DEMKO-meddelelse
Elektroniske apparater, som er fremstillet af en selv
bygger, kræves ikke indsendt til DEMKO til godken
delse, så længe de er i selvbyggerens besiddelse og un
der hans kontrol. Indtil de gældende sikkerhedsbestem
melser er opfyldt, skal de helt eller delvis færdigbyg
gede apparater holdes utilgængelige for andre.
Dette gælder for elektroniske apparater af den art,
der
hører
under
stærkstrømsreglementets
afsnit
101,
herunder
radiomodtagere,
fjernsynsmodtagere,
for
stærkere,
båndoptagere
samt
hjælpeapparater
hertil
som f. eks. strømforsyningsenheder og ladeapparater,
men det gælder ikke for materiel, der skal opfylde
andre bestemmelser end de i afsnit 101 angivne (som
f. eks. selvstændige halvledereffektregulatorer).
Apparaterne
må
ikke
uden
DEMKO’s
skriftligt
givne
godkendelse
forsynes
nted
D-mærke,
eller
med □ -mærke.
Nærværende meddelelse angiver de regler, som gæl
der for salg og udlevering af komponenter, kits, bygge
sæt m. m., der anvendes af selvbyggere ved fremstilling
af det ovennævnte materiel, samt de sikkerhedsregler
som skal følges af selvbyggere ved konstruktion og an
vendelse af sådant materiel.
1. Salg og udlevering af materiel, herunder komponen
ter, der anvendes af selvbyggere.
a)
Alt elektrisk stærkstrømsmateriel, der sælges eller
udleveres til brug her i landet, skal opfylde stærk
strømsreglementets
bestemmelser.
Materiellet
skal
være godkendt af DEMKO og forsynet med god
kendelsesmærket D i den udstrækning reglementet
kræver det. Dette krav gælder også komponenter til
elektrisk
stærkstrømsmateriel.
Sådanne
komponen
ter skal opfylde reglementets bestemmelser svarende
til den af leverandøren forudsete anvendelse. (Hvis
f. eks. en kondensator sælges som antennekonden
sator, skal den opfylde bestemmelserne for sikker
hedskondensatorer og være godkendt af DEMKO).
Sammenbygninger
af
komponenter,
som
ved
en
simpel foranstaltning kan bringes til at fungere som
et brugsfærdigt apparat, skal være godkendt før salg
eller udlevering finder sted.
Som en simpel foranstaltning betragtes en hand
ling, som kan foretages uden brug af værktøj, eller
en foranstaltning såsom tilslutning (eventuelt ved
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brug af værktøj) af ydre dele som f. eks. tilledning,
stikprop eller lignende. Det er således forbudt at
sælge f. eks. et radiochassis til indbygning, med
mindre det som chassis er godkendt af DEMKO.
b)
Med helt eller delvis komplette byggesæt beregnet
for selvbyggere skal der følge byggevejledning, der
bl. a. indeholder de under 2 angivne betingelser.
2. Forholdsregler under og efter sammenbygningen.
Enhver
selvbygger
af
elektrisk
stærkstrømsmateriel
har ansvaret for, at dette er udført i overensstemmelse
med reglementets bestemmelser. Alle dele, der er af
betydning for sikkerheden, skal således have fornøden
styrke og holdbarhed samt være tilstrækkelig spæn
dings-, fugt-, varme- og ildsikre og konstruktionen skal
være en sådan, at der ikke under normal brug opstår
skadelig opvarmning af nogen del og der ved indtræ
dende fejl ikke opstår brandfare. Sikringer kan i man
ge tilfælde benyttes til at forebygge, at der ved ind
trædende fejl opstår brandfare.
Af
bestemmelser,
hvor
overtrædelse
erfaringsmæs
sigt har givet anledning til alvorlige ulykker, og som
derfor i særlig grad må iagttages ved selvbygning af
elektrisk stærkstrømsmateriel kan nævnes:
Tilgængelige metaldele skal være beskyttet mod at
blive spændingsførende, enten ved at være effektivt
isoleret fra spændingsførende dele eller ved veldefine
rede afstande fra disse på ikke under 3 mm.
Spændingsførende dele skal være beskyttet mod be
røring enten ved solid isolation, som f. eks. på god
kendt ledning eller ved at være indkapslet. Bøjelige
ledningers trådender skal være omhyggeligt sammen
snoet og fastspændt (evt. loddet), således, at en enkelt
tråd ikke kan slippe fri og komme i berøring med til
gængelige metaldele, som derved ville blive spændings
førende. Tilledningen skal være aflastet for træk ved
tilslutningsklemmerne og må i øvrigt ikke kunne kom
me i klemme ved apparatets samling.
3 Ombygning.
Materiel, som er godkendt af DEMKO, må hverken
af selvbyggere eller andre ombygges og derefter tages
i brug, sælges eller udleveres, forinden ny godkendelse
er opnået, jfr. stærkstrømsreglementets § 118 e og
bilag 102 § 4 c.
Denne meddelelse træder i kraft straks.
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2m transistormodtager-opbygget
standard-moduler

på

Af OZ1LN, H.P.Kjærbro, Plantagevej 15, 6733 Hjerting

Ved bygning af denne modtager har formå
let ikke været at bygge „den eneste og bedste"
modtager, men at få et brugbart resultat med
simple kredsløb. Konstruktionen kan efterbygges og trimmes af begyndere og amatører uden
VHF- og transistorerfaring Opbygningen er på
grund af „standardmodulerne" så fleksibel, at
det er muligt at indbygge andre kredsløb efter
hånden som behov og muligheder opstår uden
at ændre i resten, idet alle print har samme
størrelse og opspændingshuller således, at en
hederne kan udskiftes og placeres på mange
måder, ligesom „kasserede" print fra én kon
struktion kan indgå som komponenter i en an
den.

HF-trinnet er bestykket med en field-effekttransistor TIS34 / TIS88 i jordet gate-opstil
ling. Der er ingen neutralisering. Over anten
nen er anbragt to „hurtige" dioder BAY38 for
at beskytte transistoren mod for store HF spæn
dinger fra egen sender.

Beskrivelse.
Som det ses af blokdiagrammet, opbygges
modtageren i to afsnit; en komplet PM-modtager og en udvidelse, som muliggør modtagelse
af AM-, CW- og SSB-signaler.

1.
xtal-oscillator benyttes ved kanaldrift og
består af 15 MHz oscillator og buffer. På print
pladen er der plads til xtal og xtaltrimmer, hvis
kun én kanal ønskes. Hvis der skal anvendes
flere kanaler, monteres i stedet for xtalsokkel

1.
blander får tilført det forstærkede anten
nesignal fra HF-trinnet via to kapacitivt kob
lede kredse til basis, oscillatorsignalet tilføres
også basis, og på kollektoren udtages 1. MF
signal på 10,7 MHz. Dette føres til et firekredsfilter, hvoraf de to kredse er placeret på denne
plade og de to andre er placeret sammen med
2. blander.

Principskema . 2 m RX
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Samlet diagram 1.
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Squelch reg
Samlet diagram 3.

og trimmer en overføringskondensator til xtalskifteenheden, som har plads til 3 krystaller.
Omskiftningen sker med jævnspænding, idet
man forspænder den ene diode i lederetningen
og de andre i spærreretningen. Omskiftningen
sker altså med „kolde“ ledninger, som kan have
vilkårlige længder, man kan f. eks. anvende
fjernbetjening ved mobilanlæg.
Hvis 3 kanaler er for lidt, kan 2 skifteenhe
der forbindes til samme oscillator uden ændrin
ger. Automatisk aflytning af to eller flere kana
ler (OZ 3-70 side 79) kan også anvendes.
Den variable oscillator stammer fra UKWBerichte september 1968. Den afstemmes med
varicapdiode, men kan også anvendes i forbin
delse med drejekondensator, hvis dette fore
trækkes. Stabiliteten er god, ved konstant tem
peratur er med frekvenstæller målt en drift på
ca. 200 Hz ved 15 MHz over to timer fra start,
og i praksis er stabiliteten god nok til kanaltra
fik i flere dage uden efterindstilling. Til SSB
bør oscillatoren indbygges i koldtermostat.
Til dækning af 2-meterområdet skal oscilla
toren kunne afstemmes fra 14,8111 til 15,0333
MHz. Dette opnås nemt ved anvendelse af to
trimmepotmetre i hver side af afstemningspo
tentiometeret.
Uden
trimmepotmetre
dækkes
ca. 7 MHz.
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Multiplikatoren består af to emitterjordede
triplere, som omdanner oscillatorfrekvensen til
injektionsfrekvensen på 135 MHz til 1. blan
der.
2.
blander. På denne printplade sidder for
uden selve blanderen også de sidste kredse af
10,7 MHz-filteret.
2.
oscillator svinger på 10,245 MHz (11,155
MHz) og er opbygget som første x-tal-oscillator.
PM-filteret er afstemt til 455 kHz og har en
båndbredde på ca. 20 kHz. Spolerne er viklet
på Neosid-spoleforme type F2 med 300 vindin
ger på de afstemte kredse, 80 vindinger på ind
gangslinken og 60 vindinger på udgangslinken,
således at spolen vikles med 150 vindinger i
hvert stort kammer og linken vikles med halv
delen i det lille kammer og halvdelen ovenpå
viklingen i det ene store kammer.
Mellemfrekvensforstærkeren
består
af
to
printplader med et integreret kredsløb på hver.
Der kan benyttes enten Philips type TAA380
eller RCA type CA3012.
Disse integrerede kredsløb er beregnet for
anvendelse til lyd MF i TV modtagere og MF i
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Komponentsiden

OZ APRIL 1971

147
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FM modtagere. Og TAA380 indeholder for
uden en modstandskoblet forstærker også dio
der beregnet til FM-forholdsdetektor samt 2
transistorer til LF. Detektordioder og LF for
stærker bruges ikke i denne opstilling, og Phi
lips kredsløb TAA380A kan lige så godt an
vendes, idet disse komponenter er udeladt heri,
men prisforskellen er ikke ret stor. (TAA380
ca. kr. 12,00). Pas på forsyningsspændingen til
disse kredsløb. Spændingen på terminal 10 på
TAA380 må ikke overstige 10 V - for CA3012
13 V.
Hvert kredsløb har en forstærkning på ca.
66 dB, og ved indgangsspændinger over 400
μV bliver udgangssignalet klippet. Dette bety
der, at vi med to sådanne kredsløb har klipning
ved modtagerens egenstøj, d.v.s. at amplitude
modulation (tændingsstøj m.v.) fjernes før det
når PM detektoren. Til gengæld er det ikke
muligt at læse AM-stationer, selv ikke ved de
tektering efter det første integrerede kredsløb,
idet selv små antennesignaler driver dette kreds
løb til begrænsning; det er derfor nødvendigt at
tilføje cn ekstra AM-MF med detektor, hvis
AM stationer skal kunne høres. (2. etape).
Det første integrerede kredsløb er koblet ka
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pacitivt til PM-filteret for at undgå at beska
dige kredsløbet ved kortslutninger af indgangs
terminalerne med loddebolt, måleprobe m.v.
Andet MF forstærkertrin er opbygget som
første MF, bortset fra induktiv kobling af ind
gangsterminalerne.
Transformeren
er
viklet
som udgangstransformeren på PM-filteret, alt
så 300 + 60 vindinger.
Begge udgangsspoler er dæmpet med ca. 10
kohm, disse modstande er loddet til printspyddene mellem enhederne.
Trods den store forstærkning er der overho
vedet ingen tendens til selvsving. (Se også
OZ9MO, OZ november 68 side 362).
PM-detektoren er opbygget uden anvendelse
af midtpunktsudtag på spolerne, i stedet anven
des kapacitivt midtpunkt. Begge spoler har 300
vindinger, viklet som omtalt ved PM-filtret.
Der er målepunkt (D) for tilslutning af diskriminatormeter (f.eks. 50-0-50 μA). Efter detek
toren er koblet en emitterfølger som impedans
transformer.
LF-for]or stærkeren består af to trin, hvoraf
det ene kan blokeres af squelchen ved at hæve
OZ AP RIL 1971

emittermodstanden op på +12 V. Der er ind
ført frekvenskorrektion ved hjælp af R-C-led.
Volumenkontrol kan
tektor og forstærker.

indskydes

mellem

de

LF-udgangstrinnet er et normalt transfor
merløst udgangstrin, der kan levere et par watt
til en 3 ohms højttaler.
Kølepladen (1 mm messing)
printpladens to ekstra huller.

opspændes

Trimmepotmeteret indstilles så der
batterispænding på emitterknudepunktet.

er

i

halv

Squelchen består af to printmoduler, en støj
forstærker og en støjdetektor.
I støjforstærkeren sidder en selektiv kreds,
som tillader en del af støjen fra PM-detektoren
at passere til forstærkertrinnet, som kan varie
res i forstærkning ved at ændre basisforspændingen. På denne måde kan squelchens tærskel
værdi reguleres.
Squelchspolen er afstemt til ca. 7 kHz, idet
det drejer sig om at undgå at få talefrekvenser
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til at påvirke støjdetektoren. Spolen er viklet
på en Siemens potkerne type 1100 N22 O.L.
uden luftspalte).
Støjdetektoren ensretter støjsignalet, og den
fremkomne jævnspænding forstærkes i to DCkoblede trin. Den første transistor er ON, den
anden OFF, når der ikke er signal på modtage
ren, d.v.s. maximum støj, derved er 1. LF for
stærker blokeret, da emitttermodstanden er for
bundet til udgangen af støj detektoren. Når der
modtages en station vil støjen falde, første tran
sistor går OFF, anden transistor ON, blokerin
gen ophører, da emittermodstanden i forfor
stærkeren herved lægges på stel, og stationen
høres i højttaleren.

Opbygning og trimning.
Printpladerne og komponenttegninger er her
tegnet i to store sammenhængende plader af
hensyn til kopiering efter fotometoden; efter
ætsningen skal modulerne saves fra hinanden
og bores og monteres hver for sig.
Hvis man vil bruge „slavemetoden“ kan
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hvert print håndtegnes, og man kan da anvende
printpladeaffald, der som regel er over 50 mm
bredt (se OZ’s annoncer).

måske
af.

Printpladerne monteres på en chassisplade
med gevindhuller ved hjælp af skruer og 7 mm
afstandsstykker lavet af messingrør. Afstands
stykkerne gives et lille klem med en bidetang, så

LF. Det er vigtigt ikke at kortslutte højtta
lerklemmerne under drift, da udgangstransisto
rerne derved kan ødelægges. Ligeledes må højt
talerimpedansen ikke blive lavere end 3 ohm.

kan

opdages

før

transistorerne

brænder

Printsiden

de kan blive hængende ved demontering af pla
den. Som tilslutningsterminaler bruges lodde
spyd.
Placeringen af printpladerne
for at undgå utilsigtede koblinger.

bør være

logisk

På chassispladens ombukkede kant kan om
skiftere og potmetre anbringes, og sider og låg
monteres efter behag. Montering og igangsæt
ning startes bedst ved at begynde bagfra med
LF-forstærkeren og afprøve trin for trin hen
mod antennen. Det er en god regel at indskyde
et meter i tilledningerne til hvert print, efter
hånden som de afprøves, idet fejlmonteringer
OZ APRIL 1 971

(Men gerne større, derved falder udgangseffek
ten kun).
Under afprøvning af forforstærkeren lægges
emittermodstanden på 1. transistor på stel.
(Squelch åben).
Forbrug: Udgang uden signal:
15 mA
Med fuld udstyring: 200 mA
Forforstærker:
3 mA
(Squelch åben).
Squelch. Det kontrolleres med tonegenera
tor, at squelchspolen har resonans mellem 5 og
10 kHz.
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Forbrug: Støjforstærker: 2 mA
Støjdetektor:
1 mA
(Squelch lukket)
Støjdetektor:
12 mA
(Squelch åben).
Hvis tonegenerator ikke er til rådighed, prø
ves squelchen senere med støjsignal fra den
færdige modtager.
PM filter, MF og detektor afprøves sa

amlet.

Med en standard HF probe tilsluttet udgan
gen (ben 5) på første MF forstærker og en må
lesender afstemt til 455 kHz på indgangen af
PM-filteret trimmes firekredsfilteret og trans
formeren mellem trinene til maximum. Der skal
skrues ned for målesenderen efterhånden som
optrimningen finder sted for ikke at få begræns
ning i forstærkeren. Proben flyttes til udgangen
(ben 5) af 2. MF-forstærker, og kollektorkredsen trimmes til maximum.
På detektorens målepunkt (D) tilsluttes nu et
/(A-meter eller rørvoltmeter (universalmeter i
laveste måleområde kan også benyttes) og se
kundærspolen i detektoren trimmes til nul (målesendcren er stadigvæk indstillet på 455 kHz).
Målesenderen drejes nu 5 kHz over 455 kHz
og
udslaget
på
detektormålepunktet
noteres,
derefter drejes 5kHz under 455 kHz og udsla
get noteres. Disse udslag skal være lige store,
men med modsat polaritet. Symmetrien kan ju
steres på detektorens primærkreds, idet man
må kontrollere at udslaget stadig er nul på 455
kHz, og eventuelt justere efter på sekundær
spolen.
Hvis man har adgang til en sweepgenerator,
kan både filterets kurveform og detektorens
„S“-kurve kontrolleres.
Forbrug:

MF

forstærkere:

Forbrug: Detektor:

20 mA hver
1,5 mA

Standardprobe:
1. MF: ben 5 uden signal:

1V

Standardprobe:
2. MF: ben 5 uden signal

2,5 V

Støjoutput detektor:
AC rørvoltmeter

1V

Forbrug:

7 mA

Standardprobe:

0,5 V

1. Xtal oscillator. Med standardproben kon
trolleres, at oscillatoren svinger, og outputkred
sen drejes til maximum.
Forbrug:

6 mA

Standardprobe:

0,5 V

Multiplikator. Med 1. xtaloscillator eller den
variable oscillator tilsluttet og indstillet midt i
området, trimmes
1. spole til maximum målt
med standardproben på basis
af 2.transistor.
Med proben på udgangen justeres 2. spole til
maximum.
Forbrug:

6 mA

Standardprobe: basis 2. transistor 0,4 V
Standardprobe: output

0.2 V

2. blander trimmes ikke endnu, strømforbrug
kontrolleres.
Forbrug:

1,5 mA

1.
blander. Målesenderen tilsluttes indgan
gen af 1. blander og indstilles til 10,7 MHz.
Med
standardproben
tilsluttet
1.
integrerede
kredsløb ben 5 trimmes 10,7 MHz filteret til
maximum.
3 mA
Forbrug:
BEMÆRK:
Emitter
og
krydset på 1. blandertransistor.

basisledninger

er

HF trin. Målesenderen indstilles til 145 MHz
og tilsluttes antennebøsningen. Spolerne i HF
trin, blandertrin og multiplikatorudgang trim
mes til maximum med proben på 1. MF-for
stærker ben 5. Kredsene indvirker på hinanden,
og flere trimninger kan være nødvendige.
Indgangssignalet skal formindskes efterhån
den for at undgå begrænsning i 1. MF-forstærker, idet maximum herved bliver bredt og
umuligt at trimme på.
Forbrug:
4 mA
Hvis man ikke har eller kan låne en måle
sender til justeringerne, kan gitterdykmeter og
signaler fra naboamatører anvendes, og følsom
heden må kontrolleres ved at lytte på båndet.
Følsomhed for 20 dB S/N: 0,6-1 μV.

2.
oscillator. Med standardproben kontrol
leres, at oscillatoren svinger.
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Xtalskifteenheden.

Trimmeine.

over

xtallerne
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justeres til nul udslag i målepunkt D på detek
toren efter et signal fra en kanalstation, som er
sikker på sin frekvens.
Krystalfrekvensen udregnes som
fant - 10,7
fxtal = q----------------f. eks. 145,9 MHz
MHz svarer
svarer ttil
il
MHz.

xtal

15,022222

Krystaltrimmerne er en lille skivetype for
printmontage (4,5-20 pF) og printene er udfor
met, så det er muligt at montere kondensatoren
enten i serie eller parallel med krystallet.
Måleværdier m. v. De opgivne måleværdier
er fremkommet som et gennemsnit af målinger
på fem modtagere. De må betragtes som vejle
dende, idet der på disse fem modtagere kunne

Forslag til printplacering

Forplade med diverse kontroller

Komponenter: Der er overalt anvendt 1/8
watt Philips modstande, afkoblingskondensato
rer er pin-up eller polyester eller keramiske,
dog skal der i VFO anvendes polyester. Elek
trolytkondensatorer er 16-25 volts typer.
Spoleforme til HF formål består af 5 mm
glatrør (Rudolf Schmidt katalog nr. 790/1) med
4 mm kerne, kernerne i HF-trin og udgangs
spoler i oscillatorkæden skal være VHF jern.
Spoledåserne er 14 x 14 x 19 mm. (Rudolf
Schmidt katalog nr. tp 7100).
Spoleforme til 455 kHz mellemfrekvens
detektor er Neosid Kleinfilter type F2.

og

Spoletråd til 455 kHz og squelchspole er 0,1
mm loddebar laktråd, til HF og VHF spoler
0,4-0,6 mm laktråd.
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være ret store afvigelser uden at dette kunne
måles på den færdige modtager.
2.
etape består som vist på blokdiagrammet
af AM-filter og AM- og SSB-detektor. AVC, Smeterkredsløb og BFO. Automatisk aflytning
af to kanaler kan også tilbygges, det er her
nødvendigt at ombytte transistorerne i kredslø
bet vist i OZ 3-70, på grund af polariteten. Det
er også nødvendigt at tilføje en relætransistor,
da her jo intet squelchrelæ er. En opstilling
med mulighed for aflytning af 4 (8) kanaler er
konstrueret og afprøvet. Men herom i senere
OZ.
Skulle der opstå tvivlsspørgsmål eller proble
mer, kan vi diskutere det pr. telefon, (05)
16 54 15, eller pr. brev.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich
Holten, Humlevej 13,
Jyllinge
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål,
der ønskes besvaret
i denne rubrik.

