
Et BCI-tilfælde
B&O båndoptager mod. 1800

Af OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen, Krokusvej 10, 2970 Hørsholm

BCI- og TVI-problemerne rammer tilsynela
dende alle aktive amatører før eller senere, og 
selvom det har varet lang tid, fik jeg også for
nylig lejlighed til at stifte bekendtskab med pro
blemerne i praksis.

De nye licensbestemmelser kræver, at amatø
rerne tager aktivt del i afhjælpningen af forstyr
relserne, og for at dette kan forløbe så smerte
frit som muligt, er det nødvendigt med mere 
information end blot teoretiske metoder; det er 
helt nødvendigt at beskrive virkelige tilfælde 
og den anvendte løsning.

Symptomer.
I mit tilfælde var den uheldige båndoptager 

- en B&O 1800 - opstillet indenfor ca. 10 me
ter fra den ene side af min dipol. Under ind
spilningen kunne man i monitoren høre signaler 
når senderen — en SB 100 - blev nøglet. Styr
ken af signalerne var tilsyneladende stærkt af
hængige af placeringen af netledninger og ho
vedtelefonledningen, men derimod uafhængig 
af, om båndoptageren var tilsluttet det øvrige 
stereoanlæg.

Kuren.
Båndoptagerens ejer lod sig i mit tilfælde let 

overtale til at låne båndoptageren med det for
mål at fjerne forstyrrelserne. Første trin på 
vejen var en henvendelse til B&O’s serviceafde
ling for her at høre, om de havde nogle gode 
forslag, evt. nogle færdige modifikationer.

Man oplyste, at problemet var velkendt for 
1800’s vedkommende, selv om man dog oftere 
havde besvær med defekte termostater og kon
takter, end med amatør- og andre radiosendere.

Man foreslog anbringelse af et RC-led di
rekte i basis på første transistor i indspille- og 
afspilleforstærkerens to kanaler, sefig. 1.

For at kunne udføre denne operation, er det 
for det første nødvendigt at bane sig vej ind i 
kassen, og for det andet at lodde basislednin-

Fig.1
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gerne til transistorerne ud af printene. I stedet 
anbringes den ene ende af en 1 kohm modstand 
i hullet i printet, mens den anden ende forbin
des til basis på transistoren.

Transistorernes tilledninger er ganske korte, 
hvorfor det er nødvendigt at anvende en lille 
tang som varmeshunt under operationen. Afkob
lingskondensatoren anbringes direkte mellem 
basis- og emittertilledningerne.

På printet 8004032 anbringes RC-leddet i 
basis på transistorerne 840 og 845 (BC 154).

På printet 8004031 anbringes RC-leddet i 
basis på transistorerne 571 og 574 (BC 154).

Denne modifikation gav nogen, men ikke til
strækkelig reduktion af forstyrrelserne.

Stelforbindelser.
Næste fase i kuren bestod i en forbedret HF- 

afkobling af de enkelte forstærkerprints jord.

Ved et rent tilfælde konstaterede jeg, at der 
var en betydelig HF-spændingsforskel mellem 
chassis og jord på de enkelte prints. Tilsynela
dende er de enkelte prints kun jordet gennem 
skærmene på de skærmede kabler, der fører til 
de enkelte forstærkere.

Dette er utvivlsomt gjort for at undgå proble
mer med brum, men det giver til gengæld pro
blemer med HF-signaler.

Forsøg på at jorde de enkelte prints direkte 
til chassis faldt meget forskelligt ud for de for
skellige forstærkere, hvorfor nedennævnte be
skrivelse ikke nødvendigvis er særlig typisk-

På printet 8004032 afkobledes skærmene på 
printkonnektoren til chassis med 5 nF hver.

På printet 8004031 kunne alle skærme DC- 
jordes uden brum.

På printene 8004038 og 8004023 kunne 
skærme DC-jordes, men kun når jeg nøjedes 
med at jorde den ene af de to kanaler.

Det er unægteligt en lidt kunstig procedure, 
omend resultaterne er effektive. Her er givetvis 
et område, hvor fabrikanterne kan give deres 
apparater bedre HF-egenskaber, blot ved en 
mere gennemført afkobling af de enkelte for
stærkerprints.

Disse to trin kunne reducere forstyrrelserne 
til et niveau, hvor signalerne kun lige kunne hø
res i monitor-hovedtelefonerne. Ved at flytte 
netledningen lidt frem og tilbage kunne signa
lerne bringes til at forsvinde helt, hvilket tydede 
på indstråling via nettet. Dette sidste problem 
viste sig at kunne løses let og smertefrit ved at 
rulle netledningen op i en lille spole med 10 
vindinger og en diameter på ca. 10 cm lige 
udenfor båndoptageren.

Hermed var problemerne løst og båndopta
gerens ejermand tilfreds med resultatet.

Slutbemærkninger.
Når jeg nu bagefter ser på løsningsprocedu

ren, har jeg en fornemmelse af, at jeg har løst 
problemet på en vanskeligere måde end nød
vendigt. For andre med tilsvarende problemer 
vil jeg anbefale den modsatte rækkefølge af ope
rationerne.

1) Undersøg, om HF-signalerne kommer ind 
via nettet, ved at lave et simpelt netfilter ved 
oprulning af netledningen. Et mere effektivt net
filter kan laves ved at trække netledningen gen
nem et ferritrør på 5-15 cm’s længde.

Samme procedure anvendes, hvis HF-signalet 
formodes at komme ind via højttalerlednin
gerne.

2) Åben båndoptageren og forsøg en bedre 
jording og/eller afkobling af de forskellige prints 
„jord“, enten med en kort ledning, eller hvis 
dette giver anledning til brum, så med en kon
densator på 5-10 nF.

3) Indsæt RC-led som stopfiltre direkte i 
basistilledningerne på de første transistorer i 
forstærkerne.

Som sagt, selv om det kan være svært at løse 
et BCI problem, så er det heldigvis ikke umu
ligt, på med vanten.

Kommentarer.
OZ7BQ’s erfaringer tyder på, at fabrikan

terne sikkert kunne komme meget langt med at 
nedsætte indstrålingsfølsomheden for deres pro
dukter uden forbrug af ekstra komponenter, 
hvilket nok er meget væsentligt! TR.
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En vippemast
Af OZ2LW, Leif Lundskov, Valmuevej 12, 8382 Hinnerup

Har den tanke først sneget sig ind, at man 
muligvis kunne få xyl’s tilladelse til at rejse en 
eller anden form for mast til sine antenner, er 
den svær, for ikke at sige umulig, at få ud af 
hovedet igen. Er man ydermere så heldig at 
have fået tilladelsen, måske med nypudset glo
rie og krydsede fingre på ryggen, lovende at nu 
bliver det slut med at gå og falde i barduner 
og hængevommede dipoler, ja, så er man alle
rede godt på vej med projektet.

Ansøgninger og love:
Det ville måske være på sin plads, inden vi 

går i gang med konstruktionen af en antenne
mast, lige at se på de regler, der gælder vedrø
rende placering og højde, samt hvilke myndig
heder, der skal spørges for at få tilladelse til at 
rejse den.

For at begynde med det sidste —. Det er den 
stedlige bygningsmyndighed, der skal ansøges. 
1 reglen sker det ved, at man hos kommunens 
tekniske forvaltning får udleveret et ansøg
ningsskema, der i udfyldt stand, tillige med en 
skitse i målestok 1:500, en såkaldt beliggen
hedsplan, med mastens placering angivet, samt 
tegninger af mast og fundament, returneres til 
bygningsmyndigheden.

De lovregler, der kan have interesse for os, 
er nedfældet i byggeloven (lit. 1). Her står 
blandt andet, at såfremt intet andet er bestemt, 
(f. eks. i en vedtægt) må man ikke opføre byg
ninger højere end 8,5 m over det omliggende 
terræn. Samtidig sættes højde og afstand til 
naboejendommen i relation til hinanden såle
des, at jo nærmere skel, des lavere byggehøjde.

Der er dog i samme lov givet mulighed for at 
dispensere fra disse regler.

Ser vi på „Bygningsreglement for købstæder
ne og landet“, står der i kapitel 3.1 stk. 4, at 
bygningsmyndigheden kan tillade, at der over 
lovlig bygningsprofil opføres fritstående anten
ner (lit. 2).

Med hensyn til at opnå tilladelse til at an
bringe masten nærmere skel end 2,5 m, ligger 
det nok ret tungt. Jeg vil dog heller ikke mene, 
det er aktuelt for ret mange amatører, al den

stund en yagi eller quad antenne stritter væ
sentlig mere ud end det og som følge heraf vil 
række ind over nabogrunden.

Som afslutning på dette afsnit skal der lige 
mindes om stærkstrømsreglementets bestem
melser vedrørende antenner og antennemaster 
(lit. 3.). Jvnf. § 329 gælder følgende:

Trådformede luftantenner med tilhørende 
bærekonstruktion, barduner og nedføring, må 
ikke krydse eller komme højspændingsluftled
ninger nærmere end 15 m målt i vandret plan.

Forsåvidt angår lavspændingsluftledninger 
gælder ifølge § 366 samme regler, blot er af
standen her nedsat til 2 m målt i vandret linie.

Der gælder lidt andre regler for „stive“ an
tenner, men da der nok vil være tvivl om, hvor
vidt en roterende yagi eller quad er en „stiv“ 
antenne, gør man sikkert klogt i, at holde sig til 
de ovenfor nævnte afstande.

Skulle nogen endelig få lyst til at forske 
yderligere deri, kan jeg henvise til stærkstrøms
reglementets § 202 og 333. Det kan lånes på 
bibliotekerne.

En vippeniast.
Grundstammen i masten er en 7,5 m lang 

gitterlysmast, der havde stået i vejen for en bil 
og som følge deraf var blevet lidt medtaget på 
den nederste meter. Dog ikke være end at den, 
efter at de nederste par bøjninger af gitteret var 
savet fra på langs, let lod sig rette.

Nået så langt, begynder man at spekulere på, 
hvor høj man kan tillade sig at lave den (lit. 5). 
Det er givet på forhånd, at det er meget lidt, 
den kan forlænges i toppen, udover et eventuelt 
rør. Så man må stort set koncentrere sig om en 
forlængelse nedad. Enden på overvejelserne 
førte til en forlængelse på 3,5 m nedad, samt en 
halv meter opefter, så totalhøjden for gitter
sektionen blev 11,5 m (fig. 1).

En af vanskelighederne ved en opgave som 
denne er, at den kræver el-svejsning (lit. 4). Jeg 
har i min pure ungdom lært lidt om denne be
stilling og fandt, at det efter lidt øvelse stadig 
„lå i hånden'1. Er man ikke så heldig, er der vist 
ingen anden udvej end at alliere sig med en smed.
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Fig. 1. Den forlængede vippemast. Bemærk stålwiren, 
der er ført ned om en aksel, for at få trækket så langt 
ned som muligt.

