingen ønsker medlemmerne en glædelig jul samt et godt 
nytår.

Vy 73 de OZ9TX, Knud Erik

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.

Siden sidst
Foredraget den 26. september.
Trods det skuffende fremmøde (kun 12 var mødt op), gjorde OZ5SB 
et virkeligt godt og interessant foredrag om packetradio. Alle gav 
udtryk herfor og det vil vi igen sige tak til OZ5SB for.

Rundvisning den 24. oktober.
Efter ankomst kl. 19.00 på Thisted Renseanlæg, blev vi budt vel
kommen af driftsleder Frede Østergård som også viste rundt. Efter 
en gennemgang af opbygning og processtyring fik vi set og demon
streret PC/PLC funktioner, hvorefter vi så hele anlægget i funktion. 
Vi sluttede af med kaffe og brød. En yderst interessant og lærerrig 
aften lidt udover det sædvanlige.

D-licenskursus
Det er dejligt at se, der stadig er radioamatørinteresserede til. Hol
det består nu af 12 deltagere og kurset fortsætter indtil foråret, med 
henblik på maj prøven. PØJ-PØJ!
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Program for januar/februar
Afd. holder julelukket fra den 6. december 1989 til 1. januar 1990.

2. jan.: 2 m test. D-licenskursus.
9. jan.: Bestyrelsesmøde. D-licenskursus.
6. feb.: 2 m test. D-licenskursus.

13. feb.: Bestyrelsesmøde. D-lisenskursus.
27. feb.: GENERALFORSAMLING. Indkaldelse senere.
Der er selvfølgelig alm. klubaften hver tirsdag, ligeledes kører D-li- 
censkursus som sædvanlig kl. 19.30.

Rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vy 73 de OZ1LMV, Jan

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.

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.

Juleferie fra 20. december 1989 til 3. januar 1990.
Færdiggørelsen af vore nye lokaler skrider langsomt men sikkert 
fremad. Stationsrummet er næsten færdigt - »dagligstuen« er fær
dig. Ølgod kommune vil i det tidlige forår invitere til åbent hus i det 
tidligere alderdomshjem, så alle kan se, hvad huset bruges til. Der 
er amatørteatergruppe, modeljernbaneklub, dartklub, ungdoms
klub o.s.v. Nærmere herom senere.

Glædelig jul - godt nytår.
Vy 73 de OZ1QQ, Ove

Kreds 8 ÖZ6KM, Kjeld Majland, 
Undbjergv*j&r~ A' 
ÖL8657M42* Kreds 8

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.

Sabro mødet den 29. oktober 1989
Følgende numre blev udtrukket på de solgte call-mærka-
ter.

Nr. Præmie Sponsor
240 Panasconic matrixprinter OM-DATA
333 16 el. beam 2 m NORAD
226 8 el. X-beam 70 cm NORAD
324 4 el. beam 2 m Werner Radio
356 4 el. beam 2 m Werner Radio
307 Gasloddekolbe A.B. Svejseteknik
141 100 m RG-58 FC-Trading
261 3fl. vin FC-Trading
401 Bog: Solid State design EDR-Forlag
277 VTS opgavebog EDR-Forlag
48 Bog: Antenna imp. matching EDR-Forlag

328 VTS opgavebog EDR-Forlag
235 VTS opgavebog EDR-Forlag

11 Babyfon Digitronic
177 Satellit Danmarks kort GY-Trading

Præmierne kan afhentes efter aftale med undertegnede 
på tlf. 86 19 86 85.

På Sabro udvalgets vegne, EDR Århus afd.
OZ1DZE, Viggo Pedersen

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

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

Så er det slut for denne sæson, og vi starter igen den 2. januar, med 
undervisning i »Vejen til Sendetilladelsen«, og den 11. januar er der 
klubaften.

Glædelig jul og godt nytår til alle.
Vy 73, OZ1BIX, Leo

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

HORNSYLD - OZ3TRX
Mødelokale: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ11JYF, Flemming Drøger, Teglværksparken 13, 
7130 Juelsminde.
Giro: 5 35 18 98.
Postadresse: Bisholt Strandvej 3, Glud, 8700 Horsens, 

el. formanden.
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HORSENS - OZ6HR SILKEBORG ■ OZ7SAC
Mødelokale: Gasvej 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.

Aktiviteter i OZ6HR
Tirsdage: CW kl. 19.00 ved OZ3ADL, Henrik.
Onsdage: Kl. 19.00 Teknisk kursus, ved OZ1JXG, Nils Chr. 
Torsdage: kl 19.00 Klub og byggeaften. Kaffe m.m. fra Idas køkken.

Når dette læses har vi haft vores juleafslutning i klubben, med for
manden som julemand, der uddelte godterposer til de mindste.

Vi skal snart have juleferie, og ser nu mod 1990 
Du skal huske juletesterne!
Det er 2. juledag på 80 m, samt på 2 m og 70 cm.

Det er meget godt at få sagt godt nytår til vores »radiovenner«. Så 
se at få loddet stikket på antennen og bliv QRV på denne dag.

Der bliver sagt godt nytår på 145.425 mc den 31. december kl. 
19.00-20.00.

På genhør. Glædelig jul og godt radionytår!
Vy 73 de OZ6CE, Carl

KOLDING - OZ8EDR
Mødelokale: Set. Nicolaj Skole, Skolegade 2, indg. E. 6000 Kolding. 
Postadresse: Postboks 141, 6000 Kolding.
Mødeaften: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GIX, Jes Rosenblad, Cypresvej 15, 2. tv.,
6000 Kolding, tlf. 75 53 30 29.
Giro: 3 24 74 81.

RANDERS - OZ7RD
Mødelokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej 84, Randers.
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1LSQ Peter Sonne, Sjællandsgade 51,
8900 Randers, tlf. 86 43 21 66.
Giro: 2 14 61 69.
Postadresse: Postbox 351, 8900 Randers.

Henning, OZ1KSW, ønsker at træde ud af bestyrelsen, og overlader 
herved posten, som sekretær til OZ3PJ, Poul. Den nye bestyrelse 
vil gerne rette en tak til Henning for dit arbejde indenfor EDR her i 
Randers afdelingen.

Vore medlemmer med familie og venner af »Tårnet«, ønskes en 
rigtig glædelig jul samt et godt og heldbringende nytår.

Vy 73 de OZ3PJ, Poul

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.

Mødelokale: Nørrevangsskolen, Granallé 20, lokale 19. 
Mødeaften: Hver lirsdag 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.

VEJEN OG OMEGN - OZ1VJO
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.

Vi fortsætter med SWR-meter projektet, og har indtil nu foretaget 
en del målinger med forskellige dioder. Vi har opdaget at der er me
get stor forskel på dioderne, men vi håber at finde nogen som kan 
bruges med tilfredsstillende resultat.

Den 26. oktober havde vi demonstration af packetradio. Det var 
OZ1CXW, Jørgen, og OZ1AMK, Poul, der havde stillet udstyr til rå
dighed. Som planlagt delte vi os i to hold, og demonstrationen fore
gik fra deres respektive QTH.