Antenner
og udbredelses
forhold

Stablede Yagi-antenner.
Hvad er forskellen - rent elektrisk - mellem
at stable 2 Yagi-antenner over hinanden og at
montere 2 Yagiantenner ved siden af hinanden?
Hvad er den korrekte afstand mellem 2 stk.
Yagis stablede over hinanden? Hvordan skal de
fødes?
Stackede kontra „side ved side“:
Ved at stable to identiske retningsantenner
over hinanden eller montere dem ved siden af
hinanden opnås i begge tilfælde ca. 3 dB større
gain end med én retningsantenne. På det punkt
er de ens, men forskellen ligger i udstrålings
diagrammerne. Når antenner stables opnås den
tilsyneladende forstærkning ved at udstrålings
vinklen i det lodrette plan formindskes, mens
den vandrette udstrålingsvinkel er næsten den
samme som med én antenne. Er antennerne an
bragt side om side, er det derimod udstrålings
vinklen i det vandrette plan, som formindskes,
mens den vertikale vinkel på det nærmeste er
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uforandret. 4 stk. Yagis anbragt „2 over 2“ giver
smalle vinkler såvel i lodret som i vandret plan
og udviser et gain på ca. 6 dB over den enkelte
Yagi.
Stablede antenner er at foretrække fremfor
antenner „side om side“, fordi jordrefleks, der
kan være meget generende på VHF og UHF,
mindskes p. gr. af den mindre lodrette åbnings
vinkel. Tilmed er den lige så bred som en en
kelt antenne i vandret plan, hvorved risikoen
for at dreje beamen forbi en station mindskes.
Afstanden mellem stablede antenner:
Næsten
enhver
form
for
retningsantenne
har sidelobes, og disse må betragtes som væ
rende uønskede. Ved en bestemt afstand mel
lem to stablede antenner opnås største gain,
men desværre også en øgning af sidelobes.
Mindskes afstanden mellem antennerne, kan
disse sidelobes bringes til at forsvinde (næsten),
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men gaintallet er da også faldet. Disse sidelobes, deres størrelse og vinkel med hovedakslen
er afhængig af gain for den enkelte antenne og
hvad deraf følger m. h. t. optimal spacing mel
lem elementerne. Derfor vil den optimale af
stand mellem stablede antenner være afhængig
af antennens størrelse, d.v.s. dens bomlængde.
Ifølge K2GAL og Greenblum. som beskriver
dette forhold i ARRL Antennabook, vil 2 stk.
3 elements Yagis udvise maksimum gain ved en
indbyrdes afstand på ca. 0,8 2, men her er side
løbes kun ca. 10 dB mindre end hovedstrålen
(som i øvrigt er ca. 75° målt mellem 3 dBpunkterne). Ved ca. 0,5 2 stacking er sidelobes
dæmpet så meget, at de praktisk talt er væk,
men gain er nu faldet målelig. Under 0,5 2 er
gain så ringe, at det ikke kan betale sig at gå
tættere. Gain er derimod næsten konstant 3 dB
fra ca. 0,75 2 til ca. 2 2 stacking-afstand, men i
dette interval bliver sidelobes ret så domine
rende. For 2 stk. 3 el. Yagis skal man ikke have
over 2 2 mellem planerne. Et kompromis, hvor
sidelobes er ca. 20 dB under hovedstrålen og
hvor gain stadig er 3 dB, findes for 2 stk. 3 el.
Yagis i en stacking-afstand på ca. 0,7 l. Består
Yagiantennerne af flere elementer med deraf
følgende større gain, skal afstanden mellem an
tennerne være større.
W1HDQ skriver i april QST 1966 om stack
ing, at jo længere afstand man kan tillade sig
mellem et par Yagis uden at sidelobes bliver
dominerende, desto større gain opnår man.

dere må man sørge for, at der ved parallel
lægning af fødeledningerne tages højde for at
impedanstilpasningen er i orden. Dette kan gø
res på følgende måder.
Benyt gammamatch på de enkelte antenner,
herved er eventuelle problemer med en balun
ude af billedet. Udtaget skal ved en 3-5 el. Yagi
være 10 cm (± nogle få cm) fra antennemid
ten, og seriekondensatoren, f. eks. en variabel,
ikke over 50 pF. Enden af coax.kablet og kon
densatoren skal være godt vejrbeskyttet i en
lille dåse. Benyt 50 ohm coax fra senderen og
op til et punkt midt imellem de 2 antenner. Her
skal feederen ved et coax „T-led“ grenes ud i
lige lange længder til de to antenner. For at im
pedansen skal bringes til at passe, må man be
nytte sig af princippet: en „kvart-bølgetransformer“. Denne består af en længde (1/4λ elektrisk)
coaxkabel med en impedans, der er det geome
triske middeltal mellem de to impedanser, der
skal „bringes sammen". I dette tilfælde impe
dansen af antennen og impedansen i feederen,
der er tilsluttet T-leddet fra senderen. I T-leddet ønsker vi at ende med 50 ohm, men da der
er tale om to parallellagte antennefeedere, skal
de her udvise 100 ohm inden sammensætnin
gen.
Ved hjælp af gammamatch i antennerne har
vi der søgt at opnå 50 ohm, og den kvart-bølge
transformer, der skal forbinde antennerne med
T-leddet, skal laves af coax med impedansen:

Nogle typiske stacking-afstande i forbindelse
med antenner af forskellig længde må nævnes:

Bomlængde

Antal elementer
pr. antenne

Stackingafstand

hvilket er en fremskaffelig værdi.

0
0,4 2-0,6 2
1,62
2,6 2

1 d.v.s. 2 dipoler
3-4
5
10-11

0,67 2
0,75 2
1,00 2
2,0 2

Længden
være:

Tilslutning af feedere:
Fødning af stackede antenner skal udføres
således, at de fødes i fase, d.v.s. at de sving
ningsmæssigt er nøjagtig „i takt“ med hinanden,
ellers ophæver de hinandens udstråling. Endvi
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af

kvart-bølgetransformeren

skal

lm = 1/4 • λm • 0,66 • N
hvor λm = bølgelængden i meter,
0,66 er hastighedsfaktoren for coax med massiv
isolation af polyætylen, og N = et helt og ulige
tal.
Det drejer sig nu om at vælge det samme N
til de to kvartbølgetransformere, som vil give
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en længde, der ikke er mindre end afstanden
mellem de to antenner.
Nævnte metode er omtalt af DL3FM i QTC
marts 1960 og har været aftrykt i OZ maj 1969,
dog med den forskel, at DL3FM startede i an
tennen med en foldet dipol med forskellige
elementdimensioner og ca. 200 Ω antenneim
pedans, der ved hjælp af en 4 :1 balun nedsæt
tes til 50 Ω inden kvartbølge-tranformationen
til 100 Ω udføres. Gammamatch er her ube
tinget en genvej og simplere.
Ønskes der benyttet „åben" feeder eller 300
Ω twin-lead mellem antennerne, så kan Delta
match benyttes. For λ = 2 m skal der være ca.
15 cm mellem tilslutningspunkterne, der skal
være anbragt symmetrisk om antennens midt
punkt, og de skrå sider i delta’et skal være ca.
10 cm til feederen, der forbinder de to antenner
sammen. Midt imellem antennen tilsluttes fee
deren via en 4: 1 balun, hvis man ønsker at
fortsætte til senderen med coax. Man har da en
feederimpedans på:

hvilket passer fint til 50 Ω coax. Systemet er
bl. a. beskrevet af W1HDG i QST oktober
1966.
I stedet for at føde antennerne fra et punkt
midt mellem antenneplanerne, vil en eller anden
måske ønske at føde den nederste og derfra den
øverste. Det kan også lade sig gøre, blot man
mellem antennerne indfører en forsinkelse på
N • λ (N = et helt tal, hvorved de atter er i
fase, hvilket er forudsætningen. Denne forsin
kelse opnås med coax af længden 1 = λ • 0,66
• N. Med to gammamatchede antenner på 50 Ω
skal antennerne forbindes sammen med 50 Ω
coax, og husk, at gammaleddene skal vende til
samme side, ellers er de ikke i fase. Det fælles
fødepunkt på den nederste antenne bliver da
25 Ω. Men da vi ønsker at fortsætte til sende
ren med 50 Ω, er en kvartbølge-transformer (i
serie mellem fødepunkt og feeder) nødvendig,
hvis impedans skal være:

Denne impedans fremskaffes ved at lægge 2
stk. 70 Ω coax i parallel, inderleder til inder156

leder, skærm til skærm, i begge ender. Læng
den skal være:
lm = 1/4 • λ • 0,66 meter.
Konklusion:
Stackede antenner skal fødes i fase.
Benyt fortrinsvis gammamatch.
Impedanserne
feederen.

skal

Kvartbølgetransformer
for impedansomsætning.

passe

er

indbyrdes

en

god

og

til

mulighed

Litteraturhenvisninger:
ARRL Antenna Book.
QST april 1966.
OZ maj 1969.
QST okt. 1966.
Art Seidman: Antenna Round-Up.
Noter:
Sidelobes: Lobe = lap, flig. I forbindelsen
sidelobes betegner udtrykket de „sløjfer1' eller
„løkker", der ses på en retningsantennes ud
strålingsdiagram til siderne for „hovedstrålen".
Sidelobes medfører, at ikke al energien er kon
centreret
i
hovedretningen.
Ved
modtagning
kan signaler over en vis størrelse også høres p.
gr. a. sidelobes. Sidelobes er afhængig af ele
mentantal og deres spacing og er - ligesom den
mere kendte bagstråling - uønsket.
Gain: Gevinst. Når talen er om antenner be
tegner dette udtryk „forstærkningen", og ud
trykkes almindeligvis i decibel. Denne „for
stærkning" opnås ved at udstrålingsdiagrammet
med forsæt deformeres, således at hovedparten
af energien udstråles vifteformet indenfor en
relativt lille vinkel.
Spacing:
Mellemrum.
Ved
retningsantenner
betegner dette udtryk den indbyrdes afstand
mellem antennens elementer.
Deltamatch:
En
tilslutningsmetode
mellem
nedføring og antenne, der har sit navn efter lig
heden med en flods udløb i havet. Flensigten er
at finde nedføringens impedans mellem to punk
ter anbragt på antennen symmetrisk om anten
nens midtpunkt for at opnå korrekt tilpasning.
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LITTERATUR - NYT
Transistor Praktik
af J. Fialla og B. Almind, i kommission hos
Berlingske Forlag. Pris ca. kr. 52,-.
Denne bog er tredie udgave af den samme,
der som første og anden udgave blev udsendt
under navnene Praktisk Transistor Teknik hhv.
Transistorer i Praksis. Det teoretiske stof er
uændret, medens konstruktionerne er ført å
jour.
1. kapitel skal give forklaring på diodens og
transistorens virkemåde, uden at jeg dog tror
ret mange bliver klogere af at læse det, hvad
enten man er begynder eller viderekommen.
Kapitel 2 omhandler Transistorens Tre Grund
koblinger, der forklares lidt anderledes og til
stræbt
„pædagogisk".
Tredie
kapitel
omtaler
„Specielle
problemer
i
transistorteknikken11,
hvilket viser sig blot at være temperaturstabili
seringen samt støjtilpasning. Stabilisering af arbejdspunktet vil vi i dag kalde et generelt pro
blem eller ikke noget problem. Dette og andre
synspunkter, forfatterne forfægter, synes at tyde
på, at også bogens teoretiske afsnit trænger til
en
ny
bearbejdning.
Felt-effekttransistorernes
forspændingsproblemer er i øvrigt slet ikke
nævnt, og disse transistortyper er da ellers såre
vigtige i dag.
Kapitel 4 hedder Monteringsteknik og Frem
stilling af Trykte Kredsløb. Det er emner, der
er meget forsømt i litteraturen - her må man
ellers forskaffe sig sin viden gennem bitre erfa
ringer, når man er hobby-mand og selvstude
rende. Derfor kunne der godt have været ofret
lidt mere plads på dette vigtige emne.
Kapitel 5 om LF-forstærkere bringer forfor
stærkere til pick-up, samt forskellige udgangs
forstærkere. Mikrofonforstærker samt kompres
sionsled og klipperforstærker er vist. Kapitel 6,
modtagerkoblinger giver stort set kun diagram
mer med nu forældede transistortyper. Der er
en stereodekoder fra Motorola, en AM-tuner
for mellembølger samt en detektormodtager.
Kapitel 7 omhandler senderkoblinger, men dis
se er meget primitive og med forældede transis
tor typer, så man skal ikke regne med at finde
ret meget anvendeligt her. Kapitel 8, impuls
teknik
omtaler
multivibratorer,
Schmitttrigger
samt nogle simple konstruktioner. Kapitel 9 er
OZ A PRIL 1 971

specielle halvlederelementer, her udlagt FET’er
samt tunneldioden, zenerdioden, solbatteriet og
unijunctiontransistoren med thyristor, diac og
triac til slut. Kapitel 10, integrerede kredsløb,
er en kort omtale med hovedvægten på det be
skrivende.
Som forfatterne siger i forordet er formålet
at danne en dansksproget bro mellem det teo
retiske stof og det slaviske kitbyggeri. Det kan
man kun sympatisere med, og bogen skal nok
finde et publikum blandt de unge, der er blevet
kede af at bygge uden at forstå noget som helst.
aq.
The Radio Amateur’s Handbook 1971,
udgivet af The American Radio Relay League.
Ahrent Flensborgs Boghandel, 4100 Ringsted,
pris D. kr. 56,-.
Denne bog er blevet udgivet hvert år siden
1926 i et samlet oplag på over 4 millioner. Den
betragtes i USA mere som et elektronisk stan
dard opslagsværk end som en bog kun for ama
tører - i modsætning til her i landet. Man kan
gå og blive helt misundelig på ARRL, der i
modsætning til EDR har så mange medlemmer
og håndbogen her, der har så mange potentielle
købere, at der kan ofres så meget på sagen,
at bogen virkelig bliver ført a jour, ikke blot
genoptrykt.
EDR’s
Kortbølgeamatørens
Hånd
bog 1960 i salig ihukommelse!
Hvad det tekniske angår, så er bogen trykt
på en ny slags papir, der ikke giver reflekser,
og både fotos og tegninger står mere tydeligt.
De godt 600 sider er i et tyndt kartonbind, men
prisen er jo også tilsvarende lav.
Hvad angår indholdet, så finder man som
ventet både helt nye og gamle, velkendte ting.
Selv om der stadig forekommer en del kon
struktioner med rør, så er det let at se, at af-røri
seringen er kommet godt i gang, og halvleder
teknikken har fået en mere fremtrædende plads
end i de forrige udgaver.
Stort mere er der vel ikke at sige. Jeg synes
ikke, man kan undvære denne bog i shack’et,
og den er også god at have på arbejdspladsen,
hvis man har med radio og elektronik at gøre.
På grund af den stadige vedligeholdelses-ud
skiftning af stof ændrer bogen sig ikke så meget
fra det ene år til det andet, at man absolut skal
have en ny hvert år — men er dit eksemplar 5
år eller mere, er det på tide at skifte til den sid
ste model!
aq.
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OZ7WP’s pejlekort med OZ i centrum.
Verdenskort med prefixer. Ahrent Flens
borgs boghandel, 4100 Ringsted, D. kr. 4.50.
Dette kort er også en gammel kending, nu
delvis farvelagt. Arbejder man med drejelig ret
ningsantenne på HF-båndene, er sådan et kort
en simpel nødvendighed, men også DR-amatøren kan have stor glæde af dette kort, der er
forsynet med de nyeste prefixer - der er jo
kommet en del sådanne til i de senere år.
aq.
Schaltungen mit Halbleiterbauelementen,
Band 4: Beispiele mit Transistoren und integrierten Schaltungen. Siemens Fachbücher, for
handles af Jul. Gjellerups tekniske Boghandel,
Sølvgade 87, 1307 København K. Pris D.kr.
35,-.
Dette digre værk på 285 sider plus index er
på tysk, men det kræver nu ikke de helt store
sprogkundskaber at få udbytte af den alligevel.
De fleste tekniske betegnelser er jo internatio
nale, selv om tyskerne som bekendt har en
ulyksalig trang til hellere at bruge sære forty
skede betegnelser end de internationale. Den
tekniske udvikling synes imidlertid at gå så hur
tigt, at det kniber for sprogforbistrerne at følge
med!
Bogens indhold er et stort antal ganske korte
(ca. 1 side) artikler, der beskriver et praktisk
kredsløb. Der er diagrammer med komponent
værdier samt hoveddata, men ikke noget om

den fysiske opbygning, udtagen i afsnittet om
VPIF- og UHF-kredsløb. Her er printtegninger
og/eller montagetegninger til tunere etc.; men
her havde diagrammerne alene jo også i praksis
været værdiløse.
Der startes i god, tysk grundig stil med en
„Einfuhrung“, og derefter følger kapitler om
LF-forstærkere, bl. a. til Hi-Fi, oscillatorer
og DC-convertere. Multivibratorer og Forsin
kelseskredsløb,
Styringsog
reguleringskreds
løb.
Regulerede
strømforsyninger,
Højfre
kvens- og radiofoni-kredsløb, herunder kreds
løb for farve-TV, samt til sidst anvendelse
af IC’er af FL 100-familien. I ovennævnte
gemmer sig også kredsløb som samtaleanlæg,
elektron-Flash,
vinduesvisker-kreds,
tempe
ratur-,
niveauog
lysstyrkereguleringskredse,
thyristorreguleringer, elektronisk sikring, UHFantenneforstærker, FM- og TV-tuner, farve
TV-kredse m. m.
Den praktiske brugbarhed af de beskrevne
kredsløb er svær at vurdere. Man må antage,
at diagrammerne alle har været realiseret i
praksis, men derfor er det jo ikke sikkert, at de
kan reproduceres!
Der er absolut ikke tale om en lærebog i
gængs forstand, idet hele det teoretiske grund
lag stort set er forudsat bekendt. Alligevel kan
man lære en del gode fif og få et forbedret
kendskab til komponenternes anvendelse ved at
studere denne bog, der kan anbefales til de
viderekomne.
aq.

Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktion (se
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

Modtageren fra OZ juni 68.
Da jeg er ved at bygge OZ8JC’s modtager
fra juni 68, og da jeg mener, der er flere ting,
der ikke er ført rigtig over til hinanden, bedes
du svare på følgende: - 1) Skal oscillatorens
-12 V føres over til -12 V ved 560 ohm på
AGC ved blokkondensatoren? -2) Skal HFbåndfilteret, der går op gennem drejekondensatoren, kun føres til trimmerne, som jeg har lod
det til stel? -3) Skal Hang-kondensatoren føres
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til AGC-stel? — 4) Skal de forskellige modulers
stel føres over til hinanden eller til stel på chas
siset? -5) hvor skal P6 = LF og C 10 nF føres
til stel? — NB! Jeg har skrevet til forfatteren
uden resultat, men det er jo muligt, spørgsmå
lene er for dumme! Med venlig hilsen.
Der gives ikke dumme spørgsmål, kun dum
me svar. Det gælder i hvert fald brevkassen. Du skriver yderligere, at du har lyd på modta
geren, men kun hører russiske og tyske statio
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ner, som går udenom drejekondensatoren, og
som ikke må være på båndet. Diagrammet i OZ
juni 1968 side 192-193 er delt i to, og bogsta
verne og pilene A-B-C-D-E-F er indbyrdes for
bundet. Oscillatorens - 2 V skal direkte til
batteriet, der i øvrigt tilsluttes øverst til højre
side 193. Samme sted forbindes AGC-delens
- 12 V. Svaret ad 1) er altså ja. - Ad 2): Jeg
forstår ikke helt spørgsmålet, men da du hører
de nævnte stationer, må du have gjort et eller
andet galt i HF-båndfilterdelen. Som foto side
194 viser, er de tre trimmere loddet på toppen
af drejekondensatoren, der sikkert som sædvan
lig har statoren (det „varme“ pladesæt) ført ud
både foroven og forneden. Trimmerne skal alt
så loddes til stel på drejekondensatoren et pas
sende sted, velnok på dennes ramme. De neder
ste loddeflige på drejekondensatoren føres så
over til printet til de to loddeøer nederst på
printet, som ses side 198 nederst til venstre,
idet de to padding- (serie-) kondensatorer
sidder derpå. Du kan ligefrem se de to lednin
ger til kondensatoren på fotoet nederst side 198
til højre, de stritter lige ud i luften. - Ad 3):
Der er kun vist én kondensator ved hang-om
skifteren, men de tre andre, hvis værdier blot er
skrevet på, skal naturligvis også gå til stel. Ad 4): Alle forbindelser sker i denne modtager
via de rørfatninger, der er monteret på chassiset
(med få undtagelser). Alle ben, der går til prin
tenes stel, bør forbindes til chassiset med kor
test mulige og tykkest mulige ledninger. Brug
en loddeflig under hver af de to fastspændings
skruer/møtrikker, der holder fatningen, og for
del stelledningerne fra benene til disse. - Ad 5):
Ved nærmeste solide skrue, hvorunder du kan
lægge en loddeflig, som så bliver stelpunkt. Det
er sommetider muligt at bruge potentiometerets
metal som stel og lodde direkte på det. Så kom
mer der automatisk stel, når potentiometeret
fastskrues på en metalforplade. - Hvis de rus
siske og tyske stationer ikke forsvinder, samti
dig med, at du får afstemning på forkredsene,
må du skrive igen. Men jeg regner med, at du
får modtageren til at spille nu!
Transistorvoltmeter.
Jeg byggede fornylig måleapparatet fra Schrø
der: Byg selv en radio 3. Instrumentet giver
ikke lineært udslag og er derfor kasseret. Gen
nem en ven har jeg imidlertid erfaret, at der tid
ligere har været artikler om netop transistor
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metre i OZ. Men da jeg ikke har været medlem
af EDR i mere end ca. 8 mdr. (siden juli 1970),
vil jeg bede dig sætte den i bladet igen. Hvis ikke
dette kan lade sig gøre, må du gerne sende den
til mig (for sikkerheds skyld er svarporto ved
lagt). Det er specielt FET -voltmeteret fra april
’70, jeg tænker på.
Da jeg ikke kender omtalte bog, er det svært
for mig at komme med kommentarer til dine
triste erfaringer, der jo godt kan skyldes, at du
har båret dig forkert ad. Men naturligvis er der
jo andre muligheder. Jeg erindrer en historie
om en konstruktion i et forlængst hensovet
dansk radioblad, som en læser havde forsøgt sig
med, men slet ikke kunne få til at virke. Han
henvendte sig personligt til artiklens forfatter,
der hårdt presset måtte indrømme, at han hel
ler ikke havde kunnet få opstillingen til at fun
gere! Den ønskede artikel kommer ikke i bladet
igen, og jeg må derfor henvise dig og evt. andre
interesserede til at skrive til EDR’s kasserer,
der gerne sælger ældre numre af OZ, så længe
oplag haves. Ellers er der det nærmeste kom
munebibliotek, som enten har eller kan skaffe
et hvilket som helst nummer, du måtte ønske.
Eller måske du skulle henvende dig til dit HBmedlem og fremsætte ønske om, at EDR indfø
rer en fotokopi-tjeneste med artikler fra ud
solgte OZ’er. Der er såmænd mange muligheder
for den, der vil.
D-licensen.
Jeg er „walkie-pirat“, som nogle OZ-folk be
tegner os, men har nu fået mod på at tage licens
og gå på 2 meter, men jeg er ikke klar over, om
den omtalte D-licens — uden morseprøve — er
sat i kraft. Jeg vil her spørge om den tilladte
max-effekt på 144 MHz? Jeg har hørt mange
tale om, at man kan ombygge gamle taxa
radioer til 2 m-stationer, men er dette velegnet?
I skrivende stund foreligger der nogle ud
kast til licensbestemmelser, men da der ikke er
vedtaget eller ikraftsat noget som helst, kan jeg
heller ikke oplyse nærmere om bestemmelser
nes indhold. Det er dog mit bestemte indtryk, at
D-licensen kommer. Der synes at være stor
interesse for den blandt 27 MHz-folkene, og
P&T synes velvilligt indstillet. Så du kan roligt
anskaffe dig en af de meget prisbillige, kasse
rede mobile VHF-FM-radioer. Såvel 2- som 4meter versionerne kan bringes til at køre på
144 MHz, og det er en fortræffelig løsning for
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begynderen. Der har været flere artikler her i
OZ om, hvad man skal gøre for at få dem køre
klare.
Sidste:
i bladet.