For øvrigt var svejsetransformatoren en lille 
220 volts type, der krævede mange pusterum 
for at køle af, men for øvrigt klarede jobbet 
over al forventning og endda med gangbare 
elektroder.

Til forlængelsen bruges 3 stykker rundstål af 
samme dimensioner som benene i masten, hvil
ket her vil sige 20 mm ø til de 2 ben og 25 
mm ø til det tredie. Disse saves tillige med de 
tre ender på masten til som mejsler, så der, når 
de holdes mod hinanden, fremkommer en 
„grøft“, der fyldes op ved svejsning. Pas for 
øvrigt på under svejsningen at få slaggerne ban
ket godt af, da huller nede i materialet uvæger
ligt vil svække dette.

Som ekstra forstærkning svejses der 3 styk
ker ½”xl50 mm rundjern hen over samlin
gerne (fig. 2).

Fig. 2. Samlingen mellem den oprindelige mast og for
længelsen, med „grøfterne“, der er fyldt op ved svejs
ning.

Et par forgæves forsøg på at lave gittervær
ket ud i ét blev opgivet. I stedet skæres rund
jernet af i passende stykker og bukkes i facon 
som „boomerangs".

Disse „boomerangs" hæftes på plads i fort
sættelse af den bestående gitterkonstruktion, 
idet man sørger for, at det flugter, da det se
nere er umuligt at rette, uden at save det hele 
fra hinanden igen.

Til forlængelsen i toppen anvendes 3 stykker 
20 mm rundstål på 0,5 m. Den mast, jeg har 
fået fat i, endte foroven i en plade med en 
række huller rundt langs kanten, formentlig til 
fastgørelse af armatur etc. Godset mellem disse 
huller gennemsaves før påsvejsning af toppen 
med en nedstryger. Herved falder det midterste 
stykke ud, efterladende et hul, rigeligt stort til 
at antennens bærerør kan passere.

Det hele afsluttes med et 90 ø emnerør med 
en nylonbøsning udboret passende til bærerøret 
til rotoren, der tænkes anbragt et stykke nede i 
masten for at undgå de hårde sidepåvirkninger 
ved at have den anbragt over masten. (Foto 1).

For at få lejet til at flugte er det nødvendigt 
at sætte bærerøret ned gennem masten og klod
se det op midt i denne. Husk at tage nylonbøs
ningen ud, inden der svejses, den kan ikke lide 
varme.

Der er ikke mere vi på nuværende tidspunkt 
kan lave ved masten, udover en trekant af no
get 20-25 mm rundstål med samme dimensio
ner som mastens nederste ende. Denne svejses 
til de tre ben som afslutning og hjælp til afstiv
ning.

Støtteinast.
Støttemasten består af to 4,5 m lange U-

Foto 1. Toppen af masten med nylonleje.
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jerns-vanger, der måler 140 mm på den brede 
led (lit. 5 og 7). Disse bjælker er ved hjælp af 
nogle stykker kantvalset plade på ca. 20 X 80 x 
350 mm holdt parallelt med hinanden ryg mod 
ryg i en afstand af 280 mm. Pladernes anbrin
gelse skulle nogenlunde fremgå af fig. 1. Des
uden svejses nogle stykker 20 mm rundstål på 
den del, der skal ned i fundamentet, som ekstra 
ankre.

Lejerne, masten skal vippe over, er fremstil
let af SKF-emnerør. Der er lavet 4 lejer, 40 
mm brede med en diameter på 90 mm. To af 
disse er svejset på ved den ene ende af et par 
25 X90X180 mm plader, så de flugter med 
tre af siderne. Herefter er det hele spændt op 
i en drejebænk og boret ud til 45 mm. De to 
tiloversblevne lejer bores ligeledes ud til denne 
hulstørrelse. Akselen er af 45 mm akselstål, 450 
mm lang.

Vi er ved at være kommet så langt med ar
rangementet, at vi skal til at have samlet git
termast og støttemast .Dette er et ret tidrøvende 
arbejde, da selv en ganske lille skævhed her vil 
forstørres mange gange op ved toppen af ma
sten, når denne først er rejst.

Man begynder med, at lægge de 2 sammen
svejsede U-jernsvanger på jorden, med den si
de opad, der skal vende mod masten. Derefter 
slæbes masten hen og anbringes ovenpå van
gerne nogenlunde der, hvor den skulle være, 
hvis den var oprejst. Lejerne sættes på akselen 
så de to med påsvejste plader kommer inderst 
med ryggen mod hinanden og de to løse lejer 
yderst, hvor de fæstnes med et par pinolskruer.

Masten klodses nu op, så man er sikker på, 
at afstanden „A“ på fig. 3 er så stor, at masten 
„hælder bag over“. Det vil nemlig senere hen

Fig. 3. Vippearrangementet visentle, hvorledes lejerne 
med de påsvejsede plader er anbragt på U-jernene. Af
standen „A“ er forklaret nærmere i teksten.

Fig. 4. Støttemastens lejer med aksel og gittermastens 
placering ved „line-up“ proceduren, der foregår med 
delene anbragt henad jorden.

være praktisk taget umuligt at få masten i lod, 
hvis denne afstand er for lille.

Aksel med lejer sættes på plads ved hjælp af 
et par skruetvinger, der spænder lejer med pla
der fast mod indersiderne af støttemastens van
ger. Akselen skal være anbragt med undersiden 
på højde med støttemastens top, det vil ellers 
ikke være muligt at få masten til at vippe helt 
ned, idet benene vil støde mod kanten af U
jernsvangerne. De to løse lejer skulle gerne 
komme til at ligge an mod mastens ben, da de 
senere skal svejses til disse (fig. 4).

For at få rettet mast og støttemast ind, så vi 
er sikre på, at deres midterakser er parallelle, 
må vi have anbragt et par træplader i top og 
bund af masten. Heri bores der, nøjagtigt i ma
stens centrum to 3 mm huller. En nylonsnor 
trækkes gennem hullet i toppen ned gennem 
masten til hullet i nederste plade og strammes 
hårdt til. Vi har nu fået en linie, vi kan rette 
mast og vanger ind efter. Dette gøres blot ved 
at flytte masten til snoren ligger nøjagtigt (!) 
midt over støttemasten på hele længden.

Herefter svejses lejerne fast til henholdsvis 
U-jern og mastben. Der svejses et par ekstra 
stivere fra lejerne til masten og vi ånder lettede 
op, resten skulle nemlig være lige ud ad lande
vejen. Jo, for resten vi skal have anbragt to 
20 X 80 X 350 mm plader med hver to 20 
mm huller ca. 8 cm inde fra enderne. Den ene 
svejses på tværs af masten helt forneden på 
siden ind mod U-jernene. Den anden lige over
for på støttemasten, beregnet til at holde mast
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og støttemast sammen forneden. Der anbringes 
to 3Å” unbracobolte med skiver og møtrikker i 
hullerne. Senere skal der blot et par afstands
rør imellem for at få masten i lod.

Spillet er et stykke 2” rør med et par flanger. 
Det hele er med en 25 mm aksel lejret på den 
modsatte side af vangerne end masten. Der er 
lavet et lille palarrangement, så masten kan 
blive stående i den højde, man ønsker. Men 
spænd palen fast med en ½” stålbolt og ikke 
med en 10 mm messingskrue, som jeg har set 
på en udstillet professionel model!

For at få en behagelig udveksling har jeg la
det stålwiren doble over en kileremskive på ma
sten. Til at fæstne kileremskiven til masten er 
brugt en kraftig sjækkel. Sjækkelens „U“ går 
omkring forneden på det af mastens ben, der er 
længst væk fra spillet. Kileremskiven, der har 
sjækkelens øjebolt som aksel, sidder således 
inde i masten. For at forhindre den i at glide, 
når masten begynder at hælde, er der spændt 
en 1” wireklemme fast lige over sjækkelen.

Rejsegilde:
Flullet til fundamentet laves ca. 1 m på hver 

led og omkring et par meter dybt, d. v. s. at 
der går ca. 2 m3 beton, blandet i forholdet 1 del 
cement, 4 dele sand og 7 dele sten (lit. 6).

Når støttemasten er rejst og i lod, skal fun
damentet have lov til at hærde ca. 3 uger, før 
man begynder rejsning af selve masten. Det er 
ingen sag for 2 mand at rejse masten. Der 
startes med at trække masten hen, så den ligger 
på den ene side af støttemasten, længst væk fra 
spillet med nederste ende pegende væk herfra. 
Ved at stikke en stump rør igennem støtte
mastens lejer og lade wiren fra spillet gå op 
over dette og ned til toppen af masten, kan 
man hejse den op, så den kommer til at hvile 
på støttemasten. Nu flyttes wiren et par meter 
ned ad masten og hales ind, hvorved masten vil 
glide på røret. Således fortsættes indtil lejerne 
på masten er ud for lejerne på støttemasten. 
Røret trækkes ud, akselen sættes i og spændes 
fast, wiren flyttes ned på plads og masten rejses, 
måske endda lidt nonchalant med den ene hånd
1 lommen. (Foto 2).

Den sidste lille justering, der skal til, er de
2 føromtalte rørstykker forneden. De skæres til 
så masten står lodret i vipperetningen og an
bringes mellem pladerne, på 3/4” unbracobol
tene.

Foto 2. Gittermast og støttemast med lejer. Kassen 
forneden tilhøjre er til antennerelæer. Feedere og 
kabel til rotor er ført op inde i U-jerns-vangerne og 
dækket med en plade.

Rotoren er anbragt så højt oppe i masten, at 
den lige kan listes ud mellem gitrene. Den sid
der på et kort rør, der med 3 ca. 25 cm lange 
stykker 20 mm rundjern er fæstnet indvendig 
på mastebenene.

Jeg vil mene, at ovenfor beskrevne vil kunne 
tillempes adskillige af de master, der findes 
rundt omkring, så god fornøjelse - og god DX!
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En afstemningskreds kan laves på andre må
der end med en traditionel spole og kondensa
tor. På VHF- og UHF-båndene er det endda 
fordelagtigt at anvende et stykke coaxialkabel 
eller anden form for transmissionslinie (reso
nanskreds med fordelte konstanter), og når et 
meget højt Q skal opnås, griber man til kvarts
krystaller eller andre mekaniske resonatorer, 
som dog normalt ikke lader sig flytte i frekvens.

På mikrobølger kan man benytte sig af den 
ferromagnetiske resonans, der kan opnås i et 
krystal af det kunstige mineral Yttrium-jern- 
granat (på engelsk Yttrium-Iron-Garnet). Såvel 
Yttrium som jern er grundstoffer, og i kemisk 
forbindelse samt i krystalform udviser stoffet et 
ferromagnetisk resonansfænomen. Stoffet er 
faktisk en ferrit, og påtrykker man en kugle 
deraf et konstant magnetfelt, får man en reso
nans ved en bestemt mikrobølgefrekvens. Æn
dres magnetfeltets styrke, ændrer man reso
nansfrekvensen, dvs. man har en afstemt kreds, 
hvis frekvens kan flyttes lige så hurtigt, som 
man kan variere magnetfeltet.