Det startede med en gennemgang af modem, computer, skærm 
og printer, og hvordan det hele fysisk var koblet sammen med sen
deren.

Derefter blev udstyret startet op, og efter kort tid havde vi kontakt 
med hinanden via mailboxen i Kolding. Vi prøvede at hente og 
bringe en meddelelse til hinanden via mailboxen, og det var fantas
tisk at se, hvor hurtigt og sikkert en meddelelse nåede frem.

Senere prøvede vi at hente et par stykker af de utallige informati
oner som andre amatører har stillet til rådighed i mailboxene. På 
ganske kort tid kunne man hente flere timers læsestof, præcis om 
næsten det emne man ønskede. Det er ikke uden grund at man kal
der det et bibliotek.

Det var en utrolig spændende aften, og klokken havde da også 
passeret midnat inden vi stoppede forsøgene. Der skal her lyde en 
stor tak til Jørgen og Poul, fordi de stillede udstyr og lokaler til rådig
hed, og samtidig kan vi varmt anbefale andre afdelinger at bruge 
samme metode ved et packet-foredrag.

Bestyrelsen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. 
På gensyn torsdag den 4. januar 1990.

Vy 72 de OZ1AFD, Claes

VEJLE - OZ5VEJ
Mødelokale: Dæmningen 58, Vejle. 
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LGC, John Domino, Fløjstrupvej 36, 
7100 Vejle.
Giro: 2 25 76 29.
Postadresse: Formandens adresse.

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

Juleafslutning
Tirsdag den 19. december, julegløgg m.v. Kaffe med småkager.

Vy 73 OZ5LD, Leo

OZ DECEMBER 1989 743



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 december
Tirs. d. 12.: Teknisk kursus V/OZ6ZR og OZ5KM.
Ons. d. 13.: CW-kursus v/OZUHP.
Tors. d. 14.: Juleafslutning m/glögg.
Tirs. d. 19.: Teknisk kursus.
Ons. d. 20.: CW-kursus.
Tors. d. 21.: Klubaften.
Bestyrelsen ønsker glædelig ju l til alle.
Man. d. 25.: 1. juledag holder repeaternyt fri.
Tors. d. 28.: Lukket p.g.a. juleferie.

Program for januar
Tirs. d. 2.: Kl. 19.00-23.00 VHF contest.
Ons. d. 3.: CW-kursus.
Tors. d. 4.: Klubaften.
Tirs. d. 9.: Teknisk kursus.
Ons. d. 10.: CW-kursus.
Tors. d. 11.: Klubaften.
Tirs. d. 16.: Teknisk kursus.
Ons. d. 17.: CW-kursus.
Ikke mærkede klokkeslet, kl. 20.00.

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.

FREDERIKSHAVN • QZ6EVA
Mødelokale: Randersgade 57, 9900 Frederikshavn.
Fmd.: OZ1IPK, Tonny Jensen, Elisabeth Bel I isvej 24,
9300 Sæby. Tlf. 98 46 39 66.

Siden sidst er resultaterne fra fieldday testen blevet offentliggjort, 
og vi må nok konstatere, at det kræver endnu mere forberedelse og 
styr på deltagerne, hvis vi skal gøre os gældende i denne test. En 
del medlemmer deltog også i spejdernes JOTA-arrangement, og så 
vidt vides er et par spejderne allerede deltagere i vinterens teknik 
kursus.

På gensyn efter juleferien.

Program
19. dec.: Juleafslutning.
16. jan.: Klubaften.
6. feb.: Klubaften.

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.

Torsdag den 9. havde OZ4AA, Niels organiseret teleinspektionen til 
at holde foredrag. Med chefen S.E. Jensen, samt to mand til at be
svare spørgsmål, var henholdsvis Bent Larsen og Jan Petersen fra 
distrikt Århus.

S.E. Jensen omtalte emnet kontrol- og forstyrrelses opgaver, 
som han så specificerede i grupper. Dette blev anskueligt gjort med 
transparanter, som var inddelt i %-blokke, og kom ind på at radio
amatører var de mindst forstyrrende at have med at gøre.

Hvis vi fik besøg af Teleinspektionen, skulle vi endelig tage imod 
dem med en kop kaffe, så var de bedre at snakke med.

I øvrigt et interessant foredrag, med lokalet fyldt til bristepunktet, 
en tak fra OZ2EDR, for en god aften.

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.

Onsdag den 3. januar 1990: Klubaften.
Der startes på VTS-undervisning i januar.

Klubbens medlemmer ønskes en god jul samt et godt nytår.
Vy 73 de OZ2ABR

HOBRO - QZ4HOB
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: Buttergården, Buttervej, 9990 Skagen.
Mødeaften: Mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1KSQ, Norman Andersen, Westbanke 54,
9990 Skagen, tlf. 98 44 63 19.
Postadresse: Postbox 116, 9990 Skagen.

Skagen afd. har fået nye lokaler
Gennem nogen tid har der i afdelingen har været ønske, om at få 
nye lokaler i stedet for den gamle tyskerbunker, på Drogden. Det er 
så lykkedes at få tildelt lokaler i Buttergården, en ejendom som 
kommunen er ejer af og som p.t. - og forhåbentlig igennem mange 
år skal benyttes til foreningsformål. Vi er tildelt overetagen i stuehu
set, som desuden i underetagen skal rumme en SSP-café og i de 
andre lokaler skal der være musikfolk, motorcykel/crosserklub. Så 
man må sige det bliver en blandet forsamling.

Lokalerne må sige at være ideelle dog ikke store, idet der er et 
klublokale samt et operatørrum.

Jeg kan derfor kun anbefale alle lokalforeningens medlemmer til 
at møde op og deltage.

Som det kan ses af hovedet, er vi begyndt at holde klubaften 1 
gang om ugen, hvilket er et ønske fra medlemmerne.

OZ1KSQ, Norman

Kreds 9 Tøftøvaj Véd$tfyp,
9BÖQ Hjørring, tlf, 98 97 72 99. Kreds 9
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VEST-HIMMERLAND - OZ5HIM

Mødelokale: Præstegårdscentret, Farsø.
Fmd.: OZ1FQU, Erik Beck Jensen, Grønnegade 7, 
9670 Løgstør, tlf. 98 67 32 52.
Mødeaften: 2. onsdag i hver måned kl. 19.30. 
Postadresse: E. Bildsøe, Stiglmosevej 13, 9600 Års.

AALBORG - OZ8JYL
Mødelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg, tlf. 98 13 95 35. 
Mødeaften: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: 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
På bestyrelsesmødet den 6. november blev det vedtaget, at købe 
en UHF 70 cm station, mærke Kenwood TS-811 Esamt et HF-trin til 
samme. Det ender nok med at OZ8JYL bliver QRV via satellit. Stati
onen er bestilt og kommer nok snart. HF-trin er købt og afprøvet, og 
det virker rigtig godt.

Samtidigt blev det besluttet at støtte NRFG med et mindre beløb, 
idet også en del medlemmer af OZ8JYL benytter OZ9BOX.