D-licensen

er

kommet.

Se

andetsteds

Modtager med MOS-FETS.
Kære Tekniske Brevkasse! Kan du oplyse
mig forbindelserne for dual-gate MOS-FETen
3N141. Jeg har tænkt mig at anvende en sådan
som HF-trin og blander i en all-band modtager,
der
normalt
anvender
germaniumtransistorer.
Hvis jeg på drain sætter +12 V, hvilken mod
stand skal der så sidde mellem source og minus,
og hvor megen oscillatorinjektion kræves der
på gate 2, når den skal køre som kombineret
HF-trin og blander?
Kombineret HF-trin og blander har jeg ikke
hørt om før, transistoren må enten køre som
HF-forstærker og blander. Jeg går ud fra, at du
har studeret 2NG’s artikler i OZ nr. 9 og 10
1970, og et diagram for en passende blander
kan du se i OZ nr. 3, 1971 p. 116. Oscillator
signalets størrelse skal ligge på 0,5-3,0 V ef
fektivspænding. Størst blandingsforstærkning fås
med størst oscillatorspænding, men bedste intermodulationstal fås med omkring 1,5 V eff
(se nr. 9, 1970 p. 317 fig. 18). I Wireless World
april 1971 p. 175 er beskrevet en FM stereo
tuner med RCA’s 40673 som HF og blander,
den minder meget om 3N140 og 3N141, men
har indbyggede beskyttelsesdioder, så afbræn-

til stel (DC-mæssigt) og gate 2 til spændingsde
ler fra + 12 V på 39 k + 22 k til stel. Blande
ren har også 220 ohm i source samt 100 k fra
gate 1 til stel. Gate 2 er forbundet til spændings
deler + 1 2 V - 1 8 0 k - g 2 - 1 2 k -source. Oscil
latorsignalet går til gate 2 via en passende kon
densator. Fig viser forbindelserne, der er ens for
alle nævnte MOS-FETS.

DIMENSIONAL OUTLINE
JEDEC TO-72
,230Z5.84\
209V5.3I /
DIA. -------------

.210^5.33^1
.170 \4.32y

SEATING
PLANE -500(127)
MIN

4 LEADS
019 / 482 \
016 ^406/

t250 (6.35) MIN.
NOTE 2
.050 (1.27) MAX.
NOTE 2

TERMINAL DIAGRAM

LEAD 1 - DRAIN
LEAD 2 - GATE No.2
LEAD 3 - GATE No.l
LEAD 4 - SOURCE, SUBSTRATE
AND CASE

dingsfaren skulle være minimal. Her benyttes
en oscillatorspænding på 0,5 V eff. HF-forstærkeren har 220 ohm fra source til stel, gate 1
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I øvrigt er jeg ikke så sikker på, at dobbelt
gate MOST'en er så eventyrlig fremragende som
blander (men nok som HF-forstærker). I den se
nere litteratur fra RCA er 3N141 omtalt som
forstærker, ikke som blander. 40673 angives dog
stadig som begge dele. Som blander anbefales
enkeltgate MOST’en 3N143, der er næsten det
samme som 3N128. Med 16 V på drain og 1500
ohm i source, bulk og hus, ben 4, på stel og
gaten DC-stellet opgives en blandingsforstærk
ning på 13,5 dB på 200 MHz i det anbefalede
kredsløb. Oscillatorsignalet tilføres bedst gaten
sammen med det modtagne signal. Nødvendig
injektionsspænding fremgår ikke direkte af da
tabladet, men regn med 0,5-1 V eff.
Vy 73 de 7AQ.
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Øen ALS
Europas
navle
kalder til
europæisk

VHFSTÆVNE

1971
Den 5. juni 1971.
Stævnets fornemste opgave er at samle alle euro
pæiske VHF/UFH amatører til en weekend under
hyggelige og kammeratlige former, møde venner og
bekendte fra båndene, og udveksle erfaringer.
Øen Als er med sit dejlige landskab og beliggenhed
midt i Europa som skabt til dette stævne. Stævnet ar
rangeres af EDR's sønderjyske afdelinger i samarbejde
med EDR’s VHF manager OZ9AC, Kaj Nielsen.

Venner ser på Danmarks kort,
ser på det så I det aldrig glemmer
til hver plet har fået stemmer;
thi det fædreland er vort.
Målt med verden er det lille
men det spiller ingen trille
thi i OZ er det stort,
det har brormand Kalle gjort.
Temmelig frit gengivet af 6PA.

Hotel „Nørhcrredhus“, se foto, der er blevet verdenskendt i forbindelse med fabrikken „Danfoss", står
til rådighed for stævnet.
Tilrejsemulighederne og hotellet er omtalt i marts
OZ side 118, og i tilslutning hertil kan bemærkes, at
der er rigeligt med parkeringspladser direkte ved ho
tellet.
Vi håber, at mange amatørkammerater fra HF bån
dene vil glæde os med deres tilstedeværelse, hvem
ved, måske dette stævne kan give gnisten til en start
på VHF/UHF.
STÆVNE-PROGRAM:
Lørdag den 5. juni.
9,00: Udstillerne kan påbegynde opstilling af grej.
OZ A PRIL 1971
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13,00: Officiel åbning af stævnet ved OZ9AC
med påfølgende middag.
13,00: Udstilling af amatørgrej åbnes.
15,00: Målelaboratoriet åbnes for måling af ama
tørgrej.
15,00: Mobiltest 2 meter.
Kort, log og regler udleveres.
15,00:
Filmsforevisning.
Emner
VHF/UHF
teknik.
18,00: Frokost.
19,30: Foredrag.
Emne,
moderne
transistoriserede
VRF/UHF
kredsløb.
21,30: Kaffebord.
VHF/UHF informationer, diskussioner, un
derholdning, samt præmieuddeling for mo
biltester, kortsagt en hyggelig Ham-aften.
Søndag den 6. juni.
9,00: Udstilling af amatørgrej m.rn. åbnes.
9,00: Målelaboratoriet åbnes for måling af ama
tørgrej.
9.30: VHF-omsætter opsendes med ballon.
10,30: Filmsforevisning. Emner VHF/UHF teknik.
12,00: Officiel afslutning af stævnet med påfølgen
de middag.
Der vil under stævnet blive demonstreret amatør-TV
på 70 cm, imellem stævnehotellet og en stationær
eller mobil station.
Orienterende OPLYSNINGER:
Overnatningsmuligheder:
Hoteller :
„Nørherredhus", stævnehotellet, telf. 04 45 05 35.
Enkeltværelser å 50 kr. Dobbeltværelser å 85 kr. Alle
værelser har eget bad og telefon, og morgenmaden er
inkluderet i prisen.
„Frydendal kro“, telf. 04 46 41 25, ca. 15 km fra
stævnehotellet. Enkeltværelser å 24 kr. Dobbeltværel
ser å 42 kr.
„Maj kro“, telf.: 04 45 17 22, ca. 2 km fra stævne
hotellet. Enkeltværelser å 25 kr. Dobbeltværelser å 40
kr.
„Nordals turistkontor" telf. 04 45 02 05. Sørger i
givet fald for privatindkvartering. Pr. person 23 kr.
Campingpladser:
Beliggende ca. 5 km fra stævnehotellet, direkte ved
havet.
(Husk lejrpasset!)
„Augustenhof camping", telf. 04 45 03 04. Voksne
4 kr.. Børn 1,50 kr.
„Lavensby camping", telf. 04 45 19 14. Voksne 3,75
kr. Børn. 1,50 kr.
„Køpingsmark camping", telf. 04 45 17 92. Voksne
2,00 kr. Børn 1,00 kr. Bil 2,00 kr. Campingvogn 2,00
kr. Telt. 1,00 kr.
ALLE stævnedeltagerne anmodes i egen interesse,
om at sikre sig overnatningsmulighederne SNAREST!
(Dem der kommer først til mølle får o.s.v.)
Måltider :
På stævnehotellet. Middag og frokost å 15 kr. pr. per
son. Morgenmad å 10 kr. pr. person.
NB! Hotellets værelsespriser har includeret morgen
mad! Af hensyn til en hurtig og gnidningsløs afvikling
af måltiderne, er der indført spisebilletter til alle mål
tiderne.
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Stævne-bureau:
Forefindes i hotellets hall. Kontakt venligst bureauet
omgående ved ankomsten, her udleveres spisebilletter,
og her fås alle oplysninger vedrørende stævnet.
Stævneafgift:
Adgang til stævnet er GRATIS!
QSL-tavle
I hotellets hall. Husk jeres QSL kort til tavlen, så an
dre kan se DU også er med på stævnet!
Udstillere :
Mød venligst betids, opstilling af grej kan påbegyndes
den 5. juni kl. 9,00.
EDR’s medlemsservice:
I hotellets hall. Der sælges QRA kort, logbøger, ver
denskort, vimpler, vognmærker o.s.v.
Køb- og salgsstand:
Fra amatør til amatør! Har du noget VHF/UHF grej
du ønsker at bytte eller sælge, tag det med, der findes
ganske givet en køber!
Udstilling af VHF/UHF amatørgrej:
Tag jeres selvbyggergrej med, vi er mange, der tørster
efter nye ideer og tips til vore næste konstruktioner.
Ingen hæmninger, alt har interesse fra den mindste til
den største og mest avancerede konstruktion.
Stævne-stationer:
Der bliver ingen faste arbejdende stationer. Det vil jo
være illusorisk når alle VHF/UHF amatører er til
stævne!
Målelaboratoriet:
Der gennemføres kun målinger, ikke reparationer!
Tilmelding :
KUN når du ønsker at indtage dine måltider på stæv
nehotellet, må vi anmode om din tilmelding.
Ring eller skriv et postkort med oplysninger om hvilke
måltider du ønsker at indtage på hotellet.
Priser m.m. se under „måltider". Der bliver ikke di
rekte nogen tilmeldingsfrist, men for at få hele arran
gementet til at klappe, skulle vi gerne have tilmeldin
gerne hjemme inden 1. juni.
For tilmelding og yderligere oplysninger (ikke reser
vering af hotel og campingplads, det foretages direkte).
OZ5WK K. Wagner,
Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Vi ønsker alle deltagerne 2 afslappede og hyggelige
dage på Als, samt held og lykke i mobiltesten.
PDSAV 5WK/ kalle.

Meddelelse vedrørende arbejdet med vanføre
radioamatører.
Til foreningens orientering kan hermed oplyses føl
gende om det hidtidige arbejde med ovennævnte
spørgsmål:
Den 15. marts kl. 20 afholdtes et møde på Hans
Knudsens
Plads
1
i
Landsforeningen
af
Vanføres
Ungdomsklub
(L.A.V.U.K.)
hvortil
også
dagcenteret
var indbudt. Til stede var et halvt hundrede interesse
rede plus følgende hams 1CZ, 5IH, 5QR, 5RO, 3WP
og 1TD. 5RO bød velkommen, og 3WP holdt et in
struktivt foredrag, 1TD viste nogle lysbilleder vedrø
02 AP RIL 1971

rende forholdene i Norge, og 5IH foretog en demon
stration med en medbragt station. Der var spredt
interesse for sagen, og vi må nu håbe, at interessen
holder.
Den 23. marts var 3WP og 1TD til møde med
forretningsfører
Ä
Landsforeningen
af
Vanføre,
hr.
kontorchef cand. jur. Knud Gregersen og hr. Nis
ager. Begge viste stor interesse for sagen, og 3WP
og 1TD afleverede forskelligt materiale, på grundlag
af hvilke hr. Gregersen vil skrive en artikel i vanføre
bladet. Hvis man herigennem fik indtryk af, at in
teressen var tilstrækkelig stor, vil man søge bevilling,
dels til oprettelse af en station på Hans Knudsens
Plads, dels til indkøb af stationer til isolerede handi
cappede, som ikke har muligheder for at møde op i
revalideringscentrene. Vi synes, mødet fik et meget
positivt forløb og håber nu på en gunstig udvikling.
Vy 73 3WP 1TD.
Hvor er det glædeligt at se nogen give en berettiget
kritik af andres arbejde. Dog må man bedrøves over
at se en ganske usaglig do. pakket ind på en måde,
som OZ5RO gør det i sidste OZ. Ove, man skal ikke
kaste med sten o.s.v. Du har selv siddet i HB i (for)
mange år. I den tid kunne du jo have udført noget af
det arbejde, som du nu kritiserer andre for ikke at
gøre.
For du havde jo tilsyneladende masser af tid den
gang. Jeg gad vide, hvor meget der var blevet af
fjernskriversalget, hvis du skulle have fortsat med det
den gang jeg selv fik en opkrævning på en maskine.
Den skulle betales omgående. En måned efter vidste
du end ikke hvornår I havde tid til at få maskinerne
ud. og slet ikke hvor I skulle få plads til dem.
Nej, Ove. Jeg synes ikke, man kan sige, at det står
sløjt til i EDR. Vi ved alle, at der ikke er mange,
som har tid. Så må man jo finde dem, der har en
lille smule af dette eller dem, som kan tage sådant.
Jeg kan fortælle, at idag, søndag d. 21/3, har jeg sid
det 4½ time her ved skrivemaskinen blot for at be
svare breve ang. fjernskrivere. Senere kommer så af
prøvning og pakning af maskiner. Ca. 1 time pr. stk.
Nej jeg har heller ikke tid, men jeg tager den, da jeg
er gået ind for dette frivillige stykke arbejde. Når du
har så meget tid, som det lader, hvorfor er du så ikke
i HB mere? Københavnsafdelingen må være godt til
freds med en formand som dig. Hernede kan med
lemmerne åbenbart klare sig med lidt mindre. Jeg
har jo også en formandspost i Roskilde afd. Den er
nok ikke ligeså tidskrævende som din, men man er
åbenbart tilfreds med det, som det er her. Ellers
havde man vel ikke valgt mig for 10. år!
Men hvis det er sådan, at du ikke ved, hvad du skal
lave, så er der sikkert mange ting i EDR, som du
kan klare, så prøv at henvende dig til vor formand.
Hans adr. står bag i bladet.
Desuden vil jeg lige minde dig om, at ang. QTHlisten
var
det
en
generalforsamlingsbeslutning,
og
denne kan du ikke ansvarliggøre andre end GF for.
Og at dine ideer ikke er blevet prøvet eller udført kan
jo være af andre årsager, end det du kalder syltning.
Vi kan jo alle have en dårlig dag. Og hvis vi alle
skulle tælle de ideer, som ikke kommer til udførelse,
kunne vi sagtens sætte os og vente på vor aldersrente
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inden vi var færdige. Jeg håber, at jeg ikke har taget
for meget af din overskudstid med dette brev, men
ellers er vi i Roskilde afd. åbne for en evt. debataften
efter nærmere aftale.
Vy 73 de OZ2UD, Ernst.
Om mesterskabsrævejagtcr!
I OZ marts d. a. skriver OZ5WK: Som det nok er
de fleste rævejægere bekendt, foregår jagten (Nordisk
mesterskab i rævejagt) udelukkende til fods, men det
gør rævejagter i Norden for øvrigt altid! Lige bortset
fra Danmark, hi! Citat slut.
Jeg er ikke kompetent til at udtale mig om grun
den til denne forskel, hvilket også er sagen uvedkom
mende. Det, der i denne sag interesserer mig mest,
er at få nogenlunde ens regler for afvikling af disse
mesterskaber. Kørejagten, som anvendes her i landet,
har flere mangler. Alle, der har fået en del træning,
behøver kun 2-3 pejlinger for at stedfæste ræven in
den for en overskuelig radius. Resten af jagten afvik
les alligevel til fods. Bilen bliver altså kun et trans
portmiddel fra ræv til ræv. Ved en fornuftig placering
af rævene kan bilen helt undværes uden forringelse af
jagten.
Iflg. statistikken har kun hver femte dansker bil.
Man skal være fyldt 18 år (kørekort) for selv at
være jæger, hvilket forhindrer de unge i at deltage som
selvstændig jæger.
En gåjagt er nemmere at sætte op, noget der sikkert
ville gøre det mere tiltalende for lokalafdelingerne at
forsøge sig med.
Naturligvis vil der kunne siges både for og imod
den ene eller anden form for jagter.
Set fra et sportsligt synspunkt bør det være sådan,
at vi kan mødes ,.på lige fod“ uanset alder, økonomi
eller temperament. Det må være i alles interesse, at
så mange som muligt kan få lejlighed til at deltage.
Lad os få en debat.
OZ1EM, Erland.

SOMMERLEJR
Husk Aalborg afdelings sommerlejr
d. 10/7-18/7
Se OZ nr. 3 side 125.

FÆLLES SØNDERJYSKE ARRANGEMENTER
MOBILTEST
DANMARK - TYSKLAND
1971
afvikles i år
SØNDAG DEN 25. APRIL
yderligere oplysninger se under „Mobilamatøren".
RÆVEJAGT
Kristi
2 meter
Himmelfartsdag
MOBILTEST
Torsdag den 20. maj.
yderligere oplysninger se under „Rævejægeren".
VHF-STÆVNE - ALS
omtales andetsteds i dette nummer.
Vy 73 de 5WK, Kalle.
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Referat af HB modet 28. februar 1971.
Mødt: Hele HB. 7DX er dog fraværende på gr. af
deltagelse i REF-contest.
Vedrørende P&Ts nye forslag i forbindelse med
bestemmelser om lavfrekvensforstyrrelser oplyser 2NU,
at EDR i sit sidste brev til P & T har anført »at EDR
fortsat vil bestræbe sig på at finde midler og argu
menter,, der på ét eller andet tidspunkt, forhåbentlig
snart, vil få P&T til at ændre sit standpunkt i denne
sag«. Der følger en diskussion om rimeligheden i at
sætte sagfører på sagen, og der foreslås mange for
skellige emner. 7IN mener dog, at vi bør gå til om
budsmanden for at få hans udtalelse om sagen.
Ombudsmanden kan afvise sagen og sige, at den er
ubegrundet. Eller han kan anbefale, at sagen skal for
retten. 7IN mener ikke, at vi nu skal ofre penge på
højesteretssagfører og lign. 3Y tilslutter sig denne ud
talelse. Herefter bliver HB enig om, at EDR retter
henvendelse til ombudsmanden efter at have givet
P&T en frist på 8 dage således, at P&T får en rimelig
chance til at besvare vor sidste henvendelse.
Støjproblemer.
2NU oplyser, at sekretæren har fået skriftlig be
kræftelse fra firmaet Rank Arena, at man dér stiller
sig positiv over for at være foregangsfirma med hen
syn til at udvikle indstrålingsfrie apparater. I øvrigt
er 3PO i Roskilde sammen med Roskildeafdelingen
i gang med at undersøge en række apparater for uøn
sket indstråling. 2NU har sat sig i forbindelse med
»Rateksa« for at få denne forening til at overvære
disse forsøg, således at »Rateksa« kan få mulighed for
at omtale dette i deres blad.
Gensidighedslicenseme.
2NU oplyser, at P&T har meddelt, at man er villig
til at tage spørgsmålet om gensidighedslicensering med
flere lande op, såfremt det skønnes, at der er opnået
et rimeligt behov derfor, og at der er en rimelig ud
sigt til opnåelse af en aftale. P&T udtaler, at såfremt
foreningen er bekendt med danske, der i udlandet
ikke kan opnå tilladelse, fordi den betingelse er stillet,
at der skal være indgået gensidighedsaftale. bedes man
indsende oplysning herom til P&T til brug ved over
vejelse af, om aftale bør indgås.
2KP synes, at det er forkasteligt, at vi ingen gensi
dighedsaftale har med USA.
3Y oplyser, at P&T ikke ønsker at skrive til 123
lande for at få en gensidighedsaftale, hvis det viser
sig, at behovet overhovedet ikke er til stede.
2NU omtaler, at de amatører, der er blevet forhin
dret i at få licens i udlandet på grund af manglende
gensidighedsaftale, bedes indsende meddelelse herom.
VHF møde i Stockholm.
HB vedtager at lade sig repræsentere ved sin VHFmanager på VHF-mødet i Stockholm 27. og 28. marts
1971.
Alle stemmer for, undtagen 5AB. 2KP undlader
dog at stemme.
5AB hævder, efter at have læst det foreløbige refe
rat, at konklusionen er forkert indtalt af 2NU. 5AB
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oplyser, at der var flere, der ikke stemte, og 5AB
hævder, at dette ikke fremgår af konklusionen. 5AB
beklager, at han ikke i rette øjeblik bemærkede dette.
(For en ordens skyld bekræfter sekretæren hermed,
at konklusionen nøje svarer til den indtalte tekst på
lydbåndet).
Den nye lærebog.
Den samlede HB bekræfter endnu engang,
HB er enighed om, at EDR skal udgive en ny lærebog.

at

der

i

6PA understreger, at denne bog skal skrives for »al
mindelige« mennesker. Vi skal ikke slynge om os
med tekniske og halvvidenskabelige udtryk. Det skal
være en bog for begyndere. Man stiler efter at få bo
gen færdig inden årets udgang. HB regner foreløbig
med et oplagstal på ca. 5000 stk. - men dette spørgs
mål tager HB op senere til behandling, når arbejdet
med bogen skrider fremad.
2NU konstaterer, at HB nu er enig om, at bogen
skal udsendes, og at redaktionsudvalget består af 6PA,
7IN og 5KD. HB giver redaktionsudvalget beføjelser
til at gå i gang med arbejdet, men det understreges, at
udvalget arbejder under ansvar overfor HB. 2NU ud
taler, at dette ligger fuldstændigt på linie med, hvad
der tidligere er blevet praktiseret.
Den svenske lærebog.
Der foreligger et tilbud fra SSA om tilbud på den
ny svenske håndbog. HB vedtager at sælge et mindre
antal på det danske marked til en pris af 43,80 kr. pr.
stk.
liDR's struktur.
3Y fremførte, at det jo er blevet pålagt SAG at
revidere EDRs vedtægter. 3Y mener, at det er vanske
ligt for et udvalg på 3 mennesker at lave noget, der
er bedre, og som samtlige 4300 medlemmer synes om,
og som de vil godkende. Efter 3Y’s mening bliver HB
medlemmerne valgt over en alt for kort periode. Nu
sidder vi med en forholdsvis nu HB. Det er jo slet
ikke sikkert, at den nye HB har de samme meninger
som den HB, der vedtog, at dette SAG udvalg skulle
arbejde. Derfor mener 3Y, at vi simpelthen får en
mere effektiv bestyrelse ved at vælge det enkelte med
lem for en 2-årig periode. 3Y tror, at de vedtægter, vi
har, er glimrende med undtagelse af nogle få punkter,
men 3Y vil gerne som formand for SAG udvalget
vide, hvordan HB medlemmerne hver for sig ser på
den sag.
3Y konkluderer: Der er stemning for, at HB går ind
for, at valgperioden forlænges til det dobbelte. Ud fra
disse udtalelser udarbejder SAG udvalget et ændrings
forslag til vore vedtægter, som forelægges på HB mø
det 22.-23. maj, og hvis HB så vedtager dette, bliver
det offentliggjort i OZ og kommer med til afstem
ning på generalforsamlingen.
Skrivemaskine til sekretæren.
4SJ foreslår, at EDR stiller skrivemaskine til rå
dighed for sekretæren, 4SJ er ikke interesseret i at
slide sin egen maskine op. HB bevilger en ny maskine
til formålet.
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Vedrørende QTH liste.