Resonatoren opbygges ved, at man anbrin
ger en exciterspole (indgangsspole) som en ring 
omkring YIG-krystallen. Dernæst anbringes en 
udgangsspole nøjagtigt vinkelret på den første 
omkring YIG-kuglen, og man kan nu let se, at 
der ikke overføres signal fra indgangen til ud
gangen - koblingen mellem spolerne er jo nul. 
Med andre ord. der er uendelig dæmpning, og

det hvadenten YIG-kuglen er der eller ej. På en 
bestemt frekvens indtræder der en magnetisk 
gyroskop-virkning i YIG-krystallen, således at 
det af indgangsspolen frembragte magnetiske 
vekselfelt drejes og derved nu kan frembringe 
en spænding i udgangsspolen. Dæmpningen bli
ver lav, og der opnås en resonanseffekt sva
rende til en seriekreds med stort Q.

Hvad betydning har dette så for amatørerne? 
I og for sig ingen, ud over den almindelige in
teresse, man måtte have for sådanne ting, men 
forøvrigt bruges YIG’en som afstemt forkreds 
i Hewlett-Packard’s mikrobølge spektrumana
lysator, hvor den sweepes sammen med lokal
oscillatoren. Man har altså en modtager med 
forselektion, der lynhurtigt kan indstilles til en 
helt vilkårlig frekvens indenfor et bestemt bånd.

7aq.
Referencer: Hewlett-Packard Journal, January 1968, 

p. 9 .
a) Tilfældigt orienterede elementarmagneter i den 
umagnetiserede ferrit.
b) Elementarmagneterne ensrettes ved at påtrykke et 
magnetfelt .
c) Magnetfeltet og den resulterende induktion indteg
net i et koordinatsystem.
d) Vektoren M repræsenterer induktionen. Den drejer 
sig (præcesserer) som vist under indflydelse af et mag
netisk HF-felt.
e) Den præcesserende vektor kan repræsenteres ved de 
viste vektorer.
f) Båndpas-filter med input- og outputsløjfe i hhv. YZ- 
og XZ-planet, d.v.s. de to sløjfer er begge vinkelrette 
på det påtrykte DC-magnetfelt.
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Letbygget konverter for 23 cm-båndet
Af OZ9FR, Flemming Rasmussen, Bakkevej 28, 5492 Vissenbjerg.

Ved gennemlæsningen af „UKW-Berichte“, 
hefte 2-70, blev jeg straks grebet af en artikel 
om en enkel 23-cm konverter, og så i denne en 
chance for at fremme interessen for dette ama
tørbånd, samtidig med at konverteren er af en 
sådan standard, at man vanskeligt kan lave en 
bedre uden at gribe til specielle og dermed 
meget dyre komponenter.

Opbygningen er foretaget på messingplade, 
som så danner låg i en messingbox. Det sæd
vanligvis store blikkenslagerarbejde finder slet 
ikke sted her. Opbygningen fremgår tydeligt af 
fotografierne.

Diagrammet ses på fig. 1, det fremviser et par 
afvigelser fra tidligere konvertere. For det første 
er sidste oscillatorkreds og indgangskredsen ud
ført som kvartbølge i stedet for halvbølge, endvi
dere sker blandingen i en schottkybarrier (Hot 
Carrier) diode i stedet for de sædvanlige punkt
kontakt siliciumdioder. Mens det første er en 
direkte „abnormitet", er det sidste en naturlig 
udvikling indenfor halvlederområdet. Den her 
benyttede type er en Texas Instruments’ TIV 
305 til 20—25 kr. og er en fiks fyr, der næsten 
intet fylder og er ret støjsvag, omkring 8 dB 
med en efterfølgende MF-forstærker på 3,5 dB. 
Bedste resultat er her opnået med 0,5 mA dio
destrøm. Forsøg med forspænding af dioden 
gav ikke bedre resultat, antagelig på grund af 
rigelig oscillatorinjektion. Normalt kan man 
med fordel anvende bias, såfremt det kniber

194

med oscillatoreffekt. I originalartiklen nævnes 
endvidere det store plus, at dioden her tåler 10 
gange så megen effekt, før den svider af, sam
menlignet med punktkontakttyperne. Det skal 
måske nok tages med nogen forbehold jævnfør 
litt. 2, men helt sikkert er det, at den er lettere at 
omgås, i særdeleshed med hensyn til statiske 
spændinger. Konverterens MF er 144 MHz, 
d. v. s. 1296-1298 MHz omsættes til 144-146 
MHz. Oscillatoren starter på 32 MHz med et 
HC-18/U type X-tal, som stadig kan købes til
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32MHz

23cm konverter 

Fi g. 1

Detailtegning at kondensator mrk. C

lodning 

_ møtrik

afstandsstykke tilpasses således at 
inderlederen i BNC fatning. netop nar 
igennem L7. Den ombukkede ende af 
L7 loddes pa møtrikken til BNC fatn.
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rimelig pris - ca. 30,— hos undertegnede, så 
længe lager haves.

Som transistor benyttes en BF 224, en god 
all-round type til en billig pris.

Næste trin tripler til 96 MHz, ligeledes i en 
BF 224, herefter triples i en mere speciel type, 
nemlig en 2N3866 fra RCA af overlay-famili- 
en. Det er helt fantastisk, hvad den kan give

„23-cm IGY“, en radar på Helgoland ifølge 
OZ9AC, hører jeg med den nye konverter 
samtlige sidelobes bagstråling m. m., medens 
den gamle konverter kun giver et trut for hvert 
12. sekund, svarende til en antennerotation, 
yderligere specifikation er jeg desværre ikke i 
stand til at opgive.

Konverteren er meget let at bygge og få til at 
virke. Jeg lavede med vilje denne her uden

materiale 1 mm messing

gen f. In keram. gennemfiringskond.

fra sig, men der skal også bruges noget effekt 
her, idet den efterfølges af en varaktor-firdob- 
ler til 1152 MHz. Den her benyttede billige 
UHF afstemningsdiode har givet gode resulta
ter. I det hele taget er det intet problem i dag 
at opnå den ønskede diodeblanderstrøm, på 
f. eks. 1152 MHz, med de super-transistorer 
og -dioder, der nu findes. Tidligere tiders jubel
udbrud, hvis man efter to dages trimmeri havde 
100 μA i dioden er i dag afløst af problemet 
med at begrænse strømmen for ikke at ødelæg
ge dioden!

Diodeblanderen efterfølges af et forstærker
trin med en mosfet 40673, en herlig type med 
indbyggede beskyttelsesdioder, som træder i 
funktion så snart spændingerne overskrider det 
tilladelige. Der benyttes en mosfet på grund af 
den lave tilbagevirkningskapacitet, således at 
man let opbygger sit forstærkertrin uden pro
blemer med selvsving. Det anbefales at sætte et 
dobbelt båndfilter imellem konverteren og 144 
MHz-RX for at reducere blop. Sammenlignet 
med min gamle converter, tidligere beskrevet 
i OZ, er denne her fantastisk, afprøvet på min

brug af andet end universalinstrument samt en 
link med diode og et svagt niende harmonisk sig
nal fra en to-meter sender. God arbejdslyst og 
på genhør, jeg besvarer gerne breve ang. pro
blemer eller yderligere detaljer.

Spoledata:
L1 = 11 vdg. 0,2 Cu 7 mm ø.
L2 = 8 vdg. 1 mm Cu 7 mm ø.
L3 = 2 vdg. 1 mm Cu 7 mm ø.
L4 = 4 vdg. 1 mm Cu 6 mm ø.
L.5 = 1 vdg. 1 mm Cu 8 mm ø.
L6 L7, se detailtegn.
L8 = 4 vdg. 1 mm Cu 8 mm ø, tap: 1 vdg. fra stel.
L9 = 4 vdg. 1 mm Cu 8 mm ø, tap: 1½ vdg. fra

drain.
Dr. = 45 cm 0,2 Cu på 1 M ½ W.

Litteratur:
UKW-Berichte, hefte 2, juni 1970.
Einfacher konverter flir das 23 cm band, 

DL9JU, DC8XB.

Microwaves, The real Culprit in diode fai- 
lure. Aug. 1970.

OZ, oktober 1970, oversigt over RCA Dual- 
gate mos-fets.
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432 MHz stripline-converter
Af SM7BZX, Sven Holmkvist, Bäckavägen 3, 22248 Lund 
Oversat og bearbejdet af OZ7LX, Egon Halskov 
Artiklen har været bragt i QTC nr. 10-1970

Denne konverter er konstrueret for at stimu
lere interessen for 432 MHz båndet Den er op
bygget på trykt kredsløbsplade, 110x55 mm 
epoxyglas.

Konverteren består af 2 jordet-basis-koblede 
HF-trin med AF239, dual-gate-FET blander 
med 40673, oscillator BF 173, tripler AF201. 
Som afstemningskreds i HF-trin og blander er 
der anvendt kapacitivt forkortede kvartbølge- 
kredse. Med kredsløbsplade af teflon kan man 
regne med et Q på ca. 130 og med epoxy ca. 
30 procent dårligere. Dette forhold spiller dog 
ikke nogen større rolle, eftersom de to HF-trin

tilsammen giver ca. 24 dB gain. En så stor HF- 
forstærkning er nødvendig for at overdøve blan
derstøjen. Ifølge Siemens’ data for AF239 kan 
man på 450 MHz regne med en støjfaktor

under 4 dB, med Texas Instruments’ 2N5043 
kan der opnås en forbedring på godt 1 dB, men 
sidstnævnte transistor er temmelig kostbar.

Kollektorstrømmen i første HF-trin justeres 
med potentiometeret i basiskredsløbet til den 
værdi, som giver bedst støjfaktor (1.6...2.5 mA 
for AF239). Støjtilpasning af antenneindgangen 
foretages ved at flytte udtaget på indgangs
kredsen til bedst mulig signal/støjforhold (svag 
station). Beskyttelsesdioderne over indgangen 
er kun nødvendige ved QRO.

På grund af den store HF-forstærkning øges 
risikoen for krydsmodulation, specielt i blande
ren. I blandertrinet er derfor anvendt den nye 
dual-gate transistor 40673, som er anvendelig 
ved frekvenser op til 400 MHz, RCA type 
3N200 kan også anvendes. Begge typer har ind
byggede beskyttelsesdioder, men man bør alli
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gevel være forsigtig ved indlodningen. 96 MHz 
oscillatoren er konventionel; den efterfølges af 
en AF201 som tripler til 288 MHz.