Afd. har også bestilt ca. 10 stk. »Vejen til sendetilladelsen« samt 
7 nye opgavebøger.

Når dette læses har vi nok travlt med at handle ind til jul, så jeg 
vil ikke tage mere af jeres tid...

Hermed ønsker jeg p.b.v. en rigtig god jul samt et godt nytår til alle 
venner og bekendte.

Vy 73 de OZ1LLY, Gert 

PS. Første klubaften i 1990 er onsdag den 10. januar 1990.

Silen t Key
OZ7UT

Det er med sorg, vi erfarer at have mistet OZ7UT Frede Larsen. 
Frede fik sin licens i tresserne sammen med en lille gruppe ligele
des særdeles aktive Walkie folk. Han var kendt som en mand, der 
satte sig nogle mål, og efterstræbte dem til de var nået. Han var al
drig bange for konkurrence, og i samme ånd var altid hjælpsom 
overfor sine medamatører.

Han vil blive savnet af os alle, men vel mest af den lille gruppe, 
med hvem han delte så mange timer.

Æret være Fredes minde.
På Frederikshavn afdelings vegne 

OZ8SO

OZ7AC
Den 4. november døde »Chris«, eller Alfred, som han jo retteligt 
hed. Efter flere års kamp mod fysiske svagheder, bukkede han un
der. Trods indædt kamp, der skyldtes kærlighed til selve livet, viste 
der sig at være grænser for selv »Chris’s« styrke og kunnen. Han 
var jo selv læge, og som sådan står en sand armada af mennesker 
i taknemmelighed til ham. Chris var den, der ofrede alt for at hjælpe 
sine medmennesker,... fysisk som psykisk.

Når man besøgte Chris i de sidste uger, havde man altid noget 
med hjem ... menneskelig berigelse. Og det trods skiften mellem 
optimisme og håb for fremtiden og så en desperat følelse af mag
tesløshed. For han »kunne« jo det med læge-kunsten,.. bare ikke 
på sig selv. For de, der ikke kendte Chris, kunne man måske virke 
lidt »hurtig«, lidt »professionel« og lidt »kontant«,... men hans ven-

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

NUUK - OX3NUK
Mødelokale: Klubhuset, v/tidl. stenknuseri på Entreprenørpladsen 
Mødeaften: Første torsdag i måneden hos formanden.
Fmd.: Robert Jeppesen, Box 1002, 3900 Nuuk.
Postadresse: Postbox 875, 3900 Nuuk.

Hej Robert... m.fl.
En rigtig glædelig jul ønskes I alle der i Julemandens land... og til 
lykke med formandsjobbet, Robert. På genhør/skriv.

Vy 73 de OZ1CRY, Eiien-Sofie

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.

ner, og de, der havde brug for ham, vidste, at der bankede et 
varmt/varmt hjerte bag ydret.

Som radioamatør gennem over 40 år, var Chris kendt af virkelig 
mange, men i dag vil måske mest de lidt ældre radioamatører min
des glade radiodage og QSO’er med Chris. I de sidste år blev det 
ikke til mange QSO’er, men hans hjerne tumlede stadig med radio
problemer og teorier, som han drømte om at kunne løse på sine 
gamle dage.

Et er imidlertid sikkert: Han vil ikke blive glemt på Bornholm.

I taknemmelighed 
OZUF/lb

DL7ZZ
Danmarks gode ven Martin Schneider, DL7ZZ, er forsvundet fra 
båndet. Martin gik endeligt QRT efter nogen tids sygdom i en alder 
af 69 år. Han var mange år aktiv på HF i Danmark og Norge. DL7ZZ 
var et call, der sædvanligt hørtes på Vikingerring med LA6WA, 
LA7W og mange danske og tyske radioamatører på 40-meter bån
det.

Martin var et uhyre hjælpsomt menneske, som aldrig sagde nej, 
hvis nogen bad om hjælp, såvel praktisk som teoretisk.

Han havde godt nok planer om sine antenner, som han desværre 
ikke nåede at realisere. Hans særlige egenskaber var indfølings
evne, visdom, venlighed og talent for organisation. Hans stemme 
vil blive savnet, ikke blot i æteren.

Vi vil altid mindes ham som en god og hjælpsom kammerat.
Æret været hans minde.

DL2HAB (OZ1KVW), Bernd
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Fra billedarkivet
Kurt Carlsen, W2ZXM
Efter længere sygdom døde for nylig Kurt Carlsen, W2ZXM. Den 
modige danske kaptajn var i 1952 i nogle uger samtaleemne over 
hele verden, da han forsøgte at få sit »skæve« skib bugseret til 
havn. Sammen med sit gode skib »Flying Enterprise« mistede Kurt 
også sin hjemmebyggede amatørstation. Senere er der kommet 
andre stationer til, og mange danske amatører har i årenes løb haft 
forbindelse med Kurt, og ikke mindst fra 1976, da han gik i land og 
nød i hjemmet i Woodbridge, New Jersey sit otium som radioama
tør.

OZ1HJV, Erik

Læsernes mening
Vedr. »Læsernes mening OZ oktober 1989, side 620«
Dr. OM Tage, VE3FDN.
Det er os ikke tilladt at tale med pirater og spec. på HF-båndene, har 
de færreste en »call-liste«. Så vi ved ikke, om det er en pirat i den an
den ende af QSO’en.

For mit vedkommende og givetvis også for experimenterende 
amatører i almenhed, ville hele fornøjelsen være ødelagt,hvis man 
skulle sidde med en call-bog i hånden, før hver QSO!

Derfor er det også OK, at vi informerer hinanden om pirataktivite
ter -MEN-»vil man holde selv-justits«; må det foregå under al tæn
kelig hensyntagen.

For mig, virker det, som om du ikke har tænkt på konsekvensen 
af, kun at nævne »en amatør i Florida og en - MM station i Carrib- 
bean«. Jo - godt nok »danske« - men er der ikke andre danske i det 
område? Hvis der er? tænk så på, hvad de må føle.

Jeg syntes ikke, du må skrive sådan uden præcist at angive call!
Vy 73 de OZ5KH, Kenny

R A D I O A M A T 0 R E R N
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Practical Wire Antennas by G3BDQ, RSGB.................................................. kr. 140,00
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Når dette blad kommer på gaden, håber vi, at have de nye årgang 1990 Call-Books og 
handbooks hjemme fra Amerika.

Vi har stadig på lager!
QTH-listen 1989, portofrit.................................................................................kr. 115,90

Radioamatørernes Forlag ApS står til rådighed for yderligere oplysninger på telefon 66 13 77 00. 
Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

NB: Nye regler ved forsendelse:
Der skal betales de faktiske udgifter til forsendelse 

tillagt efterkravsgebyr ved postopkrævning.