En ung mand fylder 60 år - Hvem ? ?

4WR oplyser, at Odense afdeling på et bestyrelses
møde har besluttet, at man vil henstille til EDR, at
man i fremtiden køber P&T’s QTH-liste i stedet for, at
vi selv udgiver en.

Selvfølgelig Walther, nå I kender ikke Walther, ja,
men så kender I OZ3WP i København på Esplana
den 46.
OZ3WP Walther Panitzsch fylder 60 år den 30.
april, den dag vil mange med os i Københavns-afdelingens bestyrelse aflægge ham et besøg. Hans XYL
Vera vil som altid tage imod os med åbne arme og
give os en dram eller to, for Walther har ikke tid til
sådant noget jordnært, han vil være optaget af at
modtage deputationer m. m.
3WP har i mange år været rigtig amatør, ja fra
længe før 1939, han kan, som han siger, dårligt nok
huske, hvornår var det nu det var, jeg begyndte. Vi
siger dig tak Walther for din indsats, om ikke i EDRs
foreningsarbejde, så altid den som fandt på udvej, når
vi andre gik i stå. Netop i denne tid har han haft sær
lig mange opgaver fra EDR, oversættelser, indhente
oplysninger fra diverse lande om nye licensbestemmel
ser, og sammen med 1TD arbejde for de handicap
pede især inden for de vanføres rækker, så de kan få
en licens.
Mange af os husker endnu den børnelammede Billy
Henninge, som lå på Blegdamshospitalet, 3WP hjalp
ham med specielt grej, bl. a. en lufthammer så Billy
kunne skrive på maskine, men også med hans sender,
en ombygget SM 19, så den kunne bruges til formålet.
Jeg kunne blive ved med at remse op, hvad Walther
har lavet for andre, men lad dette være nok.
Endnu en gang ønsker vi dig til lykke med de 60
år Walther, vi håber du trods skuffelser i dine bestræ
belser for en god amatørånd og en hobby-forening,
som er til at være i, stadig vil være os behjælpelig
fremover, hvis det skulle knibe med ideerne.

Grethe oplyser, at vor QTH liste koster 5,65 kr.,
men P&T’s koster 7,00 kr. Det bemærkes dog, at
fremstillingsprisen for vor egen QTH liste er 2,50 kr.
pr. stk.
Herefter vedtages det, at næste HB møde vil blive
afholdt 22.-23. maj 1971 kl. 18,00 på »Park Hotel«
i Odense.
2NU takker bestyrelsen for
erklærer HB mødet for afsluttet.

god

ro

og

orden

og

Mødet sluttede kl. 17.00.
4SJ.

Til vore medieminer.
Vidste du, at du har krav på at se det fulde
HB-referat. Er du derfor interesseret i fore
ningsarbejdet, skal du vide, at du ved henven
delse til afdelingsformanden i din lokale afde
ling kan forlange at få det uforkortede HB refe
rat at se. Det forkortede referat kan du læse i
dette nummer af OZ. Det indeholder det væ
sentlige og konklusionerne. Af tekniske grunde
kan vi ikke bringe hele referatet i OZ. (Denne
gang fylder det 10 maskinskrevne sider A4).
Vi opfordrer afdelingsformændene til at orien
tere vore medlemmer. Vær aktiv. Deltag i ar
bejdet.
Vy 73s 4SJ, sekr.

På Københavns-afdelingens
og mange EDR medlemmers vegne:
OZ5RO.

Maj måned 1971
Solplettal 68

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien
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1

3

5

GMT
7

9

7
7
14
14
14
7
7
14
14
7
14
14
7
7

14
14
14
14
14
3,5
7
14
7
7
7
7
7
7

14
14
21
21
21
14
14
14
7
7
7
7
7
7

14
14
21
21
21
21
14
7
14
14
7
7
7
14

14
14
21
21
21
21
14
14
14
14
7
7
7
14

11
14
14
14
21
21
21
14
21
14
14
14
14
7
14

13
14
7
14
21
21
21
14
21
14
14
14
14
7
14

15
14
7
7
21
21
21
14
21
14
14
14
14
14
14

17

19

21

23

14
7
14
21
21
21
14
21
21
14
14
14
14
14

14
7
7
21
21
14
14
21
21
14
14
14
14
14

14
14
7
14
14
7
14
21
21
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
7
14
14
14
14
14
14
14
14
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335. 9100 Aalborg
Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager: OZ4FF
P. O. Box 121 - 3700 Rønne
Tlf.: (03) 95 31 11
Diplom-manager:

OZ5KD
Golfparken 111,
DK-9000 - Alborg
Tlf.: (08) 12 10 74

E.D.R.'s Qsl-Central:
Harry Sørensen,
Ingstrup, 9480 Løkken.
Red. DX-stof:

Tlf.: (08) 88 41 11 - 6
OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør
Telf.: (03) 58 01 02

Red. VHF-stof:

OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør
Telf.: 53 12 89

Red. DR-stof:

OZ-DR1453
Torben Jensen - Sandalsvej 7
Sandal - 7000 Fredericia

Red. Mobil-stof:

OZ8IS
Abenråvej 35, 6100 Haderslev
Telf.: (045) 2 55 0

Red. Ræve-stof:

OZ5WK
K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå

Red. RTTY-stof:

OZ7OF

loggen. Samme restperiode kan ikke opdeles i mere
end 2 perioder.
Der benyttes de sædvanlige bånd: 3,5-7-14-21 og 28
MHz (krydsbånd-qso er ikke tilladt).
Opkald: CQ AW.
Rapport: RST -f qso nr. begyndende med 001 f.
eks. 599001.
Points:
QSO med samme kontinent 2 points.
QSO med andet kontinent 3 points.
QSO med OX-OY og OZ-stationer tæller dobbelt.
Multiplikatorer:
Ethvert
land
efter
DXCC-listen
tæller som multiplikator. Slut multiplikatoren = sum
men af multiplikatorer på alle bånd.
Følgende
distrikter
tæller
som
separate
lande
i
denne kontest:
W/K
1
0
VE/VO 1 - 8
PY
1-0
LU
1-0
VK 1-0

ZL
JA
OZ
OY
OX

Slutresultat: Summen af qso-points X
plikatorerne på alle bånd.
Loggene må senest være poststemplet
1971 og skal fremsendes til

1 - 5

1 -0
1 - 9
1 - 9
3
rned
d.

multi

15.

juni

EDRs Traffic Department
Box 335 - DK 9100 Aalborg,
påført nedenstående underskrevne bekræftelse:
Jeg erklærer på min ære, at jeg har overholdt be
stemmelser og regler for amatørradio i dette land,
samt de for testen gældende. Jeg erklærer mig indfor
stået med kontestkomiteens afgørelser, der vil være
endelige.
For EDR: Karsten Tranberg - Contcstmanagcr.

Jørgen Hansen
P. O. Box 526 - 8600 Silkeborg

Træffested for amatører
ved Hannoverinessen.
Under Hannovermessen, der afholdes fra 2. til 30.
april 1971 er træffestedet for radioamatører, er den
240 m2 store stand 121-148 i hal nr. 9A.
Besøgende amatører kan ved forevisning af deres
amatørsendetilladelse få lov til at gøre brug af messe
stationen DL0MH, der kører på de forskellige bånd.
Desuden er der sørget for at embedsmænd fra Deut
schen Bundespost på stedet kan udstede gæste-sende
tilladelser, stadig under forudsætning af forevisning af
egen tilladelse fra P&T.
Frekvensen 28.5 MHz vil til stadighed være i brug
for at give allerede ankomne amatører mulighed for
at anmelde sig og i øvrigt træffe aftaler.
På messeområdet vil man kunne bese mange stands
med amatørgrej fra de store industrifirmaer.
20. OZCCA Contest 1971.
Det er nu for tyvende gang, at vi indbyder til vor
årlige OZ-CCA contest, der i år finder sted
Lørdag d. 1. maj 1971 fra kl. 1200 GMT til
søndag d. 2. maj 1971 kl. 2400 GMT.
Enkelt-operatør-stationer må kun være qrv i 30
timer. Restperioden på 6 timer må klart fremgå af
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Det nye ,,OZ-CCA“-diploni.
På et møde hos OZ5KD d. 21. marts 1971 nåede
diplomudvalget frem til de sidste afgørelser, inden
man kan få taget de første prøvetryk.
Diplomet vil blive fremstillet i 4 klasser; og er for
Skandinaviens
vedkommende
baseret
på
amtsopdelin
gen - den nye naturligvis, medens det for det øvrige
Europa og de andre kontinenter er baseret på kaldesignalerne. Antal af forbindelser og deraf følgende
points er mildnet noget i forhold til det gamle diplom.
Reglerne skal vi senere offentliggøre.
Østrigske diplomer.
Følgende diplomer
mentation foreligger:

kan

opnås,

når

behørig

doku

Das „OF.-l 00“-Diplom.
Hertil kræves bekræftet forbindelse med 100 for
skellige OE-stationer. Der kan opnås „stickers" for
henholdsvis 200 og 300 forskellige OE-stationer. For
bindelser efter 1. april 1954.
Liste i doublo over alle forbindelser skal indeholde
kaldesignaler i alfabetisk orden - dato - GMT - MHz RDT og cw/Fone.
Afgiften er 10 IRCs- Stickers 2 IRCs.
Worked all DE Award.
Kravet er: Forbindelse

med

OE1-2-3-5-6-7-8

og

OZ AP RIL 1 971

4

eller 9, idet de to sidstnævnte gælder for et distrikt.
Der skal værer tre stationer fra hvert distrikt, og
mindst to bånd skal være benyttet.
Dette diplom kan også opnås af VHF-stationer på
144 MHz eller højere med 5 qso’s med i alt 4 distrik
ter.
Diplomet gives også til DR-amatører, der har svar
kort fra hver af de 8 OE-distrikter kan også søge om
diplomet.
Afgiften som ovenfor: 10 IRCs.
Vi må ikke glemme at anføre, at diplomerne kan
fås for: CW - Fone - Mixed og 2xSSB.
Rettelse.
Ved offentliggørelsen af reglerne for det nye OZCCA/VHF i sidste OZ er startdatoen for godkendte
forbindelser blevet overført fra de gamle regler. Det
drejer sig om datoen 1. august 1947 i stk. 2. Vi beder
interesserede at ændre denne til 1. april 1970, hvilket
er datoen for de nye amtskommuners etablering.
Vi vil også for en ordens skyld anføre, at den i stk.
6 omtalte OZCCA/VHF-test første gang arrangeres i
1972.

år i ARRL’s DX competition d. 6. og 7. februar og
6. og 7. marts, vi deltog dog kun på tre bånd: 14-21
og 28 Mc.
Forholdene på disse bånd var meget gode, og 4
mand startede i første periode med at opnå 487 QSO’s
fordelt med
14
21
28

Mc
Mc
Mc

75 qso’s
211 qso’s
201 qso’s

25 stater
32 stater
34 stater

Efter det for os gode resultat, satte vi store forhåb
ninger til den næste periode, og mange klubmedlem
mer mødte op, således at 7 hams var qrv ved miken.
Der dukkede også mange andre klubmedlemmer op
med kaffe og anden forfriskning. De blev sat til at
renskrive log, således at da testen var overstået, var
der kun den almindelige oprydning tilbage. Det totale
resultat for de 2 tester blev:
14 Mc
21 Mc
28 Mc
eller sammenlagt:

293 qso’s
535 qso’s
217 qso’s

38 stater
49 stater
35 stater

1045 qso’s 122 stater
og ialt 381000 points.

PACC Contest 1971.
24/4 71 1200 GMT-25/4 71 1800 GMT
80—40-20-15-10 meter CW eller telefoni.
Kode: RS/RST + QSO nr., f. eks. 599001.
PA stationer angiver provinsen, f. eks. 599 RG.
Disse provinser er:
ZH - Ziud-Holland
GR - Groningen
NB - Noord-Brabrant
OV - Overijssel
DR - Drente
NH - Nord-Holland
UT - Utrecht
ZL — Zeeland
LB - Limburg.
FR - Friesland
GD - Gelderland
Hver korrekt QSO giver i point.
Multiplir er de forskellige provinser.
Slutpoint: QSO point X samtlige arbejde provinser.
Logs før 14/5 1971 til:

For os i klubben et af de største tal, vi endnu har
lavet. Der blev kun to hvide pletter tilbage på land
kortet, nemlig staterne Wyoming og Hawaii, men mon
ikke, hvis vi gør et forsøg igen, skulle kunne få dem,
så vi kan hente vort WAS hjem.
Stationen, der
antennen 2 el. quad.

P.S. De fremsendte billeder
produceres, de var for sløje.

var

DRAKE

kunne

desværre

ikke

Aktivitetstest marts 1971.
Telefoni.
27 X 131 =
25 X 128 =
24 X 104 =
92 =
22 X
22 X
91 =
22 X
90 X
13 X 48 =

1. OZ4XP
2. OZ5JR
3. OZ9MP
4. OZ8OF
5. OZ4H
6. OZ5KD
7. OZ8KU
Checklog OZ8QD.
fået
i
her
må
og

Dr. OM Karsten.
Et lille brev, så du kan se, at der også foregår no
get i Randers afd. Randers afdelingen deltog også i
OZ APRI L 1971

anvendt,

Tr-4.

Klubben vil gerne takke OZ3TD for altid udvist
gæstfrihed og hjælpsomhed i sit hjem og med sit grej,
når klubben kører test, ligesom vi håber, at han må få
mange „peberbøsser“, når han nu snart passerer de
30.
de hedste 73/ Carl-OZ2CJ.

Hr. L. v. d. Nadort
Bospolderstraat 15,
NIEUWERKERK a/d Ijsel
Netherlands.

Randers afd. var med i
ARRLs DX Conipctition.
Fra Randers afdelingen har vi gennem OZ4FF
nedenstående
beretning
om
afdelingens
deltagelse
den sidste amerikanske dx-contest.
Det er vort inderlige håb, at de resultater, der
er opnået, og som vi lykønsker afdelingen med,
inspirere andre afdelinger til at deltage i andre
lignende konkurrencer. Brevet lyder således:

blev

3537
3200
2496
2024
2002
1980
684

Telegrafi.
1. OZ1W
2. OZ4H
3. OZ5MN
4. OZ3FYN
5. OZ8E
6. OZ9DZ
8. OZ8LG
9. OZ2TW

X 51 — 408
X 36 = 288
X 34 = 272
X 30
210
X 26
182
- X 29
174
7 X 20
140
8 X 11
136
8
8
8
7
7

Vy 74.
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re
Red.

Licens adresser.
Til hjælp for de amatører, der agter at søge licens i
udlandet, kan vi hjælpe med nedenstående liste over
adresser, hvortil ansøgninger skal rettes:
Belgien: Monsieur le Directeur General de la Trans
mission.
Place Madou 1, 1030 Briissel - Belgium.
(Der er gensidighedsaftale mellem Belgien
mark).

og

Dan

Finland: Suomen Radioamatooriliitto,
P. O. Box 10306, Helsinki 10, Finland.
France: Direction des Services Radioelectriques
5, rue Froidevaux, Paris 14 - France.

2 21 16 tydeligt mærket »QSL«. QSL-kortene skal ikke
sendes til kassereren, men til EDRs QSL-manager
OZ6HS - Harry Sørensen - Ingstrup - 9480 Løkken.
Indsendelse til EDRs Tr. Dept. forsinker også for
sendelsen. Send dem til 6HS.
OZ2NU.
Følgende lande inå ikke kontaktes.
I h.t. meddelelse fra den internationale teleunion
(ITU) er det ikke tilladt radioamatører i følgende
lande
at
etablere
radioforbindelse
med
udenlandske
radioamatører:
Burundi
Cambodia
Cypern

Tyskland: DARC - International Affairs
P. O. Box 73
D-5601 Doenberg, German Federal Republic.
(Der er gensidighedsaftale mellem Tyskland og
Danmark).

Gabon
Grækenland
Indonesien
Irak

Det er således ikke
etablere
radioforbindelse
nævnte lande.

Italien: Italian Post Ministery,
Direzione Centrale Servizi Radioelettrici,
Via Christoforo Colombo 153, Rome - Italy.

Jordan
Laos
Libyen
Pakistan
tilladt
med

Syd-Yemen
Syrien
Tyrkiet
Viet-Nam

danske radioamatører at
radioamatører
i
oven

E. B.
sign. Borge Nielsen
/ Søren Hess, ass.

Irland: The Secretary Departments of Post and
Telegraphs, (GB) Radio, Hamman Buddings
O’ Connell Street - Dublin I - Rep. of Ireland.

I den anledning skal vi meddele, at det græske di
plom, der blev omtalt i sidste nr. af »OZ«, der udste
des i anledning af 150-året for Grækenlands uafhæn
gighed er sendt til »OZ« inden ovenstående skrivelse
fra P&T forelå. P&Ts påbud skal naturligvis efterføl
ges. Men i øvrigt stemmer den nævnte beslutning ikke
rigtig overens med, at de græske myndigheder udste
der special-prefixer for året 1971 : SZ0 - der skulle
gøre forbindelser med græske amatører endnu mere
attraktiv.
Forespørgsel om denne selvmodsigelse vil blive stil
let til P&T.

Norge: Teledirektoratet, Radioteknisk avdeling,
Universitetsgaten 2 - Oslo I - Norge.
Poland: Panstwowa Inspekoja Radiowa
Zespo Zeswolen i Ewidencji,
Swietokrzyska 3, Warzaw - Poland.
Rumania: Ministerial Posteler si Telecommunicatiiler,
Directia Radio si Televiziume,
Servicial Frecvente, Bucarest - Rumania.
Spain: Direccion General de Correos
y Telecommunicacion
Madrid - Spain.

Endvidere har vi ladet os fortælle, at kong Hussein
af Jordan efter at være gjort opmærksom på, at dan
ske amatører ikke måtte optage forbindelse med ham
og andre jordanske stationer, straks lovede at få denne
sag undersøgt og eventuelle restriktioner ophævede.

Switzerland:
Generaldirektion
PTT
Radiound
Fernschau-Abteilung
CH-3000, Berne - Switzerland.
United Kingdom: Ministry of Post &
Telecommunications,
Waterloo Bridge House
Waterloo Road, London S. E. 1 - England.
(Gensidigheds-aftale findes).

OZ2NU.

Yugoslavia: Savezna uprava za radio-veze,
Novi Beograd, P. O. Box 566, Yugoslavia.
I forbindelse med denne sag i øvrigt, skal vi an
mode eventuelle amatører, der er blevet nægtet licens
i udlandet på grund af manglende gensidighedsaftale
med de danske myndigheder om at meddele dette til
mig med opgivelse af alle data i forbindelse med det
pågældende tilfælde. P&T har lovet at overveje om
aftale bør rejses med sådanne lande. Vi kan herfra
straks henvise til Yugoslavien, der har annulleret sin
hidtidige frie tildeling af gæstelicens p.g.a. manglende
imødekommenhed overfor yugoslaviske ansøgninger.