Lige et par ord om komponentplaceringen. 
Alle„varme“komponenter er monteret pålami- 
natsiden for at undgå instabilitet. Særlig kriti
ske er trimmekondensatorerne. Stabilitet er me- 
meget vigtig på UHF. Det er let at ødelægge en 
god transistors data ved f. eks. uegnede stelpunk
ter. De to HF-trins basisafkoblinger skal have 
så korte tilledninger som overhovedet muligt. 
Skærmene, som går tværs gennem hvert HF- 
trin, er lavet af 0,25 mm hvidblik. De loddes 
fast på laminatsiden ved at man først hæfter 
yderenderne med et par små lodninger og der
efter retter pladen op, så den står vinkelret på 
printpladen, hvorefter der loddes hele vejen. 
Ved dette arbejde er en god spids loddekolbe 
til stor nytte.

Konverteren er beregnet på at kunne monte
res vertikalt sammen med en tilsvarende 144 
MHz konverter i en Elfa blå box K438.

Trimning.
Inden der sættes strøm på, kontrolleres det, 

at potentiometeret i første HF-trins basiskreds
løb er drejet helt mod uret, d.v.s. til minimum 
kollektorstrøm. Der sættes nu strøm på, hvoref
ter potentiometeret justeres, så der opnås et

spændingsfald over emittermodstanden på 1.8 
volt. Ved at lytte på en FM-radio kontrolleres 
det, at 96 MHz oscillatoren svinger. Samtlige 
trimmere drejes næsten helt ud. Med et gitter- 
dykmeter eller en 2-meter sender på f. eks. 
144.1 MHz skal der nu kunne høres et signal 
på 432,3 MHz. Først stilles 288 MHz kredsen 
til maksimum, derefter alle HF-kredsene og til 
sidst 144 MHz udgangskredsen. Den kræsne 
kan herefter more sig med at justere på ind
gangskredsens udtag og på potentiometeret i 
HF-trinet. En måling af støjtal er ikke foretaget 
og er temmelig uinteressant, da der findes man
ge mulige fejlkilder, men sammenlignende prø
ver med andre konvertere efter gamle hæder
kronede principper har givet gode resultater. 
Gennemgangsdæmpningen for 144 MHz signa
ler er bedre end 70 dB.

Spoledata.
L1 6 vdg. 0.5 mm. spoleform 4 mm diam.
L2 4 vdg. 0,75 mm, 12 mm viklelængdc.
L3 5 vdg. 0.5 mm, spoleform 4 mm diam.
L4 1 vdg. på den kolde ende af L3.

Litteratur: Oversigt over RCA dual-gate MOS-FETs, 
OZ oktober 1970.

Egentlig er det ikke helt korrekt at kalde det en 
strip-line konverter. Ved strip-line forstås en noget 
mere kompliceret struktur. TR.
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Noget om lys-emitterende dioder
Af Hans Schacht Sørensen, Ny Esbjergvej 1, 4720 Præstø

En af de mindst kendte og samtidigt mere 
spændende halvlederkomponenter er den lys
emitterende diode, i det følgende forkortet 
LED.

Indtil for ganske nylig var disse enheder alt 
for dyre til, at de kunne komme på tale ved 
anvendelser til amatørformål, men grundet en 
mere rationel teknologi samt større konkur
rence er priserne på vej nedad. De er så småt 
ved at blive attraktive for den eksperimente
rende.

Den første beretning om en lysgivende 
„diode“ stammer fra 1907. En mand ved navn 
H. J. Rolund forbandt et par ledninger til et 
krystal af siliciumkarbid. Til hans store over
raskelse opstod der små gule lyn i området, 
hvortil een af ledningerne var forbundet. Han 
havde, ved en tilfældighed, opdaget LED’en. 
Denne opdagelse blev glemt igen indtil først 
i halvtredserne, da man atter begyndte at in
teressere sig for lys-emission på halvlederbasis. 
Der blev udtaget adskillige patenter på LED’er, 
dels på siliciumbasis og dels på germaniums- 
ditto.

I modsætning til LED'en fra 1907 afgav 
50’ernes LED’er infrarødt lys. Dette infrarøde 
lys var ønsket, men man koncentrerede an
strengelserne på at fremstille en LED med syn
ligt lys. Det første firma i verden, der markeds
førte en LED med synligt lys overhovedet, var 
Texas Instruments. T.I.’s program omfattede 
infrarøde typer fremstillet af gallium-arsenid

(GaAs) og typer med synligt lys, - disse 
var fremstillet af gallium-arsenid-phosphid 
(GaAsP). Disse dioder var meget dyre, men 
deres fremkomst på markedet i 1962 vakte dels 
designfolkenes appetit, og dels vaktes konkur
rerende foretagenders interesse også. Medens 
forskere hos IBM og Bell Telephone udførte 
grundlæggende forskning på T.I.’s enheder 
(fortrinsvis den med synligt lys), begyndte an
dre, deriblandt General Electric, Monsanto og 
Electro-Nuclear Laboratories, at konkurrere 
med Texas Instruments.

Da en LED har en næsten ubegrænset leve
tid samt et rimeligt strømforbrug, blev man
ge ideer om dens potentielle fremtidige anven
delser fremsat. Man talte om TV-apparater 
med flade billedskærme, indikatorer, natlys og 
rumbelysning forsynet med LED’er. LED'ens 
ekstremt hurtige modulationsevne muliggjorde 
flere storstilede demonstrationer af tale-kom
munikation, hvor 2 transceiver-anlæg udsty
rede med LED-anlæg stod i forbindelse med 
hinanden via usynlige infrarøde stråler. Forbin
delserne var 100 % effektive over adskillige 
miles.

En LED er forskellig fra en almindelig glø
delampe ved, at glødelampen afgiver lys som et 
bi-produkt af varmeudvikling. Derfor skal 
glødetrådene først opvarmes til de gløder, før
end de danner lys. Derfor er det nødvendigt 
at omgive glødetrådene med en hætte af eva
kueret glas. Hvis de glødende tråde kom i for
bindelse med ilt, ville de brænde op. En LED 
arbejder ikke på denne måde. Den kan arbejde
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BAND HOLE

LIGHT

i fri luft uden beskyttelse. Årsagen til, at en 
LED alligevel er indkapslet, er de meget tynde 
og sårbare kontakt-forbindelser. Ofte beskyttes 
en LED med et overtræk af - eller indstøb- 
ning i — en gennemsigtig epoxy, der også virker 
som linse. Da en LED afgiver langt mere lys 
end varme, er den, som lyskilde betragtet, 
langt mere effektiv end glødelampen.

Når en LED afgiver lys, betegnes dette som 
elektro-luminiscens. Det betyder, at lyset dan

nes på anden måde end ved hvidglødning. Da 
luminiscens-enheder normalt antager omgivel
sernes temperatur (også under drift), kaldes de 

også for „kolde lysgivere“ („koldt lys“). Ild
fluer, flere arter fisk samt træ, der rådner, er 

også kolde lysgivere. En LED afgiver lys som 
resultat af stimulering fra en lav elektrisk 

strøm. Som tilfældet er for alle luminiscens-lys- 
givere, er lyset et produkt af sub-atomare ak
tiviteter. Påvirkningen kan enten være kemisk 
(ildfluen) eller elektrisk (LED’en). En LED’s 
lys-emission kaldes på engelsk: „pn junction 

luminescense“ (kender ikke det evt. danske ud
tryk). Som vist på fig. 1 emitteres lyset, når 

elektroner, der er blevet stimulerede til højere 
niveauer, bevæger sig over pn-overgangen 
(junction) og falder tilbage i deres normale 

positioner. Energitabet, der optræder, når et 
elektron atter indtager sin normale plads i et 

atom, ledsages af udstrålingen af en lysfoton på 
en bølgelængde, der bestemmes af energifor

skellen mellem de to bånd. En halvleder-lysgi- 
vers sub-atomiske natur kan være super-effek

tiv, men de mekaniske metoder, der anvendes 
til at bringe lyset frem til LED’ens overflade, 

samt det at tilføre dioden den nødvendige elek
triske strøm, kan være meget ineffektive. År

sager til den ineffektive udnyttelse kan være

P a c k a g e
P h y s i c a l

D i m e n s i o n s

PIN 1

ROW-
COLUMN

COLUMN 2,

BIAS

PIN 2 ROW 1. -

PIN 3 ROW 3. -

PIN 4 ROW 4. -

PIN 5 COLUMN 1. +

PIN 6 N.C.

PIN 7 D.P. +

PIN 8 COLUMN 3. +

PIN 9 ROW 7. -

PIN 10 ROW 6, -

PIN 11 ROW 5, -

PIN 12 ROW 2. -

PIN 13 COLUMN 5. +

PIN 14 COLUMN 4. t

DIMENSIONS IN INCHES

DUAL. IN-LINE CONFIGURATION

Fig. 2a.
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intern lysabsorption i halvlederen, reabsorp- 
tion af lys der kastes tilbage i dioden på grund 
af interface-problemer samt ohmske modstande 
i de elektriske forbindelser og i halvlederen. In- 
terface-problemerne kan bedst anskueliggøres 
med et eksempel. Hvis man kigger gennem et 
vindue, kan man undertiden se både sin egen 
reflektion samt de forskellige objekter på den 
anden side af glasset. Denne effekt resulterer i 
LED’en i, at noget af det lys der dannes i junc- 
tionen går tabt. Dette imødegås ved at udforme 
diodens lys-emitterende region som en kuppel. 
Denne løsning har også bagdele, da noget af ly
set får længere vej til LED'ens overflade og 
derfor absorberes internt. Desuden er kuppel
slibningen af dioden en kostbar affære.

En vigtig LED-anvendelse er som lysgiver 
i udstyr, hvormed man kan se i mørke. Her

Fig. 2b.

anvendes een eller flere LED’er som lysgivere. 
En anden anvendelse praktiseres af den ame
rikanske flåde. Her har man samtaleanlæg med 
infrarød kommunikation. Disse anlæg kan na
turligvis kun anvendes indenfor optisk sigt.

I den senere tid har utallige firmaer udvik
let utallige små alfa-numeriske udlæsnings-en
heder, der er sammensatte af mange små 
LED’er i grupper. Ved at påvirke de enkelte 
dioder i gruppen kan man danne cifre og bog
staver. Se Fig. 2 A-B-C-.

En fabrik har fremstillet et komplet univer
salmeter indbygget i en normal testprobe. Må
lingerne læses ud med LED-grupper. Det ame

rikanske urfirma Hamilton Watch er ved at 
sende et armbåndsur med cifferudlæsning på 
markedet, - også med LED-udlæsning. Og for
skerne hos Bell Telephone pukler løs med at 
fremstille LED’er, der kan give rødt, grønt,

Fig. 2c.

blåt, gult og violet lys til brug i telefonsystemer. 
Monsanto har LED’er med rødt, grønt og rav
farvet lys på markedet nu.

For et par år siden kostede en LED ca. 110,- 
kroner. Det var endda den billigste infrarøde. 
I dag er der flere firmaer, der tilbyder LED’er 
med synligt lys til under 35,- kroner. De infra
røde er meget mere effektive end de synlige og 
derfor velegnede til professionel (hemmelig) 
kommunikation.