Radioamatørernes F o rla g  ApS
EDR, Kronprinsensgade 46 st., Postboks 172 - 5100 Odense C. - Giro nr.: 3 11 92 11
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AMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNON
Amatørannoncer sendes til EDR’s Forlag ApS Postbox 172, 
5100 Odense C. bilagt betalingen i check eller evt. i gængse 
frimærker. Taksten for amatørannoncer er 50 øre pr. ord, 
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgår af siden med 
indholdsfortegnelsen og for sent indsendte annoncer 
henlægges til næste nummer af OZ. Kun for medlemmer og 
medlemsnummer skal oplyses sammen med Indsendelse 
af annoncen.
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller 
call - og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr. 
Annoncer med kommercielt sigte optages ikke som amatør
annoncer.

Sælges: Mitsubishi GaAs FET’s, powermoduler og TEFLON- 
print. MGF1302, pris kr. 65. MGF1502, pris kr. 50. MGF1501, 
pris kr. 30. MGF 1102, pris kr. 40, (dual gate). 6 GHz mixer- 
diode BA481, pris kr. 10.1240-1300 MHz 20 W powermodul, 
M57762, pris kr. 695. BFG 91 a, kr. 7,5. BFG 33 Ft=12 GHz, pris 
kr. 10. Mikrobølgekondensatorer, pris kr. 5. Temperaturregule
ring 50 grader C til X-talovn, pris kr. 20. TEFLON PRINT CuClad 
3M/Keene Er=2.45, t=0.8mm, 75 øre/cm2. Ætsede teflon
print til diverse mikrobølgekonstruktioner 1-24 GHz, ring og 
hør!
OZ1HDA, Erik, tlf. +045 (0)8 88 93 01.
OZ1FJJ, Kurt, tlf. +045 (0)8 56 21 77.

Købes: EDR’s Kortbølge Amatørens Håndbog 1960. Yaesu 
FRT-7700 antenne tuner. Yaesu FRV-7700 VHF converter. Pro
bér. AC UHF UPB1 og UPB2 DC PB2 og PB3 (Radiometer 
RV24). Beolit type 1501. OZ nr. 1 nr. 2 1989.
OZ-DR 2377, Ole, tlf. 42 36 50 41.

Købes: Signalgenerator 30 MHz til minimum 400 MHz, måle
modtager 10 (150) kHz - 30 MHz, helst med CISPR detektor, 
målemodtager 30 - 1000 MHz.
OZ6YF, Ruben, tlf. 42 5717 22.

Sælges: Kenwood TS430S 1,8 kHz 500 Hz filtre. FM modul, 
mikrofon. Brugsmanual og servicemanual, pris kr. 7.000. 
OZ1IMY, Frede. Træffes efter 2. januar på tlf 98 17 30 70.

QSL - KORT
M a n g le r du Q S L-kort, så kontakt os. V i ha r 
s tandard  kort, m en laver også  kort e fte r d in 
egen idé. H U S K , vi trykke r også  kuverter, 
laver fak tu ra -sæ t, b lokke m .m . til b illige  p ri
ser. R ing og hør næ rm ere .

 — TRYK

H S Ringgade 187 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 07 03

s: Yaesu YM-24A, speaker-microfon. 
s: Rotor CD45II (renoveret). Elevationsrotor Kenpro 

KR-500 (renoveret).
OZ3R, tlf. 86 25 65 10.

FORHANDLER af VHF - UHF 
samt EDB
H-100-RG58-RG8/213, Packet på PC. 
Coaxkabel - S tik - Konnektorer 
Krystaller - Rotorer - PA-trin 
Strøm forsyninger - Antenner 
NiCd-batterier - Komponenter 
og m eget mere!
Ring og få en pris - vi er b illigst!

DAMATIC, GI. Tibberupvej 16, 
3060 Espergærde

Vy 73 de OZ1ISK, Dan

Sælges: Yaesu FT208R, 2 m FM-håndstation m/160! kanaler, 
ACCU og gummi-antenne, pris kr. 1.995, og Yeasu FT7Ö8R 70 
cm FM-håndstation m/240! kanaler, ACCU og gummi
antenne, pris kr. 1.995, og Yaesu NC-8, automatisk strømfors, 
og oplader til vedligeholdelse, normal- og hurtig-opladning af 
ovenstående, pris kr. 995. OBS: Alt OK, i originalemballage. 
OZ5FK, tlf. 42 65 12 11.

Købes: Nyere 2 m håndstation, evt. gerne med mohofon. 
Sælges: 2 m FM station Multi 8 DX m/indbygget strømforsy
ning. Af 23 kanaler er bestykket simplex 144.7,144.8,144.9, 
145.3, 145.4, 145.425, 145.45 samt Vejrhøj, Ringsted, Sø
borg, Ramløse og Helsingborg repeaterne. Pris kr. 800. Radi
orør: Mange forskellige typer modtagerrør samt enkelte sen
derrør kan leveres, spørg venligst.
OZ7OP, Oluf Petersen, tlf. 42 9817 43.

Sælges: Servicemanual til Facit puncher model 4070. 
OZ1FQ, Frank, tlf. 32 52 38 11 eller 31 55 77 87.

Sælges: Vinterhi! Min satellitstation bestående af Yaesu 
FT736R med jay-beam krydsbomsantennertil 2 m (2 x  10 el.) 
og 70 cm (2 x  12 el.), pris kr. 17.000. Min HF station leom 735 
med original strømforsyning, pris kr. 11.500. Begge stationer 
er som nye i oprindelig emballage med manual. G-WHIP mo
bilantenne 10/15/20 m fod, pris kr. 600. Gitterdykmeter, pris 
kr. 300.
OZ2WO, Elart, tlf. 86 93 34 54.

OZ DECEMBER 1989

Sælges: Yaesu HF transceiver monteret med 2 m +  UHF 
mondul. Yaesu FL7000 linear amplifier comet ant. til 2 m + 
UHF +  duplexfilter. Butternot vertikal 80 -10 m. Brugt ca. 3 
mdr. MFJ949L antennetuner med krysnålinstr. dummyload + 
balun.
OZ1BWC, tlf. 42 54 22 03.

Sælges: UHF radio type Salora SRP25D med UHF simplex ka
naler og alle repeaterkanaler 1750 Hz opkald og indbygget 
pre.amp., pris kr. 800.
OZ6CE, Carl, tlf. 86 55 11 69.
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Sælges: X-bom 14 ele. for 70 cm og 9 ele. for 2 m begge med 
fasekabler, samlet pris kr. 1.100. Rotor FIREBIRD T558, pris kr. 
700. Rotor AR22, pris kr. 500. Rotor AR30, pris kr. 800. Alle ro
torer med ca. 15 m kabel. 5/8 ant. for 2 m PROCOM GP160, 
pris kr. 350.5/8 ant. for 2 m PROCOM CXL2-1YA, pris kr. 150. 
RTTY/CW interfase for C64/128, pris kr. 900. HF transceiver 
FT901, særdeles velholdt, incl. ekstr PA-rør (nye), pris kr.
7.000.
OZ9RU, Kurt, tlf. 86 98 14 49, efter kl.16.