Region I Conference 1972.
På grund af den langvarige poststrejke i England har
der i hele denne periode ikke været nogen korrespon
dance fra dette land. Således har de sædvanlige med
delelser fra Region I ikke kunnet nå frem. Men det
rådes der bod på nu.
Vi har således fået meddelelse om, at den næste
Region I conference, der skulle have været afholdt i
Tjekkoslovakiet, er blevet flyttet til Holland, hvor den
vil finde sted i juni måned.
De første detaljer om konferencen vil blive
til medlemsorganisationerne i løbet af august 1971.

udsendt

Emner til behandling på konferencen skal være sek
retariatet i hænde 1. dec. 1971.

OZ2NU.
Vedr. QSL-kort.
Vi vil gerne erindre om, at betaling for indsendelse
af qsl-kort skal sendes til kassereren over postgiroen

168

Region I News.
Grundet på afbrydelserne i posttjenesten til og fra
England vil den næste udsendelse af Region I News
blive forsinket.
OZ A PR IL 1971

OZ nr. 2 i NR AU testen 1971.
Bare man løfter i flok og er nok om det, går det.
NRAU-testen 1971.
Resultat.

1.
OH
11643
3508
2192
5943
102
21

S :a poäng
CW-poäng
FONI-poäng
CW/FONI-poäng
Antal deltagare
Ej insända loggar

2.
OZ
7477
1944
3139
2664
49
29

3.
SM
7110
2187
1234
3689
45
8

4.
LA
3874
1104
1076
1694
21
16

NR AU 1971 CW resultat.

1. SM3DIJ
2. OZ4FF
OZ7YY
4. OZ1LO
5. SM0CCE
6. LA2YE
7. OZ7BG
8. LA1OA
9. SM5CBC
10. OH8RC
11. OH5SE
12. LA6GF
13. OH2QV
14. OH1NK
15. OH5UX
16. OH3WZ
17. SM0DSF
18. OH3YI
19. LA8NC
20. SM5CMP
21. OH2BEM
22. OH6VP
LA9JM
24. SM5CLE
25. OH6MK
SM7BSK
27. OH1LU
OH1TN
29. AH2XM
30. OZ1W
31. OH6AA
32. OH2BH
33. OZ7JT
34. SM5BMB
35. SM7ID
36. OZ9N
37. SM2EDE
38. OH3MM
39. LA6VM
40. OZ4HW
41. SM7AIL
SM0BDS
43. OH1SH
OH2BJ
45. OH8RW
46. OH9RJ
47. OZ3PO
SM5UU
49. OH1LX
OZ APRI L 1971

406
298
398
386
364
362
343
317
310
301
291
288
276
256
252
234
232
230
224
220
215
214
214
206
196
196
190
190
187
185
182
180
177
177
167
160
154
144
139
133
132
132
130
130
128
127
126
126
122

SM1CUZ
SM4BGG
52. LA6U
OZ2UA
54. OH6XH
55. OH1MG
56. OH2MK
OH6ZJ
SM2CDF
59. OH2PK
60. OH5YF
SM5BNX
62. OH6AG
63. OZ5ME
64. OZ5CI
66. SM6DUF
SM6CJK
67. OH7AA
68. OH7SQ
69. OH1SJ
70. SM4AZD
71. L92OH
72. OH6YA
73. OH2KG
OH3LS
75. OH2BJD
76. SM7ACN
77. OH4RH
78. SM0EIH
79. OH8LG
80. OH5YX
81. OH2FS
<82. OZ4OV
83. LA1YM
84. OH2LU
OZ7OG
86. OH3TQ
OH7SX
88. OZ1AJ
89. OH5OD
OH5XO
SM5BDY
92. LA3LC
OH5YD
OH7NW
SM6EDH
SM7DJC
97. OH6MM
98. OZ5MN

122
122
121
121
116
114
110
110
110
109
108
108
102
101
100
97
100
94
93
90
88
86
80
79
79
77
74
72
69
68
66
65
62
58
56
56
52
52
51
50
50
50
46
46
46
46
46
45
44

99. SM7EEA
100. OH7RM
101. OH2SR
OH7RC
SM5EOO
104. OH2BLU
OH3WW
106. SM7DNG
107. LA8FN
108. SM5AOG
109. OH2BCV
OH8SS
SM0EEJ
112. OH1KA
OH2BLL
OH6VV
115. OH3IS
OZ7JZ
SM4AWG
118. OH3KZ
OZ7LX
SM5DLO
121. OH8OB
OH2BIZ
123. OH1JQ
*AU 1971 Fone
1. OZ5KF
2. OZ1LO
3. OZ4FA
4. OZ4FF
5. SM5ACQ
6. SM0CCE
7. OH2BM
8. LA6VM
9. OZ1PD
10. LA6GF
11. OH5SE
12. OH2QV
13. OZ1AJ
14. OH2BH
15. OZ6RT
16. OH2VB
17. LA8WF
18. OH3Y1
19. OH3WZ
20. SM7EEA
21. LA 1SN
22. OZ8PG
23. OHI PS
24. OZ3IC
OZ5JR
SM6DUF
27. LA2DL
28. OZ3CE
29. LA8NC
30. OZ1DX
OZ8OF
32. SM7AIL
33. SM6BZV
34. OH1QY
35. SM1EJM
36. SM0EWM
37. SM1AWD

43
42
40
40
40
36
36
34
32
31
30
30
30
28
28
28
24
24
24
22
22
22
20
20
19
resultat.
470
454
432
426
373
345
344
342
302
288
285
283
267
262
260
246
230
224
218
208
200
198
194
188
188
188
174
172
168
166
166
164
162
158
155
152
150

124. OH2A
OH2BFX
SM3EGP
127. OZ5QU
SM4CFL
129. OH2XK
OH7OQ
OH7SC
132. OH7SJ
133. OH31U
OH7QW
OZ7BQ
136. OH2RD
OH3JR
OZ4FA
139. OH3IG
OZ8BN
141. OH6LF
142. OH1LW
OH2BAD
144. OH2BR
OH2BHU
OH2BLY
147. SM7BSL

38.
39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.

51.
52.
54.
56.
57.
58.
59.
60.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
71.
72.
73.
74.

SM5BMB
OH1TG
OH8OS
SM6CJK
OZ9HX
OH1AH
OH6AA
LA2WO
OH2BJY
LA7XM
OZ4LX
OZ5SB
SM4BGG
OH6ZJ
OZ7BSR
SM7BEX
OH1MG
SM0BDS
OH4RH
OH1LU
SM5CMP
OH6YA
LA4BL
OH1LM
OH3JR
OH6XH
OH8NV
OH2BCV
OH5PC
OH6RH
OH5YF
OH5BHL
SM7ID
SM7BVB
OH7RM
OH2TE
OZ4JC

18
18
18
16
16
12
12
12
11
10
10
10
8
8
8
6
6
5
4
4
2
2
2
2

149
145
144
142
139
130
130
126
124
120
120
120
120
114
108
108
106
106
104
103
102
100
98
98
98
98
94
84
82
76
72
70
70
66
62
61
60
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OZ8KU
76. OZ5JK
77. SM4AWG
78. OH2LU
79. OZ7FD
SM0DSF
81. LA2GN
OZ1LD
OZ6RG
OZ7HT
85. OH3TQ
OH7AA
OH9RJ
OZ8T
89. OZ4TA
90. OH5OD
91. LA2HO
LA3LC
OH2LA
OH5YD
SM5AOG
96. LA2OH
OH1UR
OH2FS
OH5UQ
OZ9NP
101. OH6VV
SM5AGM
103. OZ4OV

60
58
56
54
50
50
46
46
46
46
42
42
42
42
40
39.
38
38
38
38
38
36
36
36
36
36
34
34
32

104. OH3WW
SM5EUF
106. OH8OA
107. LA3CK
OZ8LG
109. OH2BI
OZ2NK
OZ7OG
112. LA8J
OH6MK
OZ5KD
SM6EDH
116. OH2SR
OH6WY
118. OH2BH
119. OH2MK
120. OH2BAC
OH5TZ
OH8SS
123. OH2NB
OZ4RH
125. OH2RD
OH2BHU
127. OZ5DX
128. OH7OQ
SM5EOO
SM7BZF
131. OZ7LX

30
30
26
24
24
22
22
22
20
20
20
20
18
18
16
14
12
12
12
10
10
8
8
6
4
4
4
2

NR AU 1971 CW/FONI resultat.
1. OZ1LO
840
OH6YA
180
2. OZ4FF
824
32. OH4RH
176
3. SMØCCE
709
33. OH9RJ
169
4. LA6GF
615
34. OH7AA
136
5. OH5SE
576
35. OH2MK
124
6. OH2QV
559
36. LA2OH
122
7. LA6VM
481
37. OH2BCV
114
8. OH3YI
454
38. OH3JR
106
9. OH3WZ
452
39. OH7RM
104
10. OH2BH
442
40. OH2FS
101
11. OZ4FA
440
41. OH3TQ
94
12. LA8NC
392
OZ4OV
94
13. SM5BMB
326
43. OH5OD
89
14. SM5CMP
322
44. LA3LC
84
15. OZ1AJ
318
OH5YD
84
16. OH6AA
312
46. SM4AWG
80
17. SM7AIL
296
47. OZ7OG
78
18. OH1LU
293
48. SM5AOG
69
19. SM6DUF
285
49. OH3WW
66
20. SM0DSF
282
SM6EDH
66
21. SM7EEA
251
51. OH6VV
62
22. SM4BGG
242
52. OH6SR
58
SM6CJK
242
53. OH2LU
54
24. SM0BDS
238
54. OH8LG
46
25. SM7ID
237
55. SM5EOO
44
26. OH6ZJ
224
56. OH8SS
42
220
27. OH1MG
57. OZ7LX
24
28. OH6MK
216
58. OH2RD
16
29. OH6XH
214
OH7O½
16
30. OH5YF
180
60. OH2BHU
10
Ängelholm, den 3.
marts 1971.
SSA Contest Manager
SM7ID, Karl O. Fridén.
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CQ-M contest 1971
The Radio Sports Federation of the U.S.S.R. invi
terer til CQ-M contest 1971 (kun CW).
8/5 1971 2100 GMT - 9/5 1971 2100 GMT.
3,5-7-14-21-28 M/cs.
Contest Call: CQ-M.
U.S.S.R. stationer udsender en kode RST + nr. af
oblast (region).
Alle andre udsender RST + QSO nr.
QSO mellem amatører i samme land er ej tilladt.
Multiplir: efter R-150-S list (som DXCC) dog hvis
jeg har tydet de russiske bogstaver i indbydelsen rig
tigt, tillige følgende:
UD6 i obl.
220 UAø, oblast 139 UA6I oblast 89
UF6 i obl.
013 UAø
105 UA9X - 90
_
128 UA4S-T - 91
UFG i obl. 014 UAø
U18
i obl. 056 UAø
153 UA4U - 92
UAø
138 UA6J - 93
—
UAø
98 UA4P-Q-R - 94
UAø
153 UA4W - 95
UA6
86 UA6P-R - 96
UA9
84 UA4Y-Z - 97
UAøO
85 UA0 - 105
UA6X
87 UA0 - 159
UAø
139
105 UA0
UA0 - 98
QSO-point:
a) QSO i samme continent = 1 point.
b) QSO mellem forskellige continenter = 3 points.
Score:
QSO point

x multiplir.

Type:
a) Single operator alle bånd.
b) Single operator et bånd.
c) Multi operator single transmitter.
d) SWL’s.
Awards uddeles:
Nr. 1-3 i alle continenter.
Nr. 1 mellem alle single operators og multi operators.
Logs inden 1/6-1971 til
Box 88
Moscow
U.S.S.R.

V edrör ende lavfrekvensforstyrrelser!
Ved
køb
af
stereoanlæg,
forlang
indstrå
lingsfrie modeller (det samme gælder for bånd
optagere). Findes nu på det danske, tyske og
svenske marked. Det er ikke alle fabrikanter der
leverer indstrålingsfrit materiel. Hvem fremstil
ler indstrålingsfrie modeller? Spørg din for
handler. Oplys din forhandler om, at indstrå
lingsfrit materiel findes.
Amatører! Køb aldrig og anbefal aldrig ste
reoanlæg og andre LF-anlæg, hvis det ikke er
indstrålingsfrit. Tiden kræver det.
4SJ.
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3.

De nye licensbestemmelser
På grund af det meget stof i sidste nr. bad HR mig
om en løsning, på problemet, og vi blev enige om at
tage selve udkastet til bestemmelserne ud, da de i før
ste række interesserede - de licenserede amatører samtidig med OZ’s fremkomst ville være i besiddelse
af de friske regler fra P&T.
Dette viste sig også at blive tilfældet ikke mindst
grundet på tekniske vanskeligheder ved bladets fær
diggørelse.
Desværre faldt også EDR.s brev af 31. jan. 1971 til
P&T ud af stoffet ved en ombrydningsfejl, hvilket
stærkt bidrog til at gøre hele opstillingen i sidste nr.
stærkt meningsløst. Brevet til P&T gengiver vi derfor
nedenstående:
Vedr. »Vilkår og bestemmelser«.
Som meddelt i vort brev af 25. ds. har vi på vort
HB-møde søndag d. 23. jan. 1971 gennemgået det
fra P&T modtagne oprettede manuskript til »Vilkår
og bestemmelser for amatør-radiostationer.«
Da hovedbestyrelsen mener, at enkelte punkter i
det fremsendte materiale stadig ikke er imødekom
mende overfor de anmodninger, der blev meddelt fra
foreningen under de personlige drøftelser på Deres
kontor d. 12. ds., føler vi os forpligtet overfor hele
den danske amatørtjeneste til at fremføre vore syns
punkter påny.
Vi skal derfor tillade os at fremføre følgende:
Betingelser for opnåelse af sendetilladelse.
Vi bemærker os, at parantesen i kategori D fra
P&Ts tidste (forrige) udkast vedrørende telegrafi er
blevet slettet. Det tages som en underforståelse af, at
D-amatører under visse udbredelsesforhold - og forsåvidt de magter det, kan gøre brug af telegrafi, selv
om de ikke har opnået en rutine på 60 tegn pr. mi
nut. Vi erindrer i øvrigt om vort standpunkt vedr.
handicappede.
Bestemmelser i forbindelse med sendetilladelse.
Hovedbesyrelsen beklager, at P&T
følge
foreningens
første
anmodning
ser for kategori A og B.

ikke
om

har kunnet
effektgræn

Vi forventer,, at P&T endnu en gang overvejer de
af os meddelte effekter på henholdsvis 600 og 200 w.
Hvilket i øvrigt giver en bedre fordeling af vilkårene
for de forskellige kategorier.
2.

Tilladte frekvensbånd.

Vi understreger påny ønsket om visse faste frekven
ser i 160 m-båndet udover den faste »rævefrekvens«
på 1825 kHz.
Desuden gør vi opmærksom på, at
forsømt at henvise til betimeligheden
432-438 MHz ændres il 430-440 MHz
overensstemmelse med den europæiske
denfor IARU Reg. 1. Vi forventer,
overvejes.

vi tidligere har
af, at området
for at blive i
båndplan in
at også dette

Vedrørende paragraffens fodnote heviser
kommentar ovenfor ang. kat. D og telegrafi.
OZ APRI L 1 971

vi

til

vor

Forstyrrelser.
Man vil erindre, at der fra foreningens side rettedes
en alvorlig og meget kraftig understreget henstilling
til P&T om at lade afsnittets sidste 4 linier udgå af
manuskriptet.
Vi erkender P&Ts ret til at skrive og formulere
sine bestemmelser som man mener disse skal være
for at være fyldestgørende i det foreliggende emne.
Men vi kender også vor ret til at opponere, såfremt
vi føler, at de skrevne bestemmelser ikke er relevante.
Vi tager denne sag meget alvorligt, idet vi er klar
over, som hr. overkontrollør Christensen udtalte, at
forstyrrelsernes antal vil være stadigt stigende, idet
indehaverne af disse anlæg enten ikke er klar over,
eller ikke finder det nødvendigt at foretage hensigts
mæssige installationer.
Idet der naturligvis gås ud fra, at amatørstationen
kører korrekt, må det også være den, der skal beskyt
tes.
Som EDRs repræsentanter gav
forelægge P&T materiale, der
ser på denne sag i andre lande.
os på, og tillader os foranlediget
sende følgende skrivelser:

udryk for, ville man
viser, hvorledes man
Dette har vi bestræbt
heraf vedlagt at frem

Bilag 1: Skrivelse fra Præsidenten for Deutscher
Amateur-Radio-Club
e.
V.
Oberstudienrat
Karl
Schultheiss - DL1OK.
Bilag 2 : Skrivelse fra
Club.
Abteilung
Schleswig
Möller, DL1FL.

Deutscher
Holstein,

Amateur-RadioHerrn
Alfred

Bilag 3: Skrivelse fra Rechtsanwald Walther
wan - DL1UU, der er juridisk rådgiver for D.A.R.C.

Ka-

Bilag 4: Skrivelse fra Norsk Radio Relæ Liga.
Bilag 5: Brochure fra Norsk Radio Relæ Liga.
Vi mener på grund af disse skrivelsers indhold
være berettiget til at indtage det standpunkt, som
overfor har givet udtryk for, hvilket konkluderer
vort ønske om, at de omhandlede fire linier udgår
P&Ts publikation om »Vilkår og bestemmelser
Amatørradiostationer«.

at
vi
i
af
for

Endvidere undlader vi ikke at erindre om P&Ts
løfte
om
gennem
henvendelse
til
fabrikanterne
af
båndoptagere,
stereoanlæg,
højttaler-forstærkere
at
disse anlæg er tilpas indstrålingsfrie.
Idet vi hermed har givet udtryk for foreningens
stilling til udkastet til de nye bestemmelser, undlader
vi ikke til slut at erklære os rede til endnu en drøf
telse, af det her fremførte, såfremt dette skønnes
nødvendigt.
f. Eksperimenterende danske Radioamatører
Med venlig hilsen,
Børge Petersen - OZ2NU, formand.
Med ovenstående er der skabt forbindelse
P&Ts breve af henholdsvis 19. jan. og 12. febr. 1971.
Hertil kan vi endvidere
1770 af 4. marts 1971:

føje

brev

fra

P&T

mellem
1.

T.

Bestemmelser om amatør-radiostationer.
Trykningen af heftet har desværre ikke kunnet til
endebringes inden d. 1. marts, men eksemplarer af
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heftet
forventes
tilsendt
kring midten af denne måned.

samtlige

radioamatører

om

Man har noteret sig foreningens bemærkninger i
ovennævnte
skrivelse
om
bestemmelserne
om
LFforstyrrelser, men gør opmærksom på, at formule
ringen af dette punkt blev ændret efter drøftelserne
ved mødet den 12. januar 1971 i erkendelse af, at den
oprindelige formulering kunne opfattes mere katego
risk end det har været hensigten.
Som det blev fremført under mødet finder general
direktoratet det også ud fra generelle samfundsmæs
sige betragtninger rimeligt, at der består mulighed for
at beskytte brugere af elektronisk udstyr mod gener
som følge af udsendelse fra en amatør-station. Gen
nem udformningen af bestemmelsen er der mulighed
for som for øvrige forstyrrelser at afvise urimelige
klager over forstyrrelser af denne art.
Generaldirektoratet håber, at foreningen og post- og
telegrafvæsenets
henvendelse
til
radiofabrikanterne,
som vil fremkomme om kort tid, vil være medvir
kende til, at dette spørgsmål kan undgå at give større
vanskeligheder i praksis.
sign.: Børge Nielsen/P. V. Larsen.
Da bestemmelserne på indeværende tidspunkt fore
ligger hos de forskellige amatører, mener jeg det ikke
nødvendigt at gengive dem her i „OZ“ i deres fulde
udstrækning, men for de medlemmer, der er helt nye
indenfor rækkerne og som stiler frem mod opnåelsen
af et licens, vil det være på sin plads at gengive be
tingelserne herfor.

krævede prøver tidligere er bestået, jfr. ovennævnte
skema.
I Grønland udstedes der ikke tilladelser af kategori
B og C. Adgangsbetingelserne for tilladelser af kate
gori A er som anført ovenfor under kategori C.
1. Tekniske prøver
Tekniske
prøver
(jfr.
nedenstående
emneoversigter)
afholdes normalt hvert år i maj og november måned
i København og enkelte provinsbyer. Ved første til
melding til teknisk prøve benyttes særligt ansøgnings
skema; evt. senere anmodning om deltagelse i prøve
indsendes på et brevkort. Tilmelding må finde sted
ca. 1 måned inden prøvens afholdelse.
De tekniske prøver er obligatoriske uanset ansøge
rens eventuelle særlige kvalifikationer.
For ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grøn
land vil der være mulighed for aflæggelse af tekniske
prøver på Færøerne hhv. i Grønland. Henvendelse
herom rettes til telegrafbestyreren i Torshavn hhv.
telestationerne i Grønland eller til generaldirektoratet.
Mundtlig teknisk prøve
Ansøgeren skal have elementære begreber om og
kunne udføre enkle beregninger inden for nedenstå
ende afsnit af radioteknikken:
1. Anvendelse af Ohms lov.
2. Måling af spænding og strøm.
3. Kapacitet og selvinduktion.
4. Afstemte kredse, højpas- og lavpasfiltre.
5. Måling af frekvens.
6. Elektronrør og transistorer.
7. Strømforsyning til sender og modtager.

1

Ændring af kategori sker kun efter særskilt anmod
ning til generaldirektoratet; der kræves ikke aflagt
fornyede prøver, såfremt de for den nye kategori

8. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.
9. Ret-modtager.
10. Superheterodynmodtager.

Betingelser for opnåelse af sendetilladelse.