LED’ens gode egenskaber:
1: Response-tiden er ekstrem kort. Den, i de 

følgende eksempler, omtalte Monsanto 
MV 10 B har en turn-on and turn-off 
time på 1 nanosekund.

2: Det er en „solid-state“-enhed. Ingen op
varmningstid. Fuldstændig fri for mikro
foni. Næsten upåvirkelig af mekaniske 
påvirkninger og vibrationer fra omgivel
serne. Den er lille og let.

3: Lysoutputtet er næsten ensfarvet (mono
kromatisk) og ligger indenfor en relativt 
lille båndbredde. Dette gør det muligt at 
anvende optiske filtre til fraselektering af 
omgivende støj.

4: Er en lav-impedanset enhed med for
ward-egenskaber som en normal silicum- 
diode. Den kan styres af normale transi
storer med lave spændinger. Adskillige 
kan drives af RTL-, DTL- og TTL-logik.

For længe siden fik jeg lyst til at lege med 
LED’er, og da Monsanto nu tilbyder en 100

O Z  M A J  1 9 7 1 201



MHz LED, der kan drives af RTL-, DTL- og 
TTL-logik, for 15,- kr. ved enkeltstyk, skal jeg 
vise et par eksempler på anvendelser. Mon
santo LED’er forhandles til private af OZ’s an
noncør ,,Radiocentralen“, Slotsvej 46, Charlot- 
tenlund.

Polaritets-indikator.
Fig. 3 viser et arrangement, hvor Led’en vil 

lyse, hvis spænding med forkert polaritet til
sluttes. Ved korrekt polarisering vil der ikke 
ske andet, end at Dl leder på normal vis. 
LED’en er reversed-biased, men ved en meget 
lav spænding, så den forbliver slukket. Hvis 
forkert polarisering tilsluttes, vil Dl blive re- 
verse-biased og optræde med en høj mod
standsværdi, der vil forhindre ødelæggelse af 
det beskyttede kredsløb. Nu leder LED’en og 
vil derfor lyse og fortælle, at der er noget galt.

Fig. U

Der er en fejl på fig. 4. R1 - der skal sidde øverst 
mellem UJT og R2 mangler. Den skal have en værdi 
på omkring 1Ö0K.

Fig. 5 viser hvorledes man kan anvende 
LED’er som indikatorer for integrerede logiske 
kredse. Oftest kan man nøjes med at forbinde 
LED’en tværs over gatens udgang — i serie med 
en modstand. En test afholdt af folk fra Fair-

Fig. 3

Dl kan være hvilken som helst silicum-diode, 
der bære strømmen til den beskyttede opstil
ling. PIV-evnen bør være mindst 2 gange for
syningsspændingen. Modstanden Rs er en halv
eller helwatts, hvis værdi bestemmes efter 
Ohms lov. Den skal begrænse spænding og 
strøm gennem LED’en til det tilladelige. Ved 
udregning trækkes LED’ens maximale forward
spænding fra forsynings-spændingen, og resul
tatet heraf divideres med den gennemsnitlige 
arbejdsstrøm.

Fig 4 viser MV 10 B anvendt som indikator 
i et herværende kontrolsystem for modtagere. 
Q1 er en UJT, der kører som relaxationsoscil- 
lator. Cl oplades gennem RI indtil Ql’s fy
ringspunkt nås. Dette punkt bestemmes med 
spændingslederen R2 + R3. Nu switcher Q1 og 
bliver ledende og aflader Cl gennem LED’en, 
hvilket får denne til at lyse. Frekvensen for 
blinkene bestemmes af spændingen, R2, R3 
samt tidskonstanten for Cl +R1. Med de viste 
komponenter er den ca. 100 blink i minuttet.

Frekvensen kan ændres ved at ændre Cl.

Fig. 5b

child og Monsanto i U.S.A. viste, at man helt 
kan se bort fra den ohmske og kapacitive be
lastning på gatens udgang, som LED’en for
årsager.

i
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+ 5 V

TTL Fairchi ld 

Fig 5c

+ 12V

Fig.5 d

Optisk isolator - skematisk 

Fig.6

vcc

Fig. 7.

Vcc * *5V

Power Amplifier

Fig. 8.

TOP VIEW

ROW OF ROTATING
LED's MIRROR

Hybrid opstilling for „solid state“ TV. LED'er i 
række der mekanisk sweepes over en skærm.

Fig. 9.

LED’er anvendes også meget som optiske 
isolatorer i datasystemer. En optisk isolator er 
en LED og en fototransistor sammenbygget i 
en fælles hus. En skematisk fremstilling af en 
optisk isolator ses på fig. 6. Fig. 7 og 8 viser et 
par anvendelser for optisk isolation. De 2 eks
empler er hentet fra Monsanto’s „GaAs Lite 
Tips“ hefte 2.

Referencer: Monsanto GaAs Lite Tips bind 
1 og 2. Informationer fra følgende firmaer: 
Hewlett-Packard, Motorola og Monsanto.
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Antenner 
og udbredelses 
forhold

Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten» Humlevej 13» 
Jyl l inge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål» 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik.

Vedrørende Cubical Quads.

Spørgsmål:
1) Er der nogen forskel, om elementerne i en 

Cubical Quad-antenne er runde eller firkan
tede, om de står på et hjørne eller på en af 
siderne?

2) Kan man få nogen fornøjelse af en „én- 
element-quad“, d.v.s. kun bestående af an
tenne-elementet?

3) Når man sammenligner forskellige 2-ele- 
ments quad-konstruktioner, syntes der at være 
lidt uenighed om længde af reflektorer og direk
torer. Hvad er grunden?

4) Hvad er dimensionerne for gammamatch 
til en 10-15-20 m quad?

5) Kan man nøjes med én feeder til en 3- 
bånds quad?

6) Hvad er formålet med en stub i en quad? 

Svar:
1) Elementernes form.
Elementerne i en cubical quad kan principi

204

elt være såvel firkantede som runde. Af prakti
ske grunde er elementerne firkantede, når det 
drejer sig om quads for 10-15-20 m, idet man 
på disse frekvenser mest hensigtsmæssigt laver 
dem af almindelig antennetråd udspændt på 
stænger, der danner et kryds i lodret plan. På 
VHF og UHF kan det ofte være en fordel at 
udføre dem af rør bukket sammen til cirkler. 
De relativt små dimensioner og det valgte mate
riale muligør montering ovenpå den vandrette 
bærebom. Også trekantede udgaver er med held 
praktiseret „Delta Loop Beam“ for 2 m og 15 
m er beskrevet i QST i 1969). Men så falder 
det unægteligt lidt vanskeligt at kalde disse 
antenner for Cubical Quads („Kubiske kva
drater"), selv om de er skåret over den samme 
læst.

Advarsel: Hvis man ønsker at montere sin 
quad med et hjørne nedad, må det på det kraf
tigste frarådes at benytte ledende materiale som 
den vandrette del af de krydsformede stræ
bere, der bærer trådene. De vandrette stræbere 
vil, selv med en fornuftig isolator til tråden, 
danne en kapacitiv vej for højfrekvensen, på 
elementerne, der netop her, midtvejs mellem 
bund og top, udviser spændingsmaksimum.
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Fig. 1. En ringantenne kan have mange former:
a) Antenneelementet i en alm. ringantenne.
b) og c) Antenneelementet i cubical quads.
d) Antenneelementet i en Delta-Loop antenne.

Antenneelementets længde i alle tilfælde: / . 1,02 
< l < λ - 1,03.

Impedans: Z = 110 - 130 Ω.
Gain: ca. 2db over ½ λ dipol.
Udstråling: 2-sidig.
Polarisation: Vandret med den viste fødning i 

bund. Ønskes lodret polarisation drejes antennen 90° 
om den vandrette tværbom (vist som en lille kvadrat 
på tegningen). Delta-Ioop’s konstruktion egner sig kun 
for vandret polarisation.

6UH 24-4-71. OZ maj 71.

Dette forhold er knap så farligt, hvis quad’en 
ikke har et hjørne nedad, idet krydset i dette 
tilfælde ikke støtter tråden i spændingsmaksi
mum. Men i det hele taget må fiberglas eller 
imprægneret bambus foreslås som stræbere. 
Enhver metallisk leder i et kraftigt HF-felt kan 
kun være til det onde.

2) En „én-element quad“
er i grunden ikke nogen quad, men kan para
doksalt udtrykt kaldes en firkantet ringantenne! 
Selv om den kun består af antenneelementet fra 
en quad, kan man få megen fornøjelse af den. 
Længden af tråden er - ligesom ved quaden - 
λ + ca. 2%, og den vil udvise ca. 2 dB mere 
gain end en ½ λ dipol. Denne form for „ring
antenne" udstråler hovedsageligt i to retninger, 
vinkelret på dens plan. Til sammenligning ud
stråler en ½ λ dipol også lige op og lige ned, 
hvilket absolut er til ingen nytte, da det kun er 
udstråling i næsten vandret plan, som giver de 
lange distancer. Derfor vil en enkelt tråd, dipol 
eller Zepp-antenne, som kun „indeholder" en 
½ λ ikke være nogen ideel DX-antenne. An
tenneelementet i en quad er faktisk dannet af 
to stablede Vi /-dipoler, hvor enderne er hen
holdsvis foldet ned og op, således at den ene 
endepunktsføder den anden. Desværre kan de 
to ½ λ i denne ringantenne p. gr. af dens sam
menhængende konstruktion ikke være spacet til

opnåelse af største gain (3 dB v. 0,67 X spa- 
cing), men ca. 2 dB over ½ λ dipol kan ventes 
af denne „én-elementede quad".

På VHF og UHF kan den være udført af rør 
eller stiv tråd, og udmærker sig ved ikke at 
være så påvirkelig af jordrefleks i antennens 
nærhed som en ½ λ dipol, men nogen domine
rende retningsantenne er det ikke. ,

Alligevel må den varmt anbefales, idet den 
til HF, hvor den er udført af kobbertråd, meget 
enkelt ophales i en træmast (f. eks. en flag
stang), og holdes i facon af 2 polypropylén- 
snore, anbragt 1/4 λ ned af siderne på antenne
tråden, således at den, når snorene trækkes ud 
til siderne, danner den klassiske firkant. Hvis 
firkanten er et kvadrat, er fødeimpedansen 110 
-13012, hvilket ikke passer for godt til 50-70 Ω 
coax. Dette kommer man ud over ved simpelt 
hen at slække snorene, således at antennen bli
ver smallere. Nu nærmer impedansen sig 50 Ω. 
Og SWR-meteret iagttages samtidig indtil lave
ste SWR. Det kræver en stang, der er højere 
end 14 λ - sqr(2) + et par meter. Såfremt man 
strammer snorene så langt ud som muligt, vil 
impedansen nærme sig 300 Ω og begynde at 
ligne en foldet dipol, men så er også gain og 
den flade udstråling gået tabt.