Q S L-kort Se annoncen i 
OZ nr. 2/89 side 94

s: SHIMI2V SS-105S folketransceiver købt september 
88 som færdigvare (ikke medbyg) fremtræder som ny, pris kr. 
3.500. Tysk Junker morsenøgle, pris kr. 400. Storno 612M 
VHF, pris kr. 500 HF PAtrin 3,5 til 30 MHz 10/100 W 12 V, pris 
kr. 1.000. Fabriksnye radiorør også gamle typer, ring og spørg, 
effektmodstande 6,8 K 9 W 30 stk., pris kr. 20.
Købes: CW filtre til Drake R-4C samt MN-4 antennetuner. 
OZ1KHV, Paul, tlf. 98 45 10 07.

Sælges: Brugt 21 ele 70 cm Tonna, pris kr. 300. Ny 70 cm 
Ringo, pris kr. 300. Næsten ny 2 m Ringo, pris kr. 325.4 brugte 
13 ele 70 cm OZ5HF, pris pr. stk. 200. Fasekabel OZ5HFtil 2 x  
9 ele 2 m og 2 x  13 ele 70 cm å kr. 25. Alt plus forsendelse. 
OZ1FKZ, Gert, tlf. 86 92 27 60.

Sælges: X-bånd målesender Hewlett-packard DY-5731, CW- 
FM-SWEEP, 9 til 10,5 GHz, WG-16 output, +24 til -80 dBm, 
pris kr. 2.850. Målesender Hewlett-packard HP616A, CW-FM- 
plus, 1750 - 4000 MHz, 0 til -125 dBm, pris kr. 1.950. Rørvolt
meter Bog 0 RV1L.C, ubrugt, pris kr. 1.350. Modtager Siemens 
E311d med 1 kHz faselås i prima stand, pris kr. 2.900. Modta
ger Siemens E311b med 100 kHz faselås i primastand, pris kr. 
2.600. Modtager Racal RA17L, modificeret med produktde
tektor, pris kr. 2.100. Modtager Hammerlund SP600, modifi
ceret med produktdetektor og finindstilling, pris kr. 2.200. 
Samleobjekter modtagere HB312N-BC312M og BC348Q sen
der ART-13. Senderrør Eimac 4 x  150 G/8172 med coaxial 
sokkel, i original emballage, pris kr. 400. Forsølvet Cavity til 
1296 MC - brug 2C39/3CX100 indtil 20 dB gain - nemt og hur
tigt, pris kr. 350.
Købes: QB4-1100, RS1002A, 4-400.
OZ6AI, Asbjørn Jørgensen, Huginsvej 34, 8800 Viborg, tlf. 
86 62 47 72, efter kl. 17.

Købes: AP 770 UHFX-talstyret kanalstation. Original eller om
bygget defekt kan også bruges.
OZ8JV, Jens C. Rossen, tlf. 74 63 04 94.

Sælges fra OZ4EKs dødsbo: En fabriksfremstillet gittermast 
18 m høj i 3 sektioner, masten skal nedtages af køberen, pris 
kr. 1.000.2 m all mode transceiver Yaesu FT225RD stationen 
står som ny, pris kr. 5.000. Stomophone 700 ombygget til 70 
cm med indbygget HF trin og ekstra betjeningspanel medføl
ger, pris kr. 1.000. AP2000 ombygget til 70 cm med udvendigt 
HF trin, pris kr. 1.000. 25 wattts PA trin for do, pris kr. 250. 2 
m håndstation standart 145SRC bestykket med 5 kanaler 
heraf en til Vejrhøj, nye NiCd akkumolatorer, pris kr. 700. Mobil 
27 MHz syntese transceiver Danita 23 kanaler FM og AM 
strømforsyning medfølger, pris kr. 700.5 stk. 27 MHz walkie- 
talkie Danita, en af 3 kanaler er bestykket med kanal 11, pris 
pr. stk. kr. 200. Gelose converter med rørbestykning 144 MHz 
ind 26 MHz ud, pris kr. 200. Kenwood SW100 SWR og power 
meter for 2 m og 70 cm har kun været brugt få gange, pris kr. 
300.800 Hz CW filter MD503 6 sektioner, pris kr. 150. Micro- 
wave modules 1296 MHz converter, pris kr. 200. OZ fra 1948 
til dato, pris pr. årgang 35. Div. radio literatur - nettrafoer coax 
kabler - blæsermotorer tyske værnemagtsrør m.m.
OZ6SJ, Sv. Åge, tlf. 53 47 14 60.

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

*OBS! HAM-SUPPLY OBS! * 
: n y t  n o r d  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. ^

★ 
★

Tlf. 97 96 22 47 *
^ 7730 Hanstholm efter kl. 18,00 *

* Molevej 36* BOX 56

Sælges: Printudlægningsprogram til AMSTRAD 6128, pris kr. 
150. Små gedigne dobbeltmanipulatorer til indbygning. Frem
stillet i forcromet messing med pinollejer og fingervinger i te
aktræ, pris kr. 160.
OZ4IT, Leif Bøtter, Skovsbovej 5, 5700 Svendborg, telefon 
62 21 90 42.

Købes eller lejes: Manual eller diagram af FTdx400. Transce
iver.
OZ7KC, Orla, tlf 98 13 52 54.
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Sælges: Kenwood TS820S. Philips Autoradio Sprint. 2 m an
tenne 4 el. Yagi. C rystaller 1810 Kc 1710 Kc. Måleinstrumenter 
40 m.m. indb. Skrivemaskine Olivetti tekne 3. Marklin trans
formator. Uhr eliminator. Antenne Kanal 49. Regnestok Diwa 
Elec. 211. Rejseskrivemaskine. Diverse rør U - E og senderør 
m.m. Nettransformatorer - mik. transf. Lærerbog i Radiotek
nik 1-2. Ældre OZ og tidsskrifter.
OZ3XA, tlf. 66 13 41 49, efter kl. 18.00.

___________  VIBROPLEX speedkey, forkromet:. . . .  kr. 1100,-
(KENT] lambic Paddle, forkromet:...................kr. 1050,-

^  Original engelsk præcisions
morsenøgle m. kuglelejer, k it :  kr. 650,-

73 de OZ5RM
ö t C i l i n C Å  Bavnestien 6, 2850 Nærum, tlf. 42 80 25 80

Sælges: HF-beam antenne, TH3J, 3 elm. med manual. Pris 
kr. 650. Antennetuner Yaesu FC301, indgang for 3. coax og 1. 
wire ant. max 500 W i 50 Ohm, SWR-meter og Watts FWD po- 
wer meter, manual. Pris kr. 1.500. Oscilloscop, HP130C, med 
manual, pris kr. 500. Rævemodtager EU 79, med lader og ma
nual, pris kr. 500. Rævesender med automatic. 1.825 MHz, 
indstillelig op til 6 ræve, 2 programmer, for EDR standart 
speed 80 og for begyndere, speed 60. Med lader og manual, 
indbygget i vandtæt militærkasse med plads til antenne og 
jordplan. Opstart indtil 999 min. for første udsendelse. 2 stk., 
pris, ring og hør nærmere. Rustfri Wire, 4 stk. å 13 meter, 0 
4 mm, øje monteret i én ende. Velegnet til badunering af ant. 
mast, pris kr. 350. Nye sortlakerede kabinetter, B420, H88, 
D330 mm. Pris kr. 100. Storno X0611-X0631, pris kr. 20. Texas 
Led display TIL306, pris kr. 30. Converter 24/12v dc. 6 amp. 
ny, pris kr. 150.
OZ8TU, Kim, tlf. 42 23 41 85.