Kategori

A

Særlige
betingelser
Tilladelse af
kategori B i
mindst 1 år 1

Teknisk prøve

Prøve i
aftelegrafering og
høremod tagning

Alders
grænse

Skriftlig

60 tegn pr. minut

18 år

Skriftlig

60 tegn pr. minut

15 år

Mundtlig

60 tegn pr. minut

15 år

C

Mundtlig

60 tegn pr. minut

15 år

D

Mundtlig
eller
skriftlig

Ingen prøve

14 år

enten
B
eller
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Tilladelse af
kategori C i
mindst 1 år 1
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Høremodtagning: 5 minutters klart sprog med højst
15 fejl. Der skal være god overskuelighed i det nedskrevne.
Hvert
manglende,
overkomplet
eller
forkert
tegn
regnes for 1 fejl. Hastigheden må være mindst 60
tegn pr. minut.
Endvidere vil følgende attester, såfremt de indehol
der oplysning om at prøve har været afholdt i over
ensstemmelse med ovenstående retningslinjer som re
gel kunne godkendes:

11. Senderoscillatorer.
12. Krystalstyring.
13. Fordobler- og udgangstrin.
14. VHF og UHF teknik.
15. Nøgling af sender.
16. Amplitudemodulation, herunder HHH.
17. Frekvensmodulation.
18. Modulations kontrol ved AM og FM.
19. Radiobølgernes udbredelsesforhold.

a) Attester udstedt af telegrafbestyreren i Torshavn,

20. Halvbølgeantenner.

b)

Attester udstedt
landske byer,

c)

Attester udstedt af post- og telegraftjenestemænd,
der er uddannet i aftelegrafering og høremodtag
ning. (Det forudsættes, at de pågældende indvilger
heri, samt at amatøren afholder alle omkostninger
i forbindelse med prøven),

d)

Attester
lerne,

e)

Attester
skoler,

21. Flerbåndsantenner, retningsantenner.
22. Fødeledninger, antennekobling.
23. Foranstaltninger på sendersiden til undgåelse
af forstyrrelser.
24. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælpning
af forstyrrelser.
25. Licensbestemmelser.
Litteratur: F. eks. Kortbølgeamatørens
Vejen til sendetilladelsen, udgivet af E.D.R.

håndbog

og

Skriftlig teknisk prøve
Der kræves kendskab til de ved den mundtlige tek
niske prøve behandlede emner, idet der specielt læg
ges vægt på nedenstående spørgsmål. For at bestå
prøven kræves, at 2/3 af de stillede spørgsmål besva
res tilfredsstillende.
1.

Amplitudemodulation,
herunder
modulationsgrad,
frekvensspektrum og forskellige metoder til ampli
tudemodulation, herunder SSB.

2.

Frekvensmodulation,
herunder
modulationsindex,
frekvensspektrum
og
forskellige
metoder
til
fre
kvensmodulation og detektering.

3.

Modulationskontrol ved AM og FM, herunder me
toder til bestemmelse af modulationsgrad og mo
dulationsindex.
Endvidere
anordninger
til
hindring
af overmodulation og udsendelse af unødvendige
sidebånd.

4.

5.

Foranstaltninger på sendersiden til
forstyrrelser,
herunder
antenner,
netfilter og nøglefilter.
Foranstaltninger
af forstyrrelser,
fælder.

undgåelse af
antennekobling,

på
modtagersiden
til
herunder dimensionering

afhjælpning
af bølge

Litteratur: F. eks. Kortbølgeamatørens
Vejen til sendetilladelse udgivet af E.D.R.

cheferne

for
for

de

grøn

navigationssko
forsvarets

radio

Bestemmelser i forbindelse med sendetilladelse.
1. Tilladte effekter:
Maksimal anodejævnstrømseffekt
(kollektorjævnstrømseffekt)
tilført senderens udgangstrin

Kategori

Bånd

A

HF
VHF
UHF

500 W

B

HF
VHF
UHF

100 W

C

HF
VHF
UHF
VHF
UHF

10 W
100 W
100 W

og

2. Prøve i aftelegrafering og horemodtagning
I forbindelse med de tekniske prøver vil der være
mulighed for over for generaldirektoratet at aflægge
prøve
i aftelegrafering og
høremodtagning. Anmod
ning om deltagelse anføres i ansøgningen eller ind
sendes på et brevkort. Prøverne afholdes efter følgen
de retningslinjer:
Aftelegrafering: 5 minutters klart sprog med højst
5 fejl. Morseskriften skal være let læselig, og omprikninger er tilladt.
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af

cheferne

i

Attester udstedt af foreningen „Eksperimenterende
Danske Radioamatører".
Radiotelegrafister, der er indehavere af radiotele
grafistcertifikater udstedt i henhold til det internatio
nale radioreglement, er fritaget for prøven i aftele
grafering og høremodtagning; i ansøgningen gives op
lysning om certifikatets nummer og årstal.

D
håndbog

udstedt

af

telegrafbestyrerne

f)

6. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.
7. Licensbestemmelser.

udstedt

af

Ved brug af sendere, hvor der i udgangstrinet be
nyttes rør eller transistorer af en sådan størrelse, at
den tilladte grænse for sendereffekt kan opnås eller
overskrides ved optimale ydre omstændigheder, skal
radioamatøren
kunne
kontrollere,
at
effektgrænsen
ifølge den i tabellen angivne definition i praksis ikke
overskrides.
SSB-sendere skal være således indrettet, at effekt
grænsen ikke kan overskrides ved en vilkårlig kraftig
modulation med en vilkårlig tone inden for talebåndet; af hensyn til evt. overbelastning kan målingen gø
res ganske kortvarig.
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2. Tilladte frekvensbånd og sendetyper:
HF-band

Tilladelse af kategori
A og B

3500- 3600 kHz
3600- 3800 kHz
7000- 7040 kHz
7040- 7100 kHz
4000-14100 kHz
4100-14350 kHz
2000-21150 kHz
1150-21450 kHz
8000-28200 kHz
8200-29700 kHz

C

Al F1
Al A3 A3A A3H A3J A5 F1 F3 F5
Al F1
Al A3 A3A A3H A3J A5 F1 F3 F5
Al F1
Al A3 A3A A3H A3J A5 F1 F3 F5
Al F1
Al A3 A3A A3H A3J A5 F1 F3 F5
Al F1
Al A3 A3A A3H A3J A5 F1 F3 F5

Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1
Al F1

VHF- og XJHF-bånd
Tilladelse af kategori
A, B, C og D
144-146 MHz

Al A2 A3 A3A A3H A3J A5 Fl F3

F5

432-438 MHz

Al A2 A3 A3A A3H A3J A4 A5 F1

F3 F4 F5

Sendetyper

A5

fjernsyn (i frekvensbånd under
432 MHz maksimale båndbredde
3 kHz)
FM (frekvensmodulation):
F1 betegner frekvensskifttelegrafi (maksimalt
frekvensskift 1 kHz)
F2
moduleret telegrafi
F3
telefoni (maksimalt frekvenssving
HF: ± 4 kHz
VHF og UHF: ±30 kHz)
F4
faksimile
F5
fjernsyn (i frekvensbånd under
432
MHz maksimal båndbredde 3 kHz)

AM (amplitudemodulation):
Al betegner umoduleret telegrafi
A2
- moduleret telegrafi
A3
- dobbeltsidebåndstelefoni (DSB)
A3A
- enkeltsidebåndstelefoni (SSB),
reduceret bærebølge
A3H
- enkeltsidebåndstelefoni (SSB),
fuld bærebølge
A3J
- enkeltsidebåndstelefoni (SSB),
undertrykt bærebølge
A4
- faksimile

Jeg kan oplyse, at BCL-stof igen vil blive bragt i
OZ. I samarbejde med Cimbrer DX-club vil der hver
måned komme tips m. m.
Hvis der er nogen, der gerne vil have QSL-kort eller
komme i forbindelse med italienske SWL’s, så har jeg
en liste over nogle, som gerne vil i forbindelse med
OZ-DR’s. Ligeledes har jeg adresser på amerikanske
SWL’s. Er der nogen af jer, der kunne tænke sig at
udveksle erfaringer fra jeres hobby med SWL’s i for
skellige dele af verden, så skriv til mig. Vy 73
de OZ-DR 1446.
Dr SWL’s!
Jeg håber, at det ikke kun er her, at vintertrætheden er ved at være forbi. Efter en sløvhedsperiode
på 3 måneder er modtageren igen ved at blive varm.
Jeg håber derfor, at der allerede næste gang kommer
DR-DX herfra. Der kan i øvrigt oplyses, at vi nu er
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3 aktive DR’s her i Middelfart. DR 1581 har lige fået
modtager og DR 1513 er ligeledes ved at vågne op
igen.
Er der nogen, som har et godt diagram over en god
10, 15 og 20 m converter?
Vy 73 og på genlyt.
OZ-DR 1482, Anker Jensen,
Odensevej 114, DK- 5500 Middelfart.
DR-DX.
OZ-DR 1446:
14 Mc SSB: ZB 2A 22, YV1YD 23, CR6LX 19,
PZ1BW 19, ZS6AM 19, CR6FI 19, YV2ASS 21.
21 Mc SSB: JA 09, 9X5PB 13, 9H1AF 11, IS1AWP
15, KG4CS 18, CN8HD 19, EL2BZ 19, VO1AW
19, 9Q5GE 18, CR7HO 18, EL8RL 18, 9Q5LH 19,
9J2TF 19, YV3UF 22, 4X4HK 18, JH1JHN/MM
19, EA8HH 18, 9C1FF 19, OD5GP 19, EL2F 18.
28 Mc SSB: 9Q5GX 14, ZC4MT 14, 9E3USA 14.
Det var så alt for denne gang.
Stof til næste spalte sendes inden . 22/4 til
OZ-DR 1446
Uwe Brodersen,
Lærkevej 25,
6270 Tønder.
OZ AP RIL 1 971

Alle rævejægere
middag.

indbydes

til

en

interessant

efter

EDR Tønder ræveafd.

Årets Europæiske mesterskab i rævejagt
afholdes i år fra den 3. til 1.19. i Duisburg, Vesttysk
land. Jagten køres på 2 og 80 meter.
Der er tilrettelagt et storstilet program for delta
gerne, således at man roligt kan tage sin familie med,
og flette dette arrangement ind i sin sommerferie!
Prisen for kost og logi m.m. bliver 32,- US-dollars
pr. deltager.
Sidste tilmeldingsfrist er
30. juni 1971.
Altså boys, er I interesseret, så kontakt mig, jeg har
de nærmere oplysninger ang. arrangementet liggende.
SØNDERJYSK MESTERSKAB - KRISTI
HIMMELFARTSDAG. - 20. MAJ 1971
Mødested:
Thomashus Kro mellem Christiansfeld og Haders
lev. Jægere skal være samlet senest kl. 12,15. Jagten
frigives kl. 12,40.
Afslutning med præmieuddeling samme sted.
Præmier.
Vandrepokal til mester og observatør. Endvidere er
der præmier til de 3 bedst placerede hold for såvel
jæger som observatør.
Kort.
Atlasblad 1:40.000 særkort Haderslev (samme kort
som ved mobiltest).
Frekvens.
1825 KHz krystal.
Startkort.
Startkort a 20,00 kr. udleveres på mødestedet.
Regler.
Jagten køres efter E.D.R. reglement af 1971.
Holdet må kun bestå af to personer, og jægeren
skal være medlem af E.D.R.
Sendetider.
udsendelse kl. 13,00-13,01 med 10 min.
Ræv 1. Første
mellemrum.
Rsév 2. Første
udsendelse kl. 13,01-13,02 med 10 min.
mellemrum.
Ræv 3. Første
udsendelse kl. 13,02-13.03 med 10 min.
mellemrum.
Ræv 4. Første
udsendelse kl. 13,03-13,04 med 10 min.
mellemrum.
Ræv 5. Første
udsendelse kl. 13,04-13.05 med 10 min.
mellemrum.
Ræv 6. Første udsendelse
kl. 13,05-13,06 med 10 min.
mellemrum.
Samtlige ræve sender fra 16.30-16.31. Jagten er slut
16,36.
Jagten er gældende til danmarksmesterskabet.
Tilmelding
til jagten bedes, så vidt det overhovedet er muligt,
af hensyn til præmier m.m. foretaget
senest den 15. maj
til Claus Johansen, Nørrevej 78, Højer. Telefon
(04) 74 25 46.
OZ APRIL 1971

STORE FYNSKE RÆVEJAGT
afholdes, som offentliggjort i listen februar OZ, den
5./6. juni.
Jagten køre på Ringe kortet nr. A 3816.
Ang. oplysninger om camping og tilmelding, se
nærmere i maj OZ.
Vy 73 de 1LD, Leon.
Som I ser, tapre jægere, så begynder rævene at røre
på sig. Få grejet toptunet, og lad os så prøve, om vi
nu ikke kan få rævene udryddet i 1971! HI!
Vy 73 de 5WK, Kalle.

DANSK-TYSK MOBILTEST 25. april 1971
Arr.: DARC distrikt Schleswig-Holstein.
EDR Fælles sønderjydske Afdelinger.
Regler:
Tilmelding: 9.15 til 9.45 i »Hotel an der Grenze« ca.
300 m fra grænsen på den tyske side.
EDR-testen: 10.00 til 11.15.
DARC-testen: 11.30 til 12.45. Tiderne er DNT/MEZ.
Frekvenser : 3,6-3,8 MHz. 144,15-145,85 MHz.
Basisstation : DLØSH 3,7 MHz. 145,00 MHz.
Modulation: A 3, A3J, F3.
Mobilbetingelser: I mobilstationen skal der være en
operatør og en observatør. QSO’s må kun gennem
føres fra holdende biler. Der må ikke sendes under
kørsel.
QSO : Stationer i DL gælder som DL-stationer. I OZ
som OZ-stationer. Hver mobilstation må kontaktes
én gang i eget land og én gang i nabolandet. Basis
stationen må kontaktes én gang; men faststationer
slet ikke. Man kan køre over grænsen, når man vil.
Ved 1. passage bliver loggen stemplet, i Padborg på
den tyske side og i Krusaa på den danske side.
Radiotavshed: Der er radiotavshed fra kl. 11.15 til
11.30 og fra kl. 12.45 til 13.30.
Rapporter: RS/2 sidste cifre på bilens kilometertæl
ler/det lands bogstaver, hvorfra QSO føres (OZ
hhv. DL).
Points:
QSO’s DL — DL og OZ — OZ
1 point.
QSO’s DL - OZ og OZ - DL
2 points.
1. QSO med basisstation
5 points.
For hver 1 stempel ved kontrolstederne 10 points.
Log: Der føres log på de udleverede logblade. De to
tester føres på hver sin log. For at komme i betragt
ning ved præmieuddelingen skal log for begge tester
afleveres. Loggen skal være fuldstændig udfyldt, og
deltagerne regner selv deres pointssum ud.
Logaflevering: 13.00 til 13.30 i »Hotel an der Grenze«.
Testresultater: Ca. kl. 16,00. Officiel afslutning ca.
16,30.
Øvrige bemærkninger : For at kunne benytte sig af
stationen i Tyskland skal man have en tysk gæstelicens. Licenserne udstedes på »Hotel an der Gren-
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ze« før testens begyndelse. Sendetilladelse og sidste
kvittering for betalt afgift skal medbringes og fore
vises.
Testledelsen er berettiget til at trække points fra i
tilfælde af overtrædelse af reglerne. Ledelsens afgø
relser er inappelable.
GOD TEST.
Vy 73, Arrangørerne.

Listen over DXCC status i forrige OZ var ikke helt
korrekt. Ikke mindre end 5 var »faldet ud« af manu
skriptet. Rettelsen kommer fra 3SK, og her er de
manglende:
CW/Phone:
OZ6RL
189.
OX5AP
102.
Phone: OZ8EA 182. OZ3KE 179. OX5AP 100. Und
skyld OB’s, nu er I med allesammen.
Marts var en særdeles god DX måned, idet såvel 28
som 3,5 Mc båndene har vist sig fra den gode side.
Også april skulle - efter alle solpletter at dømme, blive
af samme slags. Så gælder det om at benytte chancen,
inden sommercondx gør sig gældende - god jagt.
DX-peditioner.
Så kom Juan Fernandez IS. i luften W9IGW/CE0
var i gang nogle få dage i marts. Eneste OZ, der rap
porterer qso er: OZ3SK.
Market Reef skifter prefix fra OJ0 til OH0. For
tiden skulle OHøMA være i gang derfra, 3,5 Mc CW,
og 5 watt ti en dipol.
HKø Bajo Nuevo ventes qrv i april/maj. Operatører
bliver Enos, W4VPD & HS3DR. Enos var også opr
på TI9CF på Cocos Is.
Også Clipperton Is, F08 ventes aktiviteret, idet
FG7YT forventes igang derfra, muligt når dette læses.
TI9CF på Cocos ls. havde i alt 4158 qso’s på 6
bånd. Qsl går via W4VPD: Enos L. Schera Jr. 8254
S. W. 37th Str. Miarni, Fla. U.S.A. 33155.
VU5KV der var i gang fra Laccadive Is skulle tideles: »The golden Microphone Award« - men se om
han får det! Kendsgerningen er, at aldrig har en DXpedition sendt qsl så hurtigt.
9N1JK (21240 SSB) meddeler, at han kan ventes i
gang fra AC3 - 4 & 5. qsl via DJ9KR.
DX-nyt.
Ex: SV0UN - OD5UN - PA0BB - 4U1SU - og
sidst
HB9SI,
OM
Walther
Baumgarten,
kendt
af
mange i OZ land, døde 14. februar 1971 i Geneve. DL7FT Frank sender »very best regards« til 3PO &
7KB og meddeler, at ZA2RPS kan ventes igang igen
13.-27. juni CW og SSB. Nærmere info i maj OZ. VS9MB er aktiv på både 7 og 3,5 Mc SSB, qsl via
G3KDB. - I april kan Tokelaus Is. vente besøg af
3 forskellige Ops, der skulle altså komme ZM7 i gang.
- 6W8DY er aktiv på 7 og 3,5 Mc SSB, qsl via
VE4SK. - OH2BH ventes også i gang fra ZA i juni. —
ZK2AH er hørt på 14202 SSB 0600, Qsl via K3RLY.
- ZL40L/A der befinder sig på Cambell Is., er også
i gang på 3,5 Mc båndet, CW og SSB ca. 0300. -
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ZS2MI forsøger sig med Europa stn., ca. 3800 SSB
fra 0400. - VK0HM gik qrt 9. marts. - Siden 14.
marts har FR7AE/T været i gang fra Tromelin Is.
Båndrapporter.
3,5 Mc CW.
OZ8AE: 0500; PJ2PS - YN1CW. 2300 : UF6FAG
- UA9QAA. 0600 : W stns. OZ7BA: SL7AZ. OZ4PM:
UF6FAO - LX1JW begge 2200. 2300: MP4TDT TA1AV.
3,7 Mc SSB.
OZ3PO: 02,00 : MP4BHH - JW81L. 0300 : 6Y5GA.
0400: CO2FA - 8P6AJ - KZ5ZZ - PJ2CW HI8SAV
HC2GG/1
YN1BW
VP2VI.
2200:
W5ILR/TF. OZ5JR: 0200: VP2VI - PZ1CU. 2200:
4X4KT.
7 Mc CW & SSB.
OZ7BA : Eu
MP4BHH.

stn

i

dagtimer.

OZ3PO

(SSB)

0300:

14 Mc CW.
OZ7XG: 1100: JA6YR - PZ1 AV. 1200 : FG7TG WP4DKR.
1300
:
VK2DA.
1600:
HS1ADX.1900:
UFACX
UH8AW.
OZ7BA:
1300:
KR6DG
UY5HF.
14 Mc SSB.
OZ3PO:
0700:
ZK1BM.
1300:
W9IGW/CEØ Juan Fernandez ca. 2330.

C21AA.

OZ3SK:

21 Mc CW.
OZ4PM: 1200: C02BM. OZ7BA: 0900: UA9QD
- JA4LCA - JA3TBT - 9H1BL. 1100: KP4DH VK3AXK
XW8BP.
1400:
VP2EE
K4NP
VK6SA - 9V1QB - 4X4PW - HS1ACS - SW0WO-fW stn. OZ8EA: 1400 : ZC4PS, 9H1DB. 1700 : OX3VJ
+ W stn.
21 Mc SSB.
OZ8AE:
1100:
9Q5LS.
1200 : KG6SW. 1700: C06RL.

OZ3PO:

1100:

28 Mc CW.
OZ7BA: 0900: JA3URF. 1200: UW9FK.
1500: W + VE stn. K4BZH/VP7. 1700 :
OZ4PM : 1200: JX8YN. 1300 : EP2WB.
28 Mc SSB.
OZ3PO:
(Nevada).

1100:

FH8CE

-

FH8CY.

1700:

TF5TP.

1300 LU5FEH.

K7TLB

Følgende bemærkninger er modtaget: OZ7BA: Det
kan stærkt anbefales at give sig lidt af med 28 Mc i
øjeblikket. - OZ8AE: W2CCS og WB2OZW er Qrv
på 21360 SSB daglig 1600 - 1800 GMT for Qso med
OZ. OZ7XG : RX løb af tabelen uden uheld. (Han
har nok kigget lidt på Lindø, dx-edt.).
Til alle: Prøv at overvinde den medfødte beskeden
hed, og lån os venligst et billede af din station (og
dig). Husk også, at alt med relation til DX sendes til:
OZ3Y Halsebyvej 1, 4220 Korsør, inden den 25. april.
Tak for bidrag denne måned til: OZ5JR - OZ7BA OZ7XG - OZ4PM - OZ3PO - OZ8AE - OZ3SK.
73 Hans.
OZ AP RIL 1971

VHF FM repeatere.
Ude omkring i Europa stiger antallet af aktive VHF
FM repeatere, og her i Skandinavien er interessen
for oprettelse af sådanne stationer kraftigt stigende.
For at så mange som muligt skal kunne få udbytte af
et repeater system, bør det overvejes at koordinere
påtænkte systemer med de systemer, der allerede er
i gang. Det kan nævnes, at i Tyskland er der nu to
systemer i gang :
System I:
System 2 :

144.15 MHz
144.20 MHz

Sådanne repeatersystemer kan udbygges med f. eks.
sekvenstoner som aktiveringstone, men det må anses
for mest hensigtsmæssigt, a. h. t. at så mange som mu
ligt skal kunne bruge repeateren, at anvende enkelt
tone opkald.
Ved planlægning af eventuelle danske VHF FM
repeatere bør det overvejes at anvende samme fre
kvenser og opkaldstone som i Tyskland, samt forsøge
etableret et skandinavisk samarbejde med henblik på
at få de andre skandinaviske lande med i det samme
system.
Ballonopsendelse.
Den 30. maj kl. 0900 opsendes ILHARI 7 fra Forssa ca. 100 km NNW for Helsingfors.
Indgangsfrekvens: 432.3 ±150 kHz.
Udgangsfrekvens: 145.3 MHz ± 150 Hz.