En sådan „én-element quad" har såvel på 
VHF som UHF været så overbevisende let at 
opsætte, let at tilpasse og udvist forbavsende 
god udstråling, at den af brugerne bliver kraf
tigt anbefalet (blandt andre OZ2EO, som jeg 
hermed takker for oplysningerne). Drejning af 
antennen er selvfølgelig lidt primitiv: man må 
ud og flytte snorene! Men den er enkel, og med 
sin almindelige antennetråd og tynde snore er 
den praktisk talt usynlig. Det anbefales at be-

Tabel 1.
Elementlængdernes betydning for en 3 elements 
quads udstråling.

Reflektorlængde
Antennelængde
Direktorlængde

2  +  5 %  

2 +  2 %  

2 - 5 - 1 %

2 +  9 %

2 +  2 , 3 %  

2 - 5 - 4 %

Resultat: Største
Gain

Bedste
FB-forhold
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For I = h er Impedansen (Z) = 110—130Ω. Z er af
hængig af faconen: Flyttes snorene mod masten fal
der Z under 110 Ω, som er en typisk værdi for den 
kvadratiske form, og kan derfor justeres til 50 eller 
70 Ω Ved at afsætte 1/4 λ er der taget højde for at 
f ødepunktet ikke når jorden.

nytte en 1:1 balun mellem antenne og coax- 
feeder. En kommerciel type forhandles i øvrigt 
af „Werner Radio“ på Fyn, som var så elsk
værdig at svare på mit nødråb desangående for 
et par måneder siden i disse spalter.

3) Elementernes længde:
Længderne på reflektor og direktor i en 

quad-antenne - såvel som i en yagi-antenne - 
er afgørende for størrelsen af forholdet mellem 
for- og bagstråling, betegnet ved FB-forholdet. 
Desværre forekommer største gain ikke sam
tidigt med den bedste undertrykkelse af bag
strålingen, når man varierer længden af reflek
tor og direktor, alt andet lige. En „længere" 
reflektor giver bedre FB-forhold end en „kor
tere" reflektor, men giver måleligt mindre gain, 
og en „kortere" direktor giver bedre FB-for
hold, men mindre gain end en „længere" direk
tor. „Kortere" og „længere" er her taget i for
hold til de typiske værdier for reflektor og di
rektor, der er henholdsvis 5% længere og 5% 
kortere end selve antenneelementet.

Nu er det således, at antenneelementet i en 
en ringantenne o. 1. i almindelighed skal være 
2-2,5 % længere end en 1/1 λ Typiske værdier 
for længden af elementerne udtrykt i forhold til 
l vil fremgå af tabel 1, hvorefter enhver kan 
vælge om gain eller FB-forholdet har størst 
interesse. I almindelighed er det bedste FB-tal 
at foretrække, idet det vil være til uvurderlig

hjælp at have QRM’en „bag sig" godt under
trykt, d.v.s. mere end 20 dB. Selv om gain- 
tallet bliver måleligt mindre bliver styrken hos 
modparten ikke hørbart mindre. Et godt FB- 
forhold er vel nok en retningsantennes største 
fordel.

4) Tilslutning af coax til en Cubical Quad.
Som nævnt udviser et antenneelement ca. 

110-130 Ω. Men som bekendt er denne impe
dans afhængig af højden over jorden, der 
mindst bør være 1/4 λ, idet dette er gældende 
for 2 stackede dipoler, som quaden er i familie 
med. Når først en reflektor tilføjes, falder im
pedansen mærkbart og med en spacing på 0,2 λ 
vil den være tæt ved de 70 Ω, som er en typisk 
coax-værdi. Hvis 50 Ω ønskes benyttet - dette 
er en anbefalelsesværdig standardværdi for 
coax — skal spacingen gøres mindre, f. eks. ca.

Fig. 3. Eksempel på gammamatch. Gammaleddet ud
føres med samme tråd som antennen. X: En pinlig 
god elektrisk forbindelse skal udføres her. Vedr. C og 
I se tabel 2. Princip: Coax kablets inderleder fores via 
en kapacitet til udtag på antennen.

0,15 λ. Eller under bevarelse af 0,2 λ til reflek
toren kan en direktor tilføjes i afstanden 0,15 λ 
-0,20 λ

Med andre ord: spacingen regulerer impe
dansen, hvorfor det er en fordel, hvis man 
under justering kan skubbe direktor og reflek
tor-krydsene lidt frem og tilbage på tværbom
men. Tilhængere af Spider-Quads bedes tage
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dette ad notam! Og husk at hverken reflekto
rens eller direktorens resonansfrekvens må fal
de indenfor antennens arbejdsområde.

For at undgå HF-nedslag fra antennen på 
den udvendige side af coaxkablet - det vil med
føre en uønsket ændring af antennens udstrå-

Fig 4. Eksempel på stub i reflektorelementet på en 
Cubical Quad. Efter justering af kortslutningstråden 
indtil optimal FB-tal (eller gain) udføres her en varig 
elektrisk forbindelse.

ling, et dårligt SWR-tal og evt. TVI/BCI - er 
en 1 : 1 balun nødvendig. En anden løsning er 
at benytte gammamatch, specielt hvor det af 
mekaniske hensyn har været nødvendigt at be
nytte så kort en bærebom, at spacingen mellem 
elementerne bliver så lille, d.v.s. mindre end 
0,15 X, at impedansen falder mærkbart under 
50 Ω. Ligeledes vil impedansen falde, hvis an
tenneelementernes laveste punkt er under 0,2 λ 
fra jordoverfladen eller andre former for mere 
eller mindre ledende jordplan. Derfor bør gam
mamatch benyttes, der netop er som født til 
forbindelse mellem usymmetrisk kabel og sym
metrisk antenne.

På grund af de nævnte faktorers større eller 
mindre indflydelse på impedansen vil det være 
nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at foretage en 
justering af gammamatchens to variable: Ud
taget på antenneelementet og kondensatorens 
størrelse, men tabel 2 indeholder nogle ret
ningsgivende værdier. For øvrigt skal konden
satoren og dens tilslutning til coaxkablet be
skyttes omhyggeligt mod vejrligets påvirkninger 
ved at anbringe den i en tætsluttende (men med

et 3 mm hul i bunden til kondensvand) plastic
æske, f. eks. en lille køleskabsæske.

5) Fælles feeder for 10 - 15 - 20 m Quad — 
må i almindelighed frarådes. På grund af til
bagevirkning systemerne imellem er det temme
lig vanskeligt at justere gammamatch for bedste 
SWR-tal og samtidig at undgå at resonansfre
kvenserne forskydes eller andet uberegneligt 
sker. Man bør i dette tilfælde ofre 3 adskilte 
feedere, det giver et hurtigere og bedre resultat 
på alle bånd.

6) Stubbens formål.
Som nævnt før skal reflektoren danne en 

lukket kreds på mellem λ + 5 % o g λ  + 9 % .  
Da man af praktiske hensyn i en 2 element 
quad laver krydsbommen for reflektor i samme 
størrelse som krydsbommen for antennen, er 
der simpelthen ikke plads til den længere tråd, 
hvorfor man bukker enderne, der skal være lige 
lange, ind mod krydsets centrum. Afstanden 
mellem trådene er ikke kritisk, kan være fra 
1 til 5 cm, f. eks. 300 Ω twin lead eller 600 Ω 
åben feeder. Ved at anbringe en forskydelig 
kortslutning mellem trådene, kan man, med et 
kraftigt og QSB-frit signal, der kan høres med 
bagsiden af quad’en, ved sammenligning når 
quaden drejes 180° foretage en forskydning af 
kortslutningen, indtil det bedste FBI-forhold 
opnås. Det er ulige lettere med en stub, end at 
skulle regulere længden af krydsbommen og re
flektortråden!

Efter alt at dømme syntes effektiviteten af 
en 2 element quad at være en 4 element Yagi 
overlegen, og at widespaced er at foretrække 
frem for closespacing, hvilket gælder både 
quad og Yagi.

Tabel 2.
Dimensioner i en gamma-tilpasning udført af 
alm. kobberantennetråd (iflg. blandt andre 
KP6OPZ)

Bånd Max. kapacitet 
af var. kond.

Afstand til udtag 
fra ant.-midtpkt.

10 m 50 pF 30 ± 15 cm
15 m 100 pF 38 ± 20 cm
20 m 140 pF 65 ± 25 cm
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Fra A/S ELTRA har vi modtaget følgende:
I forbindelse med diskussionen om LF-for- 

styrrelser i OZ kan det måske være af in
teresse, at Eltra gennem en årrække har lagt 
stor vægt på dæmpning af indstråling. Resul
tatet heraf har, såvidt vi kan skønne, været ud
mærket, idet vi ingen reklamationer modtager 
og heller ikke på båndene har hørt, at der er 
vanskeligheder med vore modtagere.

Trods vore modforanstaltninger kan vi dog 
næppe tro, at vore modtagere aldrig er ind
blandet i indstrålingsproblemer. Vi hører der
for gerne nærmere om tilfælde af indstråling i 
vore modtagere for derigennem at få mulighed 
for at foretage yderligere forbedringer.

Med venlig hilsen, OZ4EA. D. E. Grue, 
Mælkevej 3, 2000 København F.

Ja, lad os se nogle tilkendegivelser fra læ
serne vedrørende forstyrrelser. Det er jo klart, 
at den første betingelse for, at fabrikanterne af 
elektronisk underholdningsudstyr etc. skal kun
ne gøre noget ved vores problem er, at de bli
ver gjort opmærksom på, at der er et problem.

Vi er sikre på, at fabrikanterne meget gerne 
vil gøre noget, men kun hvis det ikke koster 
noget. Ingen modtagerfabrikant eller do. af 
hi-fi udstyr vil ofre så meget som 30 øre pr.

spille til en afkobling, hvis han ikke er pisket 
til det (det bliver jo til penge, for 10.000 appa
rater til 3000 kr.), men der er jo også metoder, 
der „kun“ koster lidt udvikling (forsøg med 
forskellige jordpunkter etc.), og ofte skal der 
nok ikke så meget til. Rent samfundsmæssigt 
set er det jo også en dårlig investering, for an
tager vi, at den i vort eksempel benyttede af
koblingskondensator kun er nødvendig i 10 
spiller, er den altså overflødig i de 9.990! En
hver kan jo filosofere videre, og nogle vil vel 
også være uenige med os. Til syvende og sidst 
er det hele jo dog trods alt for fabrikanten et 
spørgsmål om kroner og øre, og det må vi an
dre acceptere, hvad enten vi ka’ li’ det eller ej.

7AQ

LITTERATUR - NYT
Grundläggande Amatör Radio Teknik, udgivet 

af Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
(SSA). Pris i Danmark Dkr. 43,80.

Første udgave af denne bog udkom i 1965 
og må have opfyldt et behov, siden den nu gen
optrykkes. Formålet er, som det udtrykkes i 
forordet, at muliggøre for enhver uanset for
udgående kundskaber at lære noget om ama
tørradio - samt noget om radio i almindelighed
— fra grunden, og siden at gå videre så langt, 
at man kan aflægge den tekniske prøve for 
amatørcertifikat.