Sælges: HFtransceiver leom IC 730, med original strømforsy
ning og manual samt diverse diagrammer. Pris kr. 6.000. 
OZ1LSO, Lars, tlf. 86 24 59 64.

Sælges: Drake TR4 m/strømforsyning + højttaler MS4, fast 
pris kr. 2.500, afhentes.
OZ7BW, tlf. 86 92 77 47.

Tilbud: til alle computer-interesserede radioamatører. Sam
køb af computere PC x  T eller PC - AT, direkte fra Taiwann. 
Virkeligt billigt.
Interesserede kan kontakte OZ1FLH, tlf. 31 41 51 43 eller 
OZ1HHX, tlf. 42 90 29 30.

Sælges: BLY 88A 15W, pris kr. 100, BLY 89A 25 W, pris kr. 
125, 2 nye CX 250F/G, pris kr. 300. Køreklart modtagerprint 
BSP MD 501, pris kr. 500. Yaesu VHF-håndtransceiver FT 209 
RH/5W med MH-12 A2B monofon, YH-2 headset og mobil
beslag, pris kr. 2.500. Yaesu 5/8 ant. 150 GPX, pris kr. 250. 
Ant. tuner SPC-system, pris kr. 1.200.
OZ1FFB, tlf. 53 55 98 37.
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Julegave: Splinternyt SWR/power meter type comet CD160H 
1,6 - 60 MHz. (Se annonce i OZ). Pris kr. 1.000.
Sælges: Proffessionel kommunikations resceiver 10 kHz - 30
MHz, digital udlæsning af frekvens, 4 filtre muligheder samt 
AM, USB, LSB, CW, F1 (telex). Enestående storsignal egen
skaber. Størrelse passer til 19”  rack, manual medfølger. Sæl
ges for højeste bud. Gittermast trekantet helsvejst 17 m m. to
prør (skal hentes), pris kr. 1.800. Programmerbar lomme
regner HP11C.
OZ1ING, Henrik, tlf. 98 84 31 25.

Sælges: 2 stk. måleinstrumenter signal generator LSQ-16
100 kHz -100 MHz, pris kr. 500. Audio-generator tech-te 22, 
pris kr. 200. Krystalfilter 10,7 MHz - 455 kHz, pris kr. 250. Trafo 
220V -38 V - 5A/16.5 V/100 mA, pris kr. 50. Antenneforstærker 
TV-kanal 8, pris kr. 150. Krystaller i mange frekvenser, pris pr.
stk. 15.
Købes: FT290R. FT480R. FT225RD.
OZ1FLP, Rudy, tlf. 31 83 29 21, træffes hele dagen.

Sælges: Omlavet AP780 UHF. 100 kanaler aut. rep.spacing
1750 Hz toneopkald. Også velegnet til mobilbrug, pris kr. 850. 
Stornophone CQP 512 med rep.kanalerne 145.600,145.650, 
145.700 med akkumolator og lader, pris kr. 550. LME605 80 
kanaler aut. spacing og 1750 Hz tone opkald, pris kr. 850. 
OZ1LDD, Jørgen, tlf. 66 17 60 50.

E S E iS å S l,
Satellitbilledkort 1 : 3 6 0 . 0 0 0  ARETS GAVEIDÉ I

H e le  D a n m a rk  fra-715 k m ’s hø jde . (M a j 1 9 8 8 ).
Enestående optagelse fra verdensrummet og LANDSAT 5 - satellitten. Viser selv 
marker, veje, broer, større anlæg, jordbund og vækster. 145 Mbyte info overført 
til litografisk film. Offsetfarvetryk. Knivskarp vægposter 90 x  138 cm.
16 siders vejledning medfølger.
Monteret med skinner til ophæng. Pfls: 200 ,- kr. Sid. BftOmS.

Fås også i elegant sort aluminiumsramme 
med gias. P r is :  9 8 5 ,- kr. lid. m om s.
- eller monteret på fast plade og indrammet
med smuk sort træramme P H s: 625 ,° kr. Sid. m øm s.
(Denne model er velegnet til skoler og klubber). Vi gør opmærksom på, at priserne 
på rammemodellerne er tilbudspriser, der kun gælder til 31. december! 
Rammemodeilerne sendes I solid, specialfremstillet emballage!

SateliiftoiBMkort EUROPA, 1 : 3JQØJ00. Samme format og priser

JORDEN! Flot optagelse fra I  f y S J  T Q A P U & J / ^  I
METEOSAT fra 36.000 km. S U !  “ i I

Stærmomej 114 TIS. 64 76 10 85
me. Kr. 225,- incl. moms. 1 56901taMMrup OZ9GY

Sælges: Til satellit modtagning: Triax 2511 ASTRA LNB, pris 
kr. 600. Triax 2516 polarrotor, pris kr. 400. Begge enheder nye, 
aldrig været monteret. 2 m PA trin, Tono 100 W med RX for
stærker m. lavt støjtal, virker og ser ud som ny, pris kr. 1.200. 
OZ7JI, tlf. 86 83 60 64.
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Nickel cadium (genopladelige), 1,24 volt.
Varenr.
5375 
5374 
5378 
5380 
5382
5384
5385 9 volt -

Varebetegnelse 
180mA = R3- 10,5x44mm: 
500mA = R6- 14x50 mm.: 
1,2A= R14 - 26x50 mm.:
1,8A = R14 - 26x50 mm. : 
1,2A= R20 - 33x 61 mm.:
4A= R20 - 33x61 mm.:

26x48 mm.:

Nedenstående leveres med loddeflige:
Varenr. Varebetegnelse
289386 1,24v/600mA 14 x 50 mm.:
5373 1,24v/1,2A 22x40 mm.:

Vedligeholdelsesfrie blyaccumulator:
Varenr. Varebetegnelse 
289630 6v/3AH m/spadestik. . . . 
289660 6v/6AH m/spadestip. . . .  
289126 12v/6AH m/spadestik. . .

Ladere for Nickel cadium batterier. 
Varenr. Varebetegnelse 
289390 Lader f/4 stk. R6 batterier.

v/1 v/10
29,50 24,90
19,90 17,90
44,75 38,50
62,50 53,80
49,50 42,90
98,50 84,90

118,00 99,00

v/1 v/10
28,90 24,60
48,50 41,25

v/1 v/10
168,00 138,00
218,00 185,00
296,00 266,40

v/1 v/10
78,00 58,00

Weller 50 W Loddestation: 
Loddekolbe, kabinet 
med omformer 
og stander med svamp. 
Best. nr. WELLER WTCP:

WELLER W1 
\

814,00 kr.