Beacon 2 : 3573
mW udgangseffekt.
Beacon 3:
fastlagt endnu.

1296

MHz
kHz

MHz

-

-

temperatur
batteri

nærmere

med

telemetri;

50

telemetri;

50

frekvens

er

ikke

Maksimal højde er 35 km.
På 3680 kHz vil der under forsøget blive udsendt
informationer på finsk om dets forløb - giv opkald
på engelsk og ON0NI vil på 3700 kHz og 7050 kHz
give nærmere oplysninger på svensk.
Eventuelle rapporter bedes sendt til undertegnede.
Testindbydelse.
SSA Nordiska VHF test.
Sändareamatörer
Sverige
inbjuds
week-enden i maj.

i
Danmark.
härmed
till

Finland,
Norge
och
VHF-UHF-test
första

Tid: 1. maj kl. 1800 GMT till 2. maj kl. 1100 GMT.
Frekvensbånd: 144 och 432 MHz. Ett QSO per. band
och station. Bandplanen skall tillämpas!
Poängberäkning: 1 poäng per km. Avstand under 50
km råknas som 50 poäng.
Testmeddelande:
QSO-nummer
GQ 68 F.
OZ APRIL 1 971

Den
och

vanliga
typen
med
QRA-lokator.
Ek:
59

Diplom: Bästa station
diplom.
Välkomna i testen!

i

varje

land

erhåller

SSA:s

/ SM5AGM, SM7BZC.
VHF møde i Skåne.

145.85 MHz
145.80 MHz

Aktiveringstone: 1750 Hz.

Beacon 1: 145.982
mW udgangseffekt.

Logg:
Loggblad
i
A4-format
skall
innehålla
från
vänster till höger : datum, klockslag (GMT), motstation,
sänt
meddelande,
mottaget
meddelande,
avstånd i km samt en tom kolumn. Använd helst de
officiella loggbladen.
Uträknad logg sänds till Folke Råsvall SM5 AGM,
Skogsviksvägen
3,
S-182
36
Danderyd,
Sverige,
poststämplad senast den 17/5-71.

rapport,
(9)001,

I lighed med sidste år afholdes der et VHF møde
et eller andet sted i Skåne. I år er det 2. pinsedag
mandag d. 31. maj - nærmere oplysninger i næste
»OZ«, men for dem, der vil køre mobilt i Sverige,
er det tiden nu at ansøge om licens. Ansøgning derom
sendes til:
Televerkets
Centralforvaltning,
URF,
123 86 Farsta, Sverige.
Testresultat.
Fra SRAL er modtaget resultatet fra IARU 1 VHF/
UHF testen i september 1970 :
Sektion 1 (faste 144 MHz stationer) :
- 81969 points
1. OE2OML
70725 2. F3YM/a
53656 3. DK3CMA
18038 65. OZ1OZ
10140 129. OZ2JY
9939 134. OZ6AQ
5200 242. OZ3IN
3992 277. OZ1QP
1636 402. OZ6BT
1453 415. OZ9FR
915 446. OZ6CP
859 453. OZ9VN
652 467. OZ8KU
319 496. OZ8T
5514. SP5KCL
Sektion 2 (portable 144 MHz stationer):
1. F6ADZ/p
2. DC8NR/p
3. OE5XXL/2
37. OZ9SW/p
251. OZ9BS/p
267. OZ4HZ/p
364. OZlALS/p
397. DLlVW/p
Sektion 3 (faste 432 MHz stationer):
1. DJ9DTA
2. OE2OML
3. ON4ZK
31. OZ9FR
48. UP2PN
-

102575 91950 77888 41188 10740 9114 2465 89 -

5507 points
3661 3559 187 17 -

Sektion 4 (portable 432 MHz stationer) :
- 12563 points
1. G3LTF/p
11338 2. G8BCC/p
10490 3. GW3HAZ/p
105 50. OZ9BS/p
-
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51. HB9MAK/p

- 50 points

Sektion 5 (faste 1296 MHz stationer):
1. OZ1KVF
- 483 2. OKI VMS
- 250 - 110 3. DL1EI
-112. PA0TMP
Sektion 6 (portable 1296 MHz stationer):
- 2080 points
1. G3LTF/P
2. G2RD/p
- 1523 - 1292 3. G3FRV/p
- 44 32. F2TU/p
SWL - 144 MHz:
- 32645 points
1. HE9HHH, p
2. NL455
- 24725 - 23255 3. NL271
i- 565 24. OZ-DR 1451/p
26. HE9EWC
- 326 1 testen var der deltagere fra 19 lande.

432 MHz:

997 points
4GI 942 6BT 814 3M/m _
755 2NX/p 5TDR 729 6HY 726 4LE 661 5VY 615 8JV 525 486 8UX 8QD 373 353 2ZB 5WT 140 Checklog: OZ8BV.
65 points
OZ7LX 19AC —

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
2200-2359 DNT.

Ligledes fra SRAL er modtaget resultatet fra
Region 7 UHF testen oktober 1970:

Logs med det krævede antal points sendes til under
tegnede inden den 20. i respektive måned.

Faste 432 MHz stationer :
1. PAøEZ
2. OE2OML
3. DL9AR
40. OZ7LX
41. OZ9FR
42. OZ7MO
43. OZ1MK
44. OZ4HX

- 5482 points
- 4782 - 3919 - 68 - 49 - 34 - 28 - 25 -

Husk: 432 MHz
kl. 11,00 og 1200 DNT.

Portable 432 MHz stationer:
1. PA0MJK/p
2. PA0JNK/p
3. G3BNL/p
23. DJ6XV/p

- 5566 points
- 3426 - 3363 - 41 -

Faste 1296 MHz stationer :
1. G3THQ/a
11. DL2AS

- 601 points
-8-

Portable 1296 MHz stationer:
1. G3BNL/p
13. F3NQ/p

- 1015 points
72 -

Faste 2300 MHz stationer
1. G3THQ/a
4. DL8UW

- 220 points
- 14 -

Portable 2300 MHz stationer :
1. G3BNL/p
3. DL2AS/p

- 351 points
- 28 -

Portable 3 GHz stationer:
1. G3BNL/p

- 63 points

Portable 10 GHz stationer
1. G3BNL/p

- 63 points

aktivitetstime

hver

søndag

mellem

VHF nyt.
OZ4EM skriver: »Jeg kunne ønske, at der blev
kørt noget mere CW på 70 cm - for er forholdene
ikke over normalen, er et telefoni signal svært at læse
her. Jeg har på 70 cm haft QSO med bl. a. OZ1MK
og OZ7LX. Stationen her er i øjeblikket:
Modtager: AF239 - AF239 - AF139
foran min gamle CR101 stationsmodtager.
Sender: STORNO CAP 2 mtr.
stk. QQE 03/20 med 20 watts input.

-

i

tripler/PA

converter
med

2

Antenne: 16 element yagi.
Siden midt i december måned 1970 har jeg sam
men med OZ5ZH haft regelmæssig forbindelse med
OZ6RT i Albertslund, og kun i ganske få dage har der
været problemer med forbindelsen. Som helhed må vi
konstatere, at det kan lade sig gøre dagligt med QSO
til Bornholm, men det kræver, at der bl. a. anvendes
gode antenner. Det kan oplyses, at aktiviteten på 2
meter på Bornholm for det meste foregår på 145,9
MHz.«
OZ7RT skriver: »Ultimo april vil jeg være QRV
med følgende station:
TX/RX: 2G70B transceiver, AM, FM, SSB samt
CW (144-146 MHz), 15 watts output - samt linear
med QQE 06/40 med ca. 100 watt output.
Ant.: 10 element yagi 15 meter over havet.
Min hovedinteresse vil med ovenstående være
jagt specielt østover, da jeg taler det pågældende sprog.

DX

Vy 73 de OZ9AC.
Aktivitetstesten.
3. runde i testen gav følgende placeringer :
144 MHz OZ8SL - 5537 points
2JY - 3115 4EM - 1789 4BK/p - 1714 9PZ - 1343 -
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2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 22. april kl. 19,30.
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse. Byggeaften.

hos

OZ5MK.
OZ AFR IL 1971

. AFDELINGERNE
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AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsensgade 6, 1., 2300 S. Tlf.: AM 3812 v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.
Den 11. marts afholdt vi årlig generalforsamling.
Det blev en udmærket generalforsamling, hvor mange
problemer blev drøftet og mange ideer fremsat. Som
formand blev det atter OZ2XU. Til den øvrige be
styrelse blev valgt: 8HK. INB, 9JB og Henning.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: 2XU.
Sekretær: 9JB.
Kasserer: 1 NB.
Som suppleanter valgtes 1UJ og 8DR. 6PA og 1YM
blev revisorer.
PROGRAM
Torsdag d. 22. april: Klubmøde. Mød nu op også til
de almindelige klubmøder. Jo flere der møder op, jo
flere ting kan vi få snakket om, og jo flere erfaringer
kan vi få udvekslet.
Torsdag d. 29. april: Denne aften bruger vi til at
få forklaret, hvorledes man benytter et transistorkata
log. Der findes mange mærkelige kurver og data op
givet i et sådant katalog. Denne aften får vi en for
klaring på, hvad de betyder.
Torsdag d. 6. maj: Auktion. Tag alle sammen de
ting med, I ikke selv vil anvende, det kunne jo være,
at en anden kunne bruge dem. Kun kurante varer
modtages. Tilmelding af sælgere til bestyrelsen forud.
Torsdag d. 13. maj: Denne aften kører vi på HF
båndene. Vi håber på mange QSO'er.
Rævejagter:
Fredag d. 16. april håber vi det er blevet rigtigt
fint vejr, for den dag starter vi rævejagterne ved Køge.
Vi kører efter Kort A 3426 Giesegaard og mødes
kl. 19,30 ved parkeringspladsen ved Yderholm kro.
Der køres med to ræve. Første udsendelse kl 2000 og
2001, sidste kl. 2200 og 2201. Der er 10 min. mellem
hver udsendelse.
Fredag d. 30. april er der atter rævejagt ved Køge.
Fredag d. 14. maj: Rævejagt ved Køge.
Fra næste jagt regner vi med at starte en lille som
merkonkurrence om sommermesterskabet.
Vy 73 de 9JB, Jørgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 23, 2. sal.
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15
Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80.
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. 17 50 95.
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jacobsen, Skoleparken 17.
OZ APRIL 1971

Program:
28. april: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. lovene.
På valg er i år kassereren OZ8LL samt 2 besty
relsesmedlemmer
OZ1EM
og
OZ7LZ.
Evt.
forslag,
der
ønskes
behandlet
af
generalforsamlingen,
skal
være bestyrelsen i hænde senest den 20. april.
5. maj: mødeaften.
12.
maj: Regnemaskinen i fortid og nutid, OZ2ZJ
vil fortælle om regnemaskinens udvikling og vise,
hvordan elektronikken kan afløse „hovedet".
19. maj: Mødeaften.
Vy de 73 OZ1EM, Erland.

GIVE__________________________________
Formand:
OZ6EDR
Jørn
Kristensen,
Præstevænget 39, 7323 Give.
Der holdes klubmøde hver torsdag i Rådhuskælde
ren kl. 19,30, hvor der under hyggeligt samvær ud
veksles erfaringer, bygges og gives tips.
Vy 73, Orla.

HIRTSHALS____________________________
Call: OZ3EVA.
Klublokaler:
Kælderen
under
pensionistboligen
på
Hirtshalsvej.
Bestyrelse:
Formand: Anders Andersen, 1AT.
Kasserer: Bendt Jensen, 6UU.
Sekretær: Finn Nielsen, 9FI.
Wagner Nørlev, 6WN.
Bendt, 6QB.
10/4: Rævejagt kl. 15,00, første udsendelse 15,30
(Hjørring).
25/4: Rævejagt kl. 9,00, første udsendelse 9,30
(Lilleheden).
27/4: Klubaften.
4/5: Filmaften (Apollo månelanding).
8/5: Rævejagt kl. 15,00, første udsendelse 15,30
(Tolne skov), 2 ræve.
11/5: Klubaften.
18/5: RTTY demonstration v/ 9FI.
23/5: Rævejagt kl. 9,00, første udsendelse 9,30
(Hjørring).
25/5: Klubaften.
Vy 73 9FI, Finn.

HORSENS______________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse:
Formand:
OZ2VK,
Vagn
Jørgensen,
Mimersgade
6a, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB, Børge Winum, Voldgade
18. 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Schoubo Sørensen. Beringsvej 62, Bækkelund, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105, 1.,
8700 Horsens.
OZ1RT,
Reiner
Schwaen,
Skolesvinget
84,
8700
Horsens.

179

Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 20,00: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
Vi er nu flyttet til de nye lokaler på Borgmester
bakken 13 og har allerede afholdt en del klubaftener
der, pladsen er jo lidt trang, men det går tilsyneladen
de godt, mødeprocenten er i hvertfald ikke blevet
mindre af den grund.
Denne måneds arrangement ser således ud.
TORSDAG den 22. APRIT:
OZ3WB har den aften lovet at fortælle os, hvordan
man lettest bygger en Taxastation om til 2 meter.
Vy 73, Søren.

HURUP________________________________
Lokale: Thygstrup gi. skole ved Vestervig.
Formand:
OZ5MK, Svend
Olaf
Madsen, tlf.
Krik 85.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf.
Hurup 121.
Et friskt pust blev tilført klubben, da vi fik uventet
besøg af Lennard Ek-Hansen (Midtjysk Teleteknik) og
docent Ole Hamann, Viborg der afløste 4XL i et
udmærket foredrag om ocillatorer. De kunne fortælle
os en del om teleteknik, men vi kom hurtigt ind på
de antenneproblemer, der opstår, når man skal tage
tysk TV i Viborg! Under hele foredraget blev der
affyret en mængde spørgsmål fra tilhørerne, og det
hele blev meget livligt.
Der diskuteres for tiden en del angående næste
generalforsamling. Det er dog mest procedurespørgs
mål, det drejer sig om, idet en nævenyttig person
har fundet ud af, at vores forfatning skal laves om,
og at bestyrelsen er forkert valgt. Der er dog ingen
grund til dette, da det hele virker udmærket som
det er.
P. b. v. Vy 73 de. John.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR
Formand: OZ5VY, Brorsonsvej 16, tlf. 52 36 97.
Sæsonens sidste møde afholdes torsdag d. 29. april.
Program bliver udsendt.
OZ6CP.

KØBENHAVN___________________________
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der
møde
hver
mandag
kl.
20,00.
QSL-centralen
(OZ6MK og 9NP) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne
desuden åbne lørdag 14-17 efter aftale.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand:
OZ5IH,
fwan
Wahlgren.
September
vej 223. 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen. Folkvarsvej
9, 2. sal, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 NV. Tlf. GO 4241.
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Programmet;
Mandag den 19. april:
Klubaften. Hvis du har hjemmebygget grej, som
du vil vise os, er du meget velkommen dertil.
Mandag den 26. april:
Denne aften vil vi drøfte udnyttelsen af vore nye
licensbestemmelser. Der er sikkert mange, som ikke
rigtig ved, hvad vi kan køre med, både af det færdige
grej og det, som vi selv med megen møje og besvær
bygger op. Derfor har vi anmodet OZ2KP, vort HBmedlem i kreds 1, og OZ4SJ, EDR’s sekretær, om at
komme denne aften. Vi må især drøfte den nye licens
på 2 meter, D-licensen. Hvordan får de nye nu mest
ud af deres licens?
HUSK
DENNE
AFTEN.
SKRIV
EVT.
DINE
SPØRGSMÅL OP.
Mandag den 3. maj:
Auktion. Tilmelding til OZ5RO.
Mandag den 10. maj:
Afslutningsaften for vore kursuselever. Vi inviterer på
kaffebord, hvortil også lærerne og deres fruer er vel
komne. Der bliver udlevering af morseattester.
Mandag den 17. maj: Klubaften.
73 - p. b. v. OZ1SZ. sekr.

LOLLAND-FALSTER_____________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Gedstervej 137,
4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 85 22 22.
Kasserer:
OZ4GH,
Günther
Hansen,
Gåbense
4840 Nr. Alslev. Tlf. Orehoved 204.
Mødet i Nykøbing med film fik en ændring, idet
filmen var ikke kommet frem til tiden, i stedet kørte
vi et par andre film om motorløb, til afveksling fra
det tekniske.
Angående strømforsyninger, fik
alle papirer, med
diagrammer og alle data på strømforsyninger til for
skellige
spændinger,
samt
vikledata
på
tilhørende
trafoer.
Diagrammerne fra forrige mødeaften, fra 60L, vil
være klar til uddeling næste gang vi ses.
Og så kan vi meddele, at der til vinter, under af
tenskolen, vil blive afholdt kursus efter VTS. Der er
stor interesse for sagen, og der er også tilsagn fra
lærere.
Som annonceret nedenfor, bliver næste møde i
Maribo, 5GF forsøger at få foredragsholder, det bli
ver om transistorer.
Angående besøget på TV-stationen på Næstved, må
I hurtigt kontakte 5GF, idet stationen ikke modtager
mere end max. 20 personer ad gangen.
Med hensyn til GF vil der i år blive afholdt auk
tion. Sælgerne bedes kontakte 5GF.
Programmet:
Tirsdag den 20. april kl. 20.00:
Møde på Ebsens Hotel i Maribo.
Foredrag om transistorer.
Tirsdag den 18. maj kl. 20,00:
Besøg på TV-staiion Næstved.
Kørsel i privatbiler, kontakt 5GF.
Søndag den 23. maj kl. 10,00:
Generalforsamling. Mødested meddeles senere.
Vy 73, Elmer.
OZ AP RIL 1971

Fairytale Award manager: OZ7XG Erling Hansen.
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.

NORD ALS
Call: OZ1ALS
Lokale: Guderup.
Torsdag den 22. april afholdes ordinær generalfor
samling i det endnu ikke indviede klublokale kl. 19,30.
Dagsorden i følge lovene.
L Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet.
4. Valg af formand.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
6. Valg af to revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Vy 73 de OZ9NS, Nis.

NYBORG_______________________________
Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17, tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
l’rogram indtil sommerferien:
22. april: Snak om rævejagt.
29. april: Klubaften.
6. maj: Emnet bekendtgøres senere.
13. maj: Klubaften.
20. maj: Kristi Himmelfartsdag. Intet møde.
27. maj: Generalforsamling.
3. juni Klubaften.
10. juni: Afslutning.
Som I ser i programmet, skal vi til at snakke ræve
jagt. Men det skulle ikke gerne blive ved snakken, for
sammen med Odense afd. kører vi den første jagt
onsdag den 28. april.
Derefter
hver
onsdag
indtil
sommerferien.
Ang.
sendetider m. m. henvises til de aftener hvor der tales
om rævejagt (i Odense d. 26. april). Ellers er I vel
komne til at ringe og få besked efter møderne.
Vy 73, Inge.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ5FZ. Tlf. 769. Kostræde 267.
Lokaler: Præstø gi. remise, Skyttemarks vej.
Ordinær generalforsamling d. 20. april kl. 19.00.
6BU afgår og ønsker ikke genvalg.
Formanden 5 FZ afgår og ønsker ikke genvalg
(siger han da?).
Nye forslag ønskes i hænde hos bestyrelsen så
hurtigt som muligt.
3HZ

ODENSE_______________________________
Call: OZ3FYN.
Formand: OZ8JD Henning Boel, Toftevej 11,
5000 Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.
OZ APRIL 1971

Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ31C.
Contestleder: OZ3IZ.
Afdelingens byggeprojekt modul RX skrider godt
fremad.
Denne
modulmodtager
er
en
dobbeltsuper
bygget på små print monteret med novalstik, som an
bringes i rørsokler i chassiset. Der er lavet chassis, og
monteringen af print er i fuld gang. For tiden vikles
der spoler til modtageren, og man har erfaret, at det
godt kan være lidt vanskeligt at få 300 vindinger på en
lille neosid spoleform. Hvis man går hen og får
lyst til at lave om på modtageren senere, laver man
et nyt print og sætter det i modtageren i stedet for
det gamle.
Mandag den 1/3 besøgte vi Fynsværket. Da der er
en del gamle amatører, der havde været turen igen
nem tidligere, var de fleste af de fremmødte af den
yngre generation.
6 CT, som jo er ansat på værket, bød velkommen
og efter at have indtaget forfriskninger i form af øl
og sodavand samt en god del driftsteori, gik turen vi
dere
gennem
maskinhallerne
og
kedelrummene,
ja
endda helt op på kedlen. Man var enige om bag
efter, at der havde været mange trappeuin!
Mandag den 15/3 havde vi besøg af OZ3MF, der
viste lysbilleder og fortalte om Grønland. Vi blev ind
viet i grønlænderens daglige liv i en storslået natur,
hvor alle forbindelser mellem de forskellige landsdele
opretholdes med fly eller skibe.
Programmet for april-maj:
26/4: Rævejægeme introducerer sæsonen (første
jagt 28/4).
3/5: Sommerens arrangementer - Fild-Day.
10/5: Klubaften.
17/5: Generalforsamling.
24/5: Klubaften.
Vy 73 de 9OZ Reynir.

RANDERS______________________________
Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes onsdag den 21. april
kl. 20,00 i afdelingslokalet, Hobrovej 5 (gi. sygehus).
Dagsorden iflg. vedtægt af 29. april 1959.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Engberg og
2CJ afgår efter tur).
5. Valg af 1 suppleant.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal være afleveret til bestyrelsen 14 dage
før (forslag til vdtægtsændring er allerede fore
lagt).
8. Eventuelt.
P. b. v. 3LR.
P.S.
menter
gen.

Lånte effekter fra klublokalet (bøger, instru
m. v. skal afleveres inden generalforsamlin
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Kassereren beder om at
orden inden generalforsamlingen.

få

kontingentet

bragt

i

Mød talrigt op!