Når bogen nu også udbydes til danske læ
sere, kan det nok være af interesse at se, hvor
dan SSA har lavet sin version af „Vejen til 
Sendetilladelsen". Det vil være naturligt her at 
sammenligne med vor egen VTS, som ikke er 
blevet fundet værdig til omtale i bogens litte
raturhenvisning, medens den længst forældede 
Kortbølgeamatørens Håndbog nævnes.

Det havde været mest behageligt for alle par
ter, om det havde været muligt at anbefale 
bogen, men som den nu er faldet ud, er det 
meget vanskeligt at se dens berettigelse på den
ne side af Øresund. Den har efter anmelderens
- måske noget forudindtagede - mening kun 
een fordel: den er på svensk og som sådan 
lettest læselig for folk med dette sprog som 
modersmål.

aq
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TEKNISK HORISONT
ved OZ7LX

FET-transistorer og MOS-tetroder i VHF/UHF- 
modtagerens FIF- og blandingstrin.

(Radio och Television, svensk, nr. 12, 1970).
Roland Pierre’s artikel giver en række dia

grammer af indgangstrin og blandertrin til kom
munikationsmodtagere. Artiklen bygger på en 
række målinger udført på Philips laboratorierne 
i Holland. Resultaterne er opstillet i skema
form, hvorved man let kan sammenligne for-

Begynderens 80-meter/40-meter ESB- og CW- 
modtager med transistorer.

(QTC-Radio, nr. 2, 1971).
SM0DLL giver en grundig beskrivelse af en 

billig kortbølgemodtager, som er nem at bygge 
og nem at få til at virke. I mange udenlandske 
amatørblade, f. eks. QST, har der navnlig in
den for de sidste par år været en del modtager
konstruktioner efter samme princip, nemlig 
synkrodynprincippet, hvorved HF-signalet kon
verteres direkte til lavfrekvens. Modtagerens 
selektivitet ligger i lavfrekvensforstærkeren, 
som indeholder et simpelt lavpasfilter. Se fig. 1.

Direkte-konverteringsprincippet er velegnet 
til CW og ESB-signaler og ses ofte anvendt i

\

Fig. 1. 80m/40m CW og ESB-modlager.

stærkning og støjtal for de forskellige koblin
ger: jordet-gate, jordet-source og kaskodekob- 
ling med FET-transistorer samt jordet-basis og 
jordet-emitterkoblinger med bipolære transi
storer.

Artiklen bør studeres af enhver, som vil 
bygge konvertere eller antenneforstærkere til de 
højere frekvenser.

begyndermodtagere og transportable sommer
feriestationer. Her i bladet har OZ6NF tidligere 
beskrevet en lignende modtager, se OZ septem
ber 1968.

Integrerede kredse og deres betydning.
(QTC-Radio, svensk, nr. 2, 1971).
Artiklens forfatter Nils Mårtensson er ansat 

i det svenske radiotelefonfirma SRA. Han for
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tæller om de perspektiver, som integrerede 
kredse samt tynd- og tykfilmteknologi åbner, 
når talen er om miniaturisering af radiotelefo
ner eller andet elektronikudstyr. I artiklen 
diskuteres omkostningerne og de pladsbespa
relser, der kan forventes opnået ved de for
skellige teknologier.

Modulationsforstærker med klipper til 
FM-taxastationer og ESB-sendere.

(DL-QTC, nr. 2, 1971).
DL1HM beskriver en modulationsforstær

ker til FM- og ESB-sendere.

Den indeholder 5 stk. BC108C, BC168C el
ler lignende, og opbygningen er foretaget på 
printplade. Den er beregnet for dynamisk mi
krofon (kapsel uden for-forstærker) og strøm
forsynes fra plus 12 volt. Artiklen indeholder 
printtegning og monteringsplan for komponen
terne. Se fig. 2.

frarådes begyndere - lav i stedet for et PA-trin 
med QQE06/40 (120-150 watt input), det er 
meget lettere og desuden billigere.

Helix-antenner.
QTC-Radio, svensk, nr. 2, 1971).
SMØDCC’s artikel giver en grundig teoretisk 

gennemgang samt en lang række praktiske an
visninger for opbygning og sammenkobling af 
helixantenner eller spiralantenner, som de og
så kaldes. Denne antennetype har i mange år 
været anvendt i forbindelse med rumfart. Den 
dækker et stort frekvensområde og er meget 
ukritisk at dimensionere og let at tilpasse til 
koaksialkabel.

Artiklen giver mål for helix-antenner til 2 m, 
70 cm, 23 cm, og TV-UHF-båndet kanal 21-69. 
Samtlige TV-UHF-kanaler dækkes af een an
tenne. Tips om, hvordan man ved at koble to 
helix-antenner sammen ændrer antennens cir-

zur Modulations- 
stufe im Sender

Fip. 2. Diagram af modulationsforstærker med klipper og lavpasfilter.

2-meter kilowatt PA-trin.
(OST, februar 1971).
W1QVF og W1HDQ beskriver et 2-meter 

PA-trin med 2 stk. 4CX250 i push-pull, som 
med 2 kV anodespænding kan give et output på 
over 700 W. Artiklen indeholder fotos og teg
ninger af kredsene og giver desuden anvisnin
ger om indkøring af trinet ved lavere anode
spænding.

Bygning af og kørsel med så store PA-trin 
kræver stor erfaring og omhu og må absolut

kulære polarisation til lineær polarisation, 
mangler heller ikke. Cirkulær polarisation er 
den mest fordelagtige til satellitkommunikation, 
idet man så undgår QSB, når satellitten drejer 
rundt. Man får dog et tab på 3 dB i forhold til, 
når der anvendes lineær polarisation både i sa
tellitten og på jordstationen.

Denne artikel er yderst læseværdig for den 
VHF/UHF-amatør, som skal bygge antenner 
til kommunikation via den kommende OSCAR- 
6 satellit.

210 O Z  M A J  1 9 7 1



Oscilloskoprør
Igennem længere lid har jeg haft planer om 

at bygge oscilloskop. Ved at studere 4FK’s 
konstruktion i OZ 5/69 ser jeg, at han anvender 
et rør DG 7-32, der efter rørkatalogerne op
gives som et symmetrisk rør. Jeg har imidlertid 
liggende DG7-31, der er angivet som usymme
trisk. Jeg har ingen steder kunnet finde, at der 
i dette rør skulle være tale om indre forbindel
ser, men iflg. databladene skal den ene X-plade 
forbindes til gitter 2 + 4. Kan jeg undlade dette 
og anvende røret i 4FK’s opstilling, eller hvad 
er forskellen på de to rør? Samtidig anvender 
han PCC 88, der kræver 7.6 V. Kan man uden 
videre anvende dette rør ved 6.3 V?

Endelig vil jeg bede dig om et godt råd. Jeg 
har „slagtet“ et gammelt TV, og nu er proble
met hvordan jeg destruerer billedrøret? Jeg 
har ladet mig fortælle, at man kan putte røret i 
en svær sæk og med en stang give det et slag 
på overgangen mellem halsen og den koniske 
del, hvorved røret skulle sprænges. Er det rig
tigt, eller kan du give mig et bedre råd?

Den eneste forskel mellem de to rør er 
det med de symmetriske hhv. usymmetriske 
X-plader. Forbindelserne og data er iøvrigt ens, 
og der er intet i vejen for at bruge dit rør i op
stillingen fra OZ 5/69. Du får herved nogen 
forvrængning, dvs. en lineær rampe (savtand
spænding) på X-pladerne giver ikke helt lineær 
tidsakse. Endvidere ændrer fokuseringen sig

Rettelse.
1 OZ1LN’s artikel om en 2 m modtager i 

aprilnummeret var der et par fejl. Grib blyanten 
og ret dem med det samme! På side 146, øver
ste figur til venstre, er den nederste basismod
stand i 1. trin på tegningen lk. Den skal være 
15k. På diagrammet af støjdetektoren (samme 
side) er basismodstanden på diagrammet 150 
ohm. Den skal være 100k. Og endelig er der en 
fejl på komponentplaceringen side 147, neder
ste linie i midten. (VFO 15 MHz). Modstanden

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

med lysplettens placering. Hvor stor fejlen bli
ver, skal jeg ikke kunne sige, men hvis du kører 
usymmetrisk, opstår et andet problem, idet den 
ene halvdel af X-forstærkeren, der så er i funk
tion, alene skal klare samme spændingssving, 
som to rørhalvdele tilsammen tidligere. Dvs en 
halv ECC 85 skal give den dobbelte spænding. 
Måske dette går, og så kan du blot lade den 
anden halvdel hænge frit på. Prøv begge dele 
og vælg den bedste af de to løsninger. - Ned
sættelse af glødespændingen med ca. 20% er 
nok på grænsen af det tilladelige. Hvorfor ikke 
bruge et ECC 88? Eller måske et ECC 85? - 
TV-billedrør kan være livsfarlige at omgås. 
Hvis glaskolben går i stykker på et uheldigt 
sted, sker der en implosion. Slår du f. eks. hal
sen af som beskrevet, kan denne blive slynget 
tværs igennem billedskærm og videre gennem 
det, der er foran. Det sikreste er nok med 
en bidetang at knække det tilsmeltede glasrør, 
der sidder midt i soklen. Så siver luften stille 
og fredeligt ind, og derefter kan røret kvases 
uden fare for andet end at skære sig på skå
rene. Men hvorfor ikke spørge den lokale TV- 
smed, om han vil overtage det? Jeg har hørt, 
at man kan få et mindre beløb når det retur
neres til fabrikken, hvis frontglasset er ubeska
diget. løvrigt ville jeg hellere betale en tier for 
at slippe af med sådan et rør, end selv at have 
besværet med skårene. Der er jo også det med 
forureningen af naturen! Har læserne kommen
tarer hertil? aq.

lige til højre for den nederste transistor er ikke 
10 ohm - men 10 kohm.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at 
benforbindelserne for TIS34 og TIS88 ikke er 
ens. Benyttes T1S88, skal gate- og sourcebenene 
krydses.

På diagrammet af støjdetektoren side 146 er 
der endnu to fejl. Ensretterdioderne hedder ikke 
OA119, men AA119, og elektrolytkondensato
ren over udgangen er på 32 pF, ikke 3,2 pF.
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EDRs formand OZ2NU fylder 65.
Der er grund til at EDR og OZ sender sine hjerte

lige lykønskninger til sin formand og højt kvalificerede 
medarbejder i anledning af den runde fødselsdag den 
28. maj.

Sjældent har vel nogen radioamatør udført så meget 
arbejde for sine amatørkammerater som 2NU, men 
ovenud beskeden, som han er, har han måske ikke 
høstet den hjertelige tak, som han virkelig har for
tjent.

2NU er medarbejder i dette ords dybeste betydning. 
Han fylder sit hverv op med energisk og alvorligt 
arbejde og yder, og har altid ydet, en enestående ind
sats i EDRs liv og udvikling.