Termostat styret loddek. for 24 volt.
WELLER TCP 24v/50 watt AC/DC ............... : 388,00 kr

Tilbehør forWCTP/TCP:
Varenr. Varebetegnelse v/1
WELLER KH2 Stander f/50w/24v........ ■ 148,00
WELLER SPIDS For TCP 50w/24 volt 38,50
WELLER 16 Pol. udlodde spids ■ 278,00'

Andre WELLER kolber:
Varenr. Varebetegnelse v/1
WELLER 26C 220v/25w alm. kolbe, . , ■ 148,00
WELLER KH4 Stander for W61C........ 148,00
WELLER CT5 Spids for W61C............ 38,50

WELLER WECP-20 regulerbar station,
m/omformer, stander og loddekolbe • 1131,00 kr.
Varenr. Varebetegnelse v/1
WELLER ET Spids f/WECP-20........ . . . :  38,50

SPIDSER f/WELLER SOW ic TCP
F1adform: 0, 3mm

1, 6mm
2, 4mm
3, 2mm
1, 2mm
2, Om
3, 2MM

MT 100 ....................................: kr. 118,-
Måleområder:
DC volt  0-10-50-250-1000V
AC volt  0-10-50-250-1000V
DC strøm  0-100 mA
Modstand  0-10kohm &0-1Mohm
Impedans  2000 ohm/volt ac/dc
Decibel  -20 til 62 dB

METEX digitalinstrumenter.
DT 3800 ..................................: kr. 588,-
3 1/2 ciffers LCD meter, 
med transistor tester.

L J

TILBUD

Tinsuger: KR.

Tilbud Sortimenter, leveres i rumindelt æske:
132: Transistor mix, BC - BD - BDX typer, 121 stk............
133: Diode mix, AA - BAV - BY - BYX - 1N typer, 120 stk. 
134: Trimpot. mini, 5x13 værdier 100 ohm - 1M. 65 stk. 
135: Skruer skiver og møtrikker ø2 - 2,5 - 3mm. 1475 stk.

• kr. 328.-
■ kr. 168,-
■ kr. 108,-
• kr. 128,-

Vi sender overalt i landet pr. efterkrav. Ved køb fo r un
der 60 kr. tillæ gges 8,- kr. i gebyr. Priserne er excl. fo r
sendelse, undtagen hvis du ved køb fo r over 400,- kr. 
betaler forud, sender vi varerne po rto frit i Danmark 
(ikke Grønland og Færøerne).

Priserne er incl. 22% moms. Ret til ændringer forbehol
des, uden forudgående meddelelse.
KATALOG 1989/90 kan rekvireres nu, indeholder pr/ser 
på IC-kredse, transistorer, kondensatorer, modstande, 
kasser, tilbehør m.m.m. Rekvirer et eksemplar.

Vy73 OZ1CSN, Leon

vejle R.C. ELEKTRONIK a ps.

■ H
750 OZ DECEMBER 1989



NONCERAMATØRANNONCERAMATØRANNONCERAMATØ
Sælges: leom IC290E1-10 watt »kører« FM - USB - LSB - CW 
-valgfri spacing, 5 memory-priotetskanal, pris kr. 2.000. Icom 
IC02E håndstation 4 mdr. ekstra batteri og taske, original 
emb. halv pris, kr. 2.000. Yaesu PA-trin FL2050, ind 15 watt ud 
80 watt, pris kr. 900. Daiwa CN630 SWR meter, fra 140-450 
MHz, pris kr. 400. Daiwa CN540 - 50 - 150 MHz, pris kr. 400. 
Daiwa CS401, antenneomskifter til 4 antenner, pris kr. 350. 
OZ1JUS, Vagn, tlf. 75 94 40 30.

Sælges: Philips computer monitor 80, med 12”  grøn skærm, 
pris kr. 700. Philips computermonitor 80, med 12” gul 
skærm, pris kr. 700. Commodore 64, pris kr. 1.000. Hewlet 
packard LF-tæller, pris kr. 200. Siemens fjernskriver, pris kr. 
250. 25 m Helix-kabel incl. konnektorer, pris kr. 500. 
OZ1KCR, Urs, tlf. 53 46 52 05.

Købes: Forsølvet drejekondensator 2 x  400 pF, og forsølvet 
sporvogn 30 p H.
Sælges: Fabriksny Zodic walkie-talkie type M244 (mobilsta
tion) FM, 4 watt, 40 kanaler (luksusmodellen) i original uåbnet 
embelage, pris kr. 1.500.1 stk. fabriksny Procom GlassFix an
tenne (rudeantenne) type GF151 (138 -160 MHz), pris kr. 450. 
OZ1HLR, Sven, tlf. 53 61 36 26 eller biltlf. 30 24 63 04.

Købes: Komplet CW filter til Kenwood TS-820 filtertype YG 
88C. Stor pris gives.
Henvendelse til Bjarne OZ9NT, tlf. 98 47 35 05 efter kl. 17.00.

Sælges: Jeg er brændt inde med 11 stk. Synthese kredse 
MC145106 incl. 16 MHz krystaller, til vinderkonstruktionen i 
OZ4-88. Er der en lokal afdeling, der er interesseret? Sæt be
stående af IC og krystal, helt nye, pris kr. 40. Alle 11 sæt, pris 
kr. 400.
OZ5IQ, Kim, tlf. 42 38 04 62, efter kl. 17.00.

Købes: eller lånes til kopiering. Service manuel til Kenwood 
TS930S.
OZ1HJX, Stig Frederiksen, tlf. 31 59 98 34, mellem 18 og 21.

Sælges eller byttes: Yaesu HF transceiver FT101,180 watt. 
10-12-15-20-40-80 m, helt OK, sælges eller byttes med all- 
mode 2 m station med mike og strømforsyning.
OZ1A, tlf. 01 29 78 78.

Sælges: PA trin for 13 cm til 2C39 gain 14-17 dB ind 0,8 watt 
out 30 -► watt.
OZ1AXX, Poul, tlf. 86 16 99 06.

Sælges: Elkeyer med 8 memories, weightkontrol, medhør. 
Moderne Cmos udgave af engelsk fabrikat, som ny, pris kr.
1.000. Usædvanlig velholdt Drake TR-7 transceiver 100 W 
incl. WARC bands. 3 krystalfiltre, RV7, SP75, PS7, FA7, kom
plet servicemanual. Nye 6146B, pris kr. 170. Tuner 360 hånd
mikrofon, pris kr. 250. Div. QRO-dele. 813. Parabolantenne 90 
cm med polarmount og vægbeslag, forASTRA o.a. TV-satelit- 
ter, pris kr. 1.400. GP for 28 MHz, brugt pris kr. 100. ABC for 
Radioamatører. Norsk, pris kr. 180. Netspænding stabilisator, 
pris kr. 300.
OZ8RO, tlf. 42 80 18 75.