RIBE
Formand: OZ1ZN Leif Stenlev. Tangevej 92a, 6760
Ribe.
Kasserer:
OZ8AU
Poul
Andreasen.
Saltgade
4,
6760 Ribe.
Sekretær:
Børge
Johansen,
0.
Abølling,
6777
Frifelt.
Møde: Hver tirsdag kl. 19-22 i geografilokalet på
Valdemarskolen.
Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag d.
23. marts. Fra beretningen kan fremhæves:
1. Sæsonen har været præget af bygning af to grund
modtagere for 80 m. Det drejer sig om rørmod
tagere fremstillet af rodekassedele, og det store
problem har været at begrænse antallet af oscilla
torer til det ønskede. Det er ved at lykkes.
2. Vi har ansøgt kommunen om tildeling af et lo
kale, som vi kan have fuld rådighed over. Efter
lang tids venten har vi fået et mundtligt tilsagn,
som forhåbentlig inden længe efterfølges af et
skriftligt. Vi skulle efter dette have eget lokale fra
omkring august, således at planerne om faste ar
bejdsborde, installationer, klubstation m. v. skulle
kunne blive til virkelighed.
Valgene blev som anført ovenfor. Desuden valgtes
OZ9SK til bestyrelsessuppleant og OZ1M til revisor.
73 de 1ZN, Leif.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD Ernst Olesen, Bygaden 20, 4147
Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdag kl. 19,30.
Call: OZ9EDR.
Morsekurset har nu 23 deltagere. Grundet QRL og
andre forstyrrende faktorer, kan alle dog ikke forven
tes at møde op til hver lektion. Det skulle heller ikke
betyde noget, da systemet er opbygget således, at man
godt kan tåle at miste en lektion eller to. Vi er nu
kommet igennem en trediedel af morsekursets høreafsnit og har holdt en lille prøve, der udviste, et efter om
stændighederne,
tilfredsstillende
resultat.
Deltagerpro
centen på kurset har indtil nu været 59%, hvilket må
siges at være pænt. Fremkomsten af den nye D licens
vil måske også berøve os nogle kursister - hvem ved.
Men lad os ikke male fanden på væggen. løvrigt kan
det meddeles, at der på kurset er et par gamle garvede
licenserede amatører, der ønsker at få deres cw kund
skaber pudset af. Der foreligger planer om at indspille
kurset på bånd, således at interesserede kan låne og ko
piere båndet. Karl Erik har næsten lovet at klare den
side af sagen. Det vil jo også være en lettelse for efter
følgende kurser, at vi har det på bånd. Koncepter til
morsning har Als gjort os den tjeneste at fotokopiere,
og de vil blive udleverede, når vi skal til at morse. Det
kan ikke vare længe? Endvidere har 5QU fremskaffet
70 strimler til vores transmitter, så der er nok at høre
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på, for de der ikke kan få deres lyst styret ved kurset
alene.
Auktionen 25. marts havde samlet ca. 40 deltagere.
Deriblandt endnu en del nye ansigter. Som auktio
narius optrådte 3PO og 4OV. Der var mange rare ting
og sager til salg, og en og anden drog efter en hård
kamp sejrsstolt hjem med byttet. Der blev solgt en
målebro og en tonegenerator samt barbermaskiner næsten en gros -. Ved salget af barbermaskiner var
der to købere, der bød hinanden op, hvilket skabte
stor spænding. Den helt vilde latter udløstes, da der
atter fremdroges en barbermaskine af sælgerens kasse.
Om det så var et TV, manglede det ikke. Den heldige,
eller mest udholdende byder var her Allan.
Omsætningen blev på ca. 2000 kr., hvilket gav
200 til klubkassen. Buddene gik dog lidt trægt til at
begynde med, man da man først var varmet op, kom
der mere fart over feltet. Priserne var dog ikke så
høje, men det skyldes nok den almindelige stramme
likviditet.
Det er forresten længe siden, der sidst er skrevet i
logbogen på OZ9EDR, skulle jeg hilse at sige, så
hw om?
Der er fremstillet et antal logbøger, som vil blive
holdt for næsen af cw kursisterne som gulerod, idet
man når man erhverver sin morseprøve også vil få en
logbog udleveret af instruktøren. Logbogen er i fint
grønt omslag med forgyldt tryk på.
Program til 27. maj:
22. april: klubaften og cw kursus.
29. april: Klubaften og cw kursus.
6. maj: Chassisaften og cw kursus.
13. maj: Klubaften og cw kursus.
20. maj: Ingen klubaften „Kr. flyvefarsdag".
27. maj: Klubaften og cw kursus.
løvrigt bedes man se det fremlagte program i klub
ben. Der kan hurtigt opstå ændringer, som ikke kan
bringes i OZ. Specielt skal man bide mærke i den
sidste mødeaften i måneden, hvor der ofte kan ske
afvigelser.
Vy 73 p. b. v. de 4OV.

SLAGELSE_____________________________
Kongelyset 15, Kælderen.
Formand:
OZ2RI,
Jørgen
Bechmann.
Klostergade
34, Tlf. (03) 52 06 60.
Ordinær
generalforsamling
afholdes
efter
lovene
Mandag d. 3. maj 1971 kl. 20,00. Dagsorden efter
lovene. På valg er OZ2RI og OZ3FC. Vel mødt!
Vy 73 OZ4RH.

STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Klublokale: „Frugtkælderen", Bryggergade.
Formand: OZ9KZ Allan Frøsig, Søndergade 25.
Kasserer: OZ1XX Bruno J. Kristensen, Grønne
dal 6.
Program:
Byggeaften
og
klubaften
hver
torsdag
kl. 19,00.
Filmaften sidste torsdag i måneden kl. 19,00.
P. b. v. OZ3ZJ, Hjalmar.
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SØNDERBORG
Klublokale:
c/o
18, 6400 Sønderborg.

ÅBENRÅ
Winds

Formand:
OZ6AQ,
6383 Rinkenæs.

Carlsen,

Egon

Hundevadt,

Leif

Schmidt,

Best.-medl.:
OZ2BN,
gade 21, 6400 Sønderborg.

Bent

Best.-medl.:
6310 Broager.

Ernst

OZ4EZ.

Sjællandsgade

Werner

Næstformand: OZ6EG.
gevej, Toft, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS,
6400 Sønderborg.

Radioservice,

Bakkehuset,
GI.

Kløvermarken

Nommesen,
Bruhn,

Fær
36,

Ørsteds
Solskrænten,

Indvielsen af klublokalet forløb godt. Der var fyldt
til bristepunktet. Det var en stor glæde at se nogle
fra de andre afdelinger, nemlig Nord Als og Åbenrå.
Som noget nyt inviterede vi egnens borgerbåndsfolk
til indvielsen. Flere meldte sig ind og er meget in
teresserede i at få en licens. Dorthe, 6AQ’SYL, ser
verede pølser og øl, og salget gik strygende. Til
sidst var vi 33 mand samlede, og yngste OM var
14 år! Senere på aftenen fik klubben et flot univer
salinstrument af 5BW og 6EG (Amateur Radio Im
port).
Karl Åge Hansen, Egernsund, har været den bæ
rende kraft i hele arbejdet med klublokalet assisteret
af bl. a. 4MN og 4LS.
Programmet for april-maj:
Mandag d. 19.
Høj- og lavpasfiltre
Finn, OZ6LI.

april, kl. 19,30: FILTERAFTEN.
i teori og praksis gennemgås af

Mandag d. 3. maj: Hyggeaften.
Mandag d.
mer i næste OZ.

24.

maj:

Foredragsaften.

Emnet

kom

73, OZ6AQ.

VEJLE_________________________________
Klubbens årlige generalforsamling afholdes tirs
dag den 11. maj kl. 20 i lokalerne, Ørstedsgade.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til lovændring skal være bestyrelsen i
hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Medlemmer opfordres til at møde talrigt op.
Vy 73 OZ9MN.

VIBORG_______________________________
Formand: OZ3UT Erik Poulsen. Skivevej 65.
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 21. april kl. 19,30 i Viborghallen (Kæl
deren).
Rævejagt
Lørdag den 8. maj kl. 14-1600.
Nærmere oplysninger: Se OZ marts.
73, OZ7OT, Ole.
OZ APRIL 1 971

Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm
Åbenrå. Tlf. 21311.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.

9,

6200

Tirsdag den 9. marts afholdtes afd.s årlige gene
generalforsamling, som indledtes af formanden 5WK,
der bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.
6IC blev valgt og gav ordet til formanden for beret
ning af afdelingsarbejdet i 1970. Af beretningen frem
gik bl. a., at såvel bestyrelses- som afd. arbejdet er
gået gnidningsløst og effektivt. Arbejdet har været til
rettelagt med henblik på at få afdelingens efterhånden
mange ulicenserede medlemmer ind i de licenseredes
rækker, men de licenserede amatører har heller ikke
været glemt, idet vi har haft én ugentlig aften tilrette
lagt som hygge- og byggeaften.
De forskellige kurser har været afholdt i AOF un
der ledelse af 3ER, 6TG, og 5WK.
Ud over disse faste arrangementer, har der været
afholdt foredrag, test, udstilling m. m. i klubben. For
manden takkede alle de drivende kræfter i afdelings
arbejdet, herunder viceværten og hans kone, for deres
uvurderlige idealistiske indsats.
Herefter omtaltes alle de nye medlemsfaciliteter, der
er tilgået klubben, såsom clubhall, antenner, biblio
teksudvidelse m. m.
Det fælles sønderjydske samarbejde var sidste punkt
i beretningen. Sluttelig takkede formanden medlem
merne for deres positive indstilling til afd. og dens
arrangementer i afvigte år, og håbede interessen måtte
fortsætte fremover. I tilslutning til formandens be
retning aflagde 6IC, festudvalget, beretning, han gen
nemgik årets fester og konkluderede, at dette år har
tydelig vist, tendensen er - færre men gode fester -.
6TG berettede fra ræveudvalget. Han gav et kort
ridt over jagternes gnidningsløse forløb og mente, at
rette skyldtes vi nu havde fået den rette form for
jagternes afvikling, men der burde måske findes en
ordning på et samlet mødested efter jagternes afslut
ning.
I tilslutning til beretningerne udspandt der sig lidt
debat om rævejagterne, hvorefter man godkendte be
retningerne.
Dirigenten gav ordet til kassereren, Busk, der fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet godkendtes
enstemmigt. Samme punkt på dagsordenen indeholder
fastsættelse af kontingent. 5 WK foreslog kontingentet
forhøjet til 40 kr. årligt, grundet ønsket om en for
bedring af biblioteket og indkøb af måleinstrumenter.
Efter nogen diskussion, for og imod, blev resultatet af
en afstemning et overvejende flertal for en kontin
gentforhøjelse på dette grundlag. Altså pr. 1. januar
1972 er kontingentet 40 kr. årligt.
Næste punkt var valg af kasserer og et bestyrelses
medlem. Busk og 6IC afgik. Busk blev genvalgt til
kasserer, og til bestyrelsesmedlem nyvalgtes SAJ.
Revisorerne 3ER og 3GT genvalgtes.
Der var ingen indkomne forslag til vedtægtsændrin
ger. Under pkt. EVT. udbetaltes først de resterende
medlemsaktier, og dermed er vort klubhus nu gældfrit!
Herefter udspandt der sig en diskussion om afd. frem
tidige
virke,
hvorunder
alle
tilstedeværende
luftede
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deres meninger, der nu kan bruges som ledetråd i det
kommende år. Til slut takkede formanden det af
gåede bestyrelsesmedlem for sin aktive indsats i be
styrelsesarbejdet
og
bød
det
nye
bestyrelsesmedlem
velkommen samt takkede dirigenten for dygtig ledelse
af generalforsamlingen.
Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt endnu ikke
afholdt konstituerende møde, nærmere følger desan
gående i næste OZ.
Afdelingsprogram for april:
Tirsdag den 20. og 27. april kl. 19,00:
Sæsonens sidste to bygge- og klubaftener.
Torsdag den 22. april kl. 19,00:
Afsluttende prøve for morsekursus.
Torsdag den 29. april kl. 19,00:
Afslutning teknisk kursus.
Afdelingsprogrammet for maj, se næste OZ.
Rævejagtsudvalget meddeler:
Prøvejagterne starter lørdag den 17. april kl. 14,00,
og fortsætter lørdag den 24. april kl. 14,00.
Den første jagt, der tæller til »Åbenråmesterskabet
1971« foregår onsdag den 5. maj kl. 19,30.
Nærmere angående jagterne i næste OZ og på op
slagstavlen i klubhuset.
På gensyn ved ræven og i klubhuset. 5WK/kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand, OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastel
vej 13, 9000 Aalborg, tlf. 13 87 48.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirke
vej 5, 9430 Vadum, tlf. 27 12 80.
Sekretær:
OZ4X,
Erik
Hansen,
Prinsensgade
46,
9000 Aalborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
Aalborg.
Ja! Så tales vi ved igen!
Afdelingen vokser stadig i aktivitet, og mange er
igen begyndt at „se op“. Byggelokalet er taget i brug
og skulle gerne endnu mere igang.
Afd. har nu fået et nyt gitterdykmeter samt et
rørvoltmeter og som tidligere nævnt standbølgemeter.
OBS! Rettelse eller rettere tilføjelse. Hvis du har
læst vores store annonce i OZ marts side 125, vil du
bemærke en mangel:
Lejren afholdes fra d. 10/7-71 til og med d. 18/7-71.
Ferie! Så afdelingens sommerlejr.
QSL-kort. Nu er alle QSL-kort videregivet, og kort,
der efter d. d. ankommer til afdelingen vil ikke blive
sendt ud til dig. Du må selv afhente dem eller melde
dig ind i QSL-centralens system.
Kontingent.
Der er sendt kontingentopkrævninger ud til alle,
men på grund af en brist i systemet tidligere er der
desværre nogle, som er glemt.
Er du det, så ring venligst på tlf. 13 87 48 (Knud
7QE) eller tlf. 27 12 80 (Anders 7ND) og meddel os
det og fejlen vil blive rettet. Tak!
Har du fået betalt dit kontingent?
Aktiviteter April-Maj:
Onsdage (indtil P og T prøve):
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19.00-20,00: Morsekursus.
20.00-22,00: Teorikursus.
20.00-21,00: DX time.
Torsdag: Byggeaften 19,30-23,00.
Foredrag tirsdag d. 27. april kl. 20,00. OZ2BB hol
der sit gode foredrag om ESB-sendere.
Mød nu op!
Hvis! du har noget auktionsmateriale så sig det, for
når nok har meldt om grej, så vi skønner nok til en
auktion, afholder vi en sådan.
Dette var alt for denne gang.
Hvornår var det nu det var?
Hver onsdag og torsdag samt tirsdag d. 27. april.
Så vi ses da!
Vy 73 de OZ4X, Erik.

AARHUS
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, Niels Eibye, Teglgårdsvej 1.
8270 Højbjerg. Tlf. 06 14 48 10.
Kasserer: OZ5YP,
Jytte Pedersen, Banevolden
8340 Malling. Tlf. 06 93 12 04.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Kærgårdsvej
8355 Ny Solbjerg. Tlf. 06 92 74 78.
Rævejagter i april maj
a. Træningsjagter på tirsdagene 20/4 og 18/5
b. Århusjagt 1/71, tirsdag 11/5.
Ovennævnte
på
sammensat
kort,
med start kl. 2000 og afsluttende i Beder.
c. Molbojagt 1/71 lørdag 24/4 (Se OZ nr. 3/71
side 140).
d. Rævemøde tirsdag 27/4 i Beder kl. 2000.

3,
2.

Århus/Odder

Møder i april/maj:
Torsdagene 29/4 og 13/5.
Der vil være åbent på Neptunvej 70 fra kl. 1945.
Generalforsamling 1971:
Neptunvej 70, den 22. april kl. 2000.
3Nc-ibye.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser.
A 7840 OX3AF. Ole Hansen, 3921 Narssaq.
A 12023 OX3BU, Bengt Ericsson, 3900 Godthåb.
A 11770 OX3EN, Erik Alvar Nilsson, 3900 Godthåb.
C 11792 OZ4UH, Søren Hansen, Egilsvej 52, 5000
Odense.
Inddragelse.
B OZ1AY, T. Løvenhøj, Enghavevej 62, 1674 Kø
benhavn V.
B OZ3OC, O. C. Hansen, Overgade 7, 4800 Nykø
bing Fl.
B OZ4OC, S. O. Christensen, Almegårds Alle 72 tv.,
2770 Kastrup.
B OZ4WX, A. Holm, Odensevej 54, 5600 Fåborg.
B OZ5GG, H. S. Gilder, Normasvej 9, 2500 Valby.
B OZ6AF, O. Hansen, Sdr. Boulevard 38 D, 5000
Odense.
B OZ7FL, C. S. H. F. Larsen, Alleen 1073 th., 2770
Kastrup.
OZ AP RIL 1 971

Atter medlem.

9552 Palle Geleff, Brigadevej 50, vær. 506, Køben
havn S.
3391 OZ4HM, Ernst Madsen, Toftevej 3, Sundby L,
Nykøbing F.
3696 Jørgen Christiansen, Søndergade 6, Egtved.

4293 OZ8BB, Niels Helmer Hansen, Dalstrøget 1004,
Søborg.
1828 OZ6RF, Holger Andersen, Amagerbrogade
2687, København S.
228 Knud Sigurdsson. Skivholme, Lading, Sabro.
9285 Birger Skat Nprrevig, Korsørgade 29, Køben
havn Ø. (A).
7517 Erling M. Nielsen. Rylevej 6, Hirtshals.
7924 OX3FH. Finn Olsen, Box 602, Godthåb, Grøn
land.
10495 Per Serritzlev. Hvarre, Hobro.

QTH-listen:
Optages:
6145 OZ2RN, Reinhardt Nielsen, Lauggaardsalle 63,
2860 Søborg.
Rettes:
6145 OZ9RN, Reinhardt Nielsen, St. Havelse, 3300
Frederiksværk.

Teknisk redaktion: OZ7AQ, Bent Johansen,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Hertil sen
sendes alt teknisk stof. Tlf. (01) 95 11 13.
OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.

OZ
Tidskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende
Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 79,1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 2116

Annoncer:
Amatørannoncer: Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.
1/1 side . . . . kr. 350,- 1/4 side . . . . kr. 100,1/2 side . . . . kr. 185,- 1/8 side . . . . kr. 60,-

Indmeldelse i foreningen sker ved henven
delse til kassereren Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
Medlemskontingent er 50
medregnet tilsendelse af »OZ«.

kr.

om

året,

heri

Afleveret til postvæsenet d. 19. april 1971.

Medlemsbladet *OZ*
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ6PA,
Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.

Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.

KLIP

B OZ7X. O. J. Rasmussen, Sybergsvej 9, 5300 Ker
teminde.
B OZ8HM. H. O. Meyling, Set. Hansgade 34, 4000
Roskilde.
B OZ9L1, L. B. Lorensen, Teglværksbakken 23, 2900
Hellerup.
B OZ9TH, T. Hansen, Lunavej 11, 5800 Nyborg.
C OZ1HN, H. K. Nielsen. Irisvej 10. 4200 Slagelse.
C OZ5JZ, J. O. Hansen, Tøndervej 117- tv., 6200
Åbenrå.
Å OY2BS, B. Schatter, Sigmundargøta 17, 3800
Torshavn.
Nye medlemmer.
12147 B. Sørensen, Sudanvej 27, Tårnby. Kastrup (A).
12148 Hans Kurt Andersen, Stagetornsvej 35, Frede
rikssund.
12149 Ejnar Holvard, Grønnegade 121, 11, Århus C.
12150 Henning Nielsen, Ottestoften 26 A, Skander
borg.
12151 OY4KP, Jonhard K. Poulsen, å Gørdum,
Klaksvik, Færøerne.
12152 Jørn Engel Nielsen, Højstedgårdsvej 19, Slags
lunde, Stenløse.
12153 Kristinn Danielsson, Raudalæk 17, Reykjavik,
Island.
12154 Preben Christiansen, Østervej 9, Abild, Tønder.
12155 Kai Fogh, Birkevej 10, Nørhalne, Vadum.
12156 Henning Liithje, Haderslevvej 46. Christians
feld.
12157 Leif E. Sørensen, Vigerslevvej 267 B2 tv.,
Valby.
12158 Ejnar Madsen, Skovvej 20, Sønderborg.

12159 Leif Andreasen. Centralfagskolen, Box 29,
Godthåb, Grønland.
12160 Anders Henneberg Nielsen, Danmarksgade 19,
Randers.
12161 Henning M. Jensen. Vestergade 9, Mariager.
12162 Ib Jørgensen, Samosvej 59, København S.
12163 Ejner Moslund. Dyrehavevej 176. Kolding.
12164 Aage Steffensen. Rolfs Plads 17 st. tv., Kø
benhavn F.
12165 Knud S. K. Bjernemose, Lathyrusvej 14, Vær
løse.
12166 Finn Jensen, Jægergårdsvej 633, Århus C.
12167 Bent Green Larsen, Hals Vej 3. Skørringe,
Maribo.
12168 K. W. Poulsen, Krusemyntevej 5, Nørresundby.
12169 Søen Heltoft Jessen. Telegrafkasernen, Radio
kompagniet, Høvelte.
12170 Ulruk Hansen, Stigsnæsvej 5, Næstved.
12171 Peter Bregenov, Sportsallé 2, Horsens.
12172 Axel Høiriis Sørensen, Ved Volden 7, Køben
havn K.
12173 Jens Olsen. Eiglervej 32, Nakskov.
12174 Flemming Poulsen. Klostervej 11, Roskilde.
12175 Niels Chr. Knudsen. Gåbense. Nørre Alslev.
12176 Henrik Mogensen, GI. Kongev. 77. Nørresundby.
12177 Joachim Hermannsen, Provstevej 15 st. tv.,
København NV.
12178 Torben Jørgensen, Dambakken 3, Hasle.
12179 Rolf Barming, Esromgade 102 tv., Kbhvn. N.
12180 Gert Rohbrandt, V. Ringgade 220, Århus C.
12181 EL8G, Erik Hansen, c/o Lamco, Yekepa, ElSection, Roberts Intr. Airport, Liberia, Westafrika
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