Sælges:Fritzel FB54 Jumbobeam 10/15/40 m (NY), pris kr. 
4.900. Skueezekey msk5, pris kr. 800. IC2E 2 m, pris kr. 1.000. 
OZ-DR 2306, Bent Nellemann, Stillingevej 44,4200 Slagelse, 
tlf. 03 54 74 34, efter kl. 18.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

OZ4BH, Bent
Staisaut ejdmgl - MDE

Byrlund < 3 5 ^ 0
42 94 12 13  ^

Sælges: Siemens sender S313, 600 W CW og FSK, 400 W 
SSB. 1,5 til 24 (30) MHz. Syntesestyret. Indbygget antennetu
ner el. 50 Ohm udgang. 220 V, komplet køreklar incl. reserve
dele, rør, kabler, manualer m.m. Skal afhentes. Ekstra PA-trin 
for ovenstående, istandsat og køreklart excl. strømforsyning, 
pris kr. 3.400. Siemens langbølge converter E 350, pris kr. 
1.200. Målesender Radiometer MS27g, pris kr. 1.800. 4CX 
250 F/G, pris pr. stk. 60.
Købes: Original manual til R 390A/URR.
OZ8SO, Jens, tlf. 98 43 04 80.

Sælges: AP2000 VHF 12,5 kHz 25 W med digital udlæsning 
af frekvens mm, pris kr. 1.400. Packetmodem TNC2C til PC, 
pris kr. 950.
OZ1HTB, Bent, tlf. 53 95 70 83.
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Sælges: FTTTY modems: superline MK3/TU100 med LEDBAR 
TUNING o.a. faciliteter, pris kr. 600. MARK 5S, pris kr. 400. 
Begge evt. med programmer til C64. Skobrør til RTTY med 
strømforsyning, pris kr. 200. »QST« 1976-89 komplet, sælges 
samlet.
OZ1FGS, Arne Dahl, tlf 98 46 31 01.

Sælges: Commodore C64 computer, 1541 disk drive, 802 
printer, datasette tape station, packet modem DL1BSG, RTTY 
CW interface Mark 5S, Dela cartridge 64k med følgende pro
grammer: PACKET program V 2.00, tekstbehandling, RTTY, 
AMTOR og CW samt assembler-program, alt med fuld doku
mentation. Computerudstyret i original indpakning og i fine
ste stand med dansk og engelsk betjeningsforskrifter. En
gelsksproget hardware vedligeholdelsesforskrift for C64. C64 
Programmers Reference Guide. Sælges samlet for kr. 5.000. 
OZ9TI, tlf. 42 50 30 03, efter kl. 17.

Sælges: Parabolanlæg 80 cm mrk Pace 3000 32 kanaler. Pa
rabolanlæg 120 cm mrk Pace 3000 32 kanaler. Yaesu HF Tran
sceiver Ft 767 GX pæn som ny. Yaesu FT 736-R 2 m 70 cm og 
6 m transceiver som ny. Pakratt PK-232 allmode terminal med 
alt software inc. software til modtagning af vejrkort direkte på 
skærm for IBM og kompatible. Sommerkamp FT 250 HF tran
sceiver pæn og velholdt, pris kr. 1.900. Tono 2 m PA mrk Tono 
2 m - 90G pæn og velholdt, pris kr. 1.000.28-30 MHz allmode 
transceiver mrk President Lincoln 25 watt, ny sælges billigt. 
144-174 MHz kommerciel modtager med X-tal, pris kr. 600. 
Købes: MFJ artificial ground afstemningled.
OZ6FH, Peter Munk Andersen, tlf. 97 96 22 47, efter kl. 18, 
biltlf. 30 25 79 80.

Sælges: HF tætte kasser til små og store konstruktioner 180 
x  150 x  60 mm højblank forplader, stk. pris. kr. 75. 300 x  
200 x  110 mm, stk. pris kr. 125. Special kasser leveres. Ring 
og hør.
Benny Jeppesen, tlf. 62 61 61 17.

Sproget ændrer sig - også amatørkoderne - lyt, og læ r’ - de ny!

Betafon.......................................... 692, 751
B yrlund.......................................... 751
Damatic ........................................ 726, 747
D o g p la ce ...................................... 701
E lectron ic ...................................... 752
Elektronik Labora to rie t............... 722
Esbjerg offset I/S ........................... 748
FC-trading A/S ............................. 711
GY-trading ................................... 749
Ham-supply nord ........................ 748
HS T ryk .......................................... 747
ILN-service................................... 719
LJ-elektronik................................. 732
Midtjydsk reservedelslager......... 709
N orad.......................... omslag v. forsiden, 714
Radioamatørernes Forlag ApS 746
ScanPlex........................................ 749
Vejle RC-Elektronik...................... 750
Werner R ad io ............................... bagsiden
Aarhus Radiolager........... omslag v. bagsiden

Vort motto: 
Kun topkvalitet
Husk —  at vejen til 

komponenterne går gennem

N

nr
Ib’s Radioservice V/OZ5ID
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby 
Tlf. 98 17 39 09 . Giro 1 22 19 57

Electronic er distributør for bl.a. Texas Instruments, Motoroia, 
Fairchild, Philips, Siemens, ITT, National, ST-Microelectronic, 
RCAm.fl.
Vi har også stort udvalg indenfor omskiftere, elektrolytkon
densatorer såvel dråbe som tantal som almindelige mod
stande, kondensatorer, trimmere og trimmepontentiometre.
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DEN 1. OKTOBER 1989 FLYTTER

AARHUS RADIO LAGER A/S 
A.R.L. TRADING A/S

TIL NYE LOKALER

  ...tit...____ jit . . . ;  s rJ L T  .    jA t-____ T i,. .

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
AIS 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

/ i
r S

Med venlig hilsen

AARHUS RADIO LAGER %
A.R.L. TRADING A/S



FOOD F R E D E R I C m

KENWOOD
SMUKT DESIGN 
NY TEKNIK TS-440S/AT

2 ÅRS
GRATIS
SERVICE

JULETILBUD"Al" J l ti) Al Ai Al Aj, AiĵT T T T T t T  V  *fr ̂  ̂  5|JV ^

14.995
Med indb. ant. tuner

TS-440S med indbygget automatisk tuner og interferensfilter

SENDER
160 -1 0  m e te r*  S S B -A M -F M -C W  
•  100 Watt •  100 % Duty Cycle •  CW 
Fuii Break-in •  VOX *  ALC - SWR - RF 
Meter •  Speech Processor

MODTAGER
100 kHz - 30 MHz •  100 Memory •  10 
Hz udlæsning •  Direkte indtastning af 
frekvens •  Programerbar Scan •  IF 
Shift •  RIT/XtT •  Noiseblanker •  RF 
Attenuator

TRANSCEIVEREN DER OGSÅ LYDER BEDRE!
EKSTRA: Talesyntese ★ Filter 500 og 250 HZ -1 .8  Hz SSB CTCSS Encoder ★ PS 50 Power 
★ MC 80 Mikrofon ★ SP 430 Højttaler ★ MA-5 Mobilantenne ★ Hovedtelefon HS5.

\;mum
0TLF. 64 82 33 33