Det er naturligt, at OZ2NU i dag står som vor for
enings første mand. Sin formandspost har han kva
lificeret sig til gennem sit arbejde for foreningen, og 
EDR er godt tjent med en så flittig mand på sin aller 
vigtigste post.

Vi vil ønske dig held og lykke Børge med din runde 
fødselsdag, og vi takker dig for din fremragende ind
sats. Vi håber, vi må beholde dig som leder og med
arbejder mange år fremover.

OZ6PA, Poul Andersen, hovedredaktør.

VHF-STÆVNE - ALS 5./6. juni 1971.
Til arrangørernes store glæde har stævnet fundet 

interesse i alle europæiske VHP kredse, samt hos 
førende firmaer og fabrikanter på VHF området, som 
ønsker at udstille på stævnet.

Vi vil med denne sidste „indsprøjtning" tillade os at 
henvise interesserede, der ønsker at deltage i stævnet, til 
at fatte OZ nr. 3, side 118 og OZ nr. 4 side 161, hvor 
tilrejsemulighederne og selve stævneprogrammet med 
alle nødvendige oplysninger forefindes. Som en lille 
smagsprøve på programmet kan nævnes foredraget 
lørdag den 5. kl. 19,30! Foredragsholderen er K60KK 
Dick Grorner, der er specialist på VHF/UHF området 
og har en masse nye ting på repertoiret. Foredragets 
indhold, der suppleres af farvedias, praktiske opstillin
ger samt et skrift med supplerende diagrammer og 
formler, omhandler bl. a. powertransistorer igennem 
de sidste 10 år, kredsløbsdesign, transistor ose., mixer. 
driver, PA.trin, varaktorconvertere samt lidt mikro
bølgeteknik. Sluttelig vil der blive lejlighed til at stille 
spørgsmål.

Lørdag aften er der HYGGELIG HAM-AFTEN, 
har DU et eller andet emne inden for VHF/UHF, med 
almen interesse, så lad det komme frem denne aften, 
det må så absolut være det rette forum!

Ja, så er der kun tilbage at pakke kufferten, men

HUSK!
DIT QSL kort til tavlen!
DIT overflødige selvbyggergrej, spec. 70 og 23 cm 

grej, vi er mange, der savner ideer, og måske 
du samtidig kan udnytte muligheden for at 
måle på det i „Målelaboratoriet"!

DIN tilmelding, når du ønsker at indtage dine mål
tider på stævnehotellet!

Har du det hele med? OK, på gensyn til vores 
VHF-STÆVNE - ALS 

1971.
PDSAV, 5WK/Kalle.

FRA HOVEDBESTYRELSEN
Foranlediget af skrivelse fra EDR af 6. april 1971, 

meddeler Generaldirektoratet f. Post- & Telegrafvæ
senet i brev af 28. april d. a. følgende:

Bestemmelser om amatør-radiostationer.
Med henvisning til ovennævnte skrivelse skal man 

herved meddele, at generaldirektoratet d. d. har rettet 
forespørgsel til teleadministrationerne i Jordan og 
Grækenland om forbudet mod forbindelserne mellem 
radioamatører i de pågældende lande og andre lande 
fortsat er gældende.

Som følge af nr. 1560 i radioreglementet vil gene
raldirektoratet juridisk være bundet til at opretholde 
det omhandlede punkt i stk. 3 f.o. side 17 i hæftet 
„Bestemmelser om amatør-radiostationer".

Foreningen vil blive underrettet, når svar fra Jor
dan og Grækenland foreligger.

eT B.
S. Lønborg.

jP. V. Larsen.

I fortsættelse heraf kan meddeles, at vi med samme 
post modtog brev fra OZ7IS, der p. t. er tjenestgøren- 
de på Cypern, han skriver:

Fra CARS (Cyprus Amateur Radio Society) årlige 
generalforsamling d. 23.4.71 på Cyprus Hilton, Ni- 
cosia:

A. Det af ITU/P&T udsendte forbud mod at kon
takte Cypern, beror på en misforståelse. Denne 
kan snarest forventes rettet.

B. Omtalte forbud kan på ingen måde gælde ZC4- 
stns., da disse er under britisk myndighed.

C. Forbudet, som altså er en misforståelse, har kun 
kunnet gælde for 5B4ES, som er den eneste 
aktive 5B4-station.

Idet jeg håber, at ovenstående oplysninger vil være 
af nogen interesse, sender jeg de bedste hilsener.

Vy 73 de 7IS (i exil), Ivan Stauning.

P.S. Der er endnu nogle få eksemplarer tilbage af 
Cyprus Award, idet der indløb så mange ansøgninger 
om dette, inden fristen udløb, at man blev nødt til at 
genoptrykke, på trods af CARS vaklende økonomi.

P&Ts henvendelse til de danske fabrikanter.
P&T har venligst tilsendt os kopi af den skrivelse, 

der fra Generaldirektoratet er udsendt til de danske 
radio- og tv-fabrikanter vedrørende forebyggelse af 
lavfrekvensforstyrrelser. Da vi mener, at samtlige med
lemmer bør have kendskab til skrivelsen, tillader vi 
os at offentliggøre den nedenstående.

OZ2NU.

LF-forstyrrelser.
Gennem de senere år er der konstateret en forøgelse 

af antallet af klager over forstyrrelser fra radiosen
dere i stereoanlæg, båndoptagere, grammofonanlæg, 
højttaleranlæg m. m. foranlediget især af utilsigtet 
detektering i de pågældende lavfrekvensanlæg. Disse 
forstyrrelser kan f. eks. opstå i nærheden af en radio
station i den bevægelige landtjeneste eller en amatør
radiostation.
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Afhjælpning af forstyrrelser af denne art vil i al
mindelighed blive pålagt indehaveren af den pågæl
dende radiostation, såfremt der er tale om en dansk 
station, der er underkastet bestemmelserne i radio
kommunikationsloven.

Det har i flere tilfælde vist sig, at foranstaltninger 
ved de pågældende lavfrekvensanlæg til afhjælpning 
af forstyrrelser er meget besværlige og bekostelige, 
mens det er det almindelige indtryk, at der væsentligt 
lettere vil kunne opnås en betydelig grad af ufølsom
hed for de omhandlede forstyrrelser gennem hensigts
mæssig konstruktion af de pågældende apparater.

Man har med tilfredshed bemærket, at radiofabrik
kerne i mange tilfælde er villig til i en forstyrrelses
situation at udføre og bekoste afskærmning, afkob
ling o. lign., men da der med den efterhånden stærkt 
udvidede brug af radiosendere til mange formål må 
regnes med, at det bliver mere og mere almindeligt, 
at LF-anlæg af den her omhandlede art vil være ud
sat for tilstedeværelsen af kraftige elektromagnetiske 
felter, vil generaldirektoratet derfor gerne hermed 
rette en henstilling til radiofabrikanterne om ved ud
vikling af nyt udstyr - såfremt dette ikke allerede 
måtte være tilfældet - at tilrettelægge konstruktio
nerne således, at der bedst muligt undgås utilsigtet 
detektering af sådanne felter.

Man hører gerne fabrikkens eventuelle kommenta
rer til det her rejste spørgsmål.

E. B.
A/S Bang & Oluf sen 
Produktionsselskab 
7600 Struer.

A/S Eltra 
Mælkevej
2000 København F

Philips
Prags Boulevard 80 
2300 København S.

Rank Arena 
Postboks 231 
8700 Horsens.

Fra hovedbestyrelsen
7 DX er trådt ud af hb.

Det skal herved meddeles, at 7DX skriftligt har 
meddelt, at han har trukket sig tilbage fra sin funk
tion som hb-medlem samt fra andre opgaver i udvalg 
m. m. Som følge heraf er kreds l's 1ste suppleant: 
OZ2ME-H.H.Clod-Svensson indkaldt til i den re
sterende del af valgperioden at repræsentere nævnte 
kreds i.s.f. OZ7DX.

Idet jeg beklager den omtalte tilbagetræden, hvis 
årsager ikke skal drøftes her, må jeg på foreningens 
vegne benytte lejligheden til at sige dig tak for den 
tid og det arbejde du har ofret på dennes interesser. 
Jeg er klar over. at din indsats for EDR ikke hermed 
er et afskrevet kapitel, men at et andet følger, når ti
den er moden hertil. Det skal være velkommen.
Tak 7DX.

OZ2NU. 

Lav-frekvensforstyrrelseme.
Som det fremgik af hb-referatet i sidste „OZ“, forsø

ger hb også på anden måde end gennem forhandlinger 
med P&T at finde frem til en løsning af spørgsmålet 
vedr. lavfrekvens-forstyrrelser.

I den anledning er der med OZ3PO og EDR Ros
kilde afd. som udøvende faktor igangsat en række

afprøvninger af TV- og radioapparater m. m. for på 
den måde at få samlet noget materiale. Hvilke resul
tater, der nås frem til, kan der ikke spås om på for
hånd, men forsøgene skal i alle tilfælde foretages. 
Medlemmerne vil blive holdt informeret om forløbet 
af disse forsøg gennem rapporter fra OZ3PO.

3 PO’s indledende kommentarer bringes neden
stående:

Afprøvning af TV-modtagere for TVI.
Jeg er af hb’s P&T-udvalg blevet opfordret til at 

skrive en artikelrække i OZ om dette emne, samt at 
foretage afprøvninger af de på markedet værende nye 
TV-modtagere.

Mit udgangspunkt vil være artiklen i det svenske 
QTC side 212 og 213, 1970 angående afprøvning af 
farve-tv-modtagere udført af SM0DU, Per Wallander, 
teknisk sekretær i SSA.

Materialet i den artikel og fra de fremtidige af
prøvninger skulle være grundlag for hvilke TV-mod
tagere senderamatører kan anbefale for at få de fær
reste TVI-problemer.

Disse og fremtidige målinger dækker dog ikke for
styrrelser, der frembringes af eller i antenneanlæg
gene, herfor gælder kun en systematisk TVI-jagt (se 
TR's artikel i OZ januar 1971.)

Årsagen til at jeg vælger at benytte den svenske 
undersøgelse til grundlag for efterfølgende målinger er 
at udnytte det allerede tilgængelige materiale således 
at dobbelt arbejde kan undgås.

Da den svenske undersøgelse omfatter farve-tv-mod
tagere, er det forståeligt, at vore undersøgelser vil 
blive af sort-hvid fjernsyn.

Det samme målemetode vil blive anvendt, og ar
bejdet agtes udført i Roskildeafdelingens lokaler, idet 
afdelingens HW-100 transceiver vil blive anvendt sam
men med effektmeter, lavpasfilter og kunstantenne. 
Ligeledes vil TV-modtagernes antennespænding blive 
målt for at sikre, at der er passende indgangsspæn
ding. Fremskaffelsen af de fabriksnye TV-modtagere 
udgør et vanskeligt punkt, men EDR’s HB arbejder på 
at få en løsning på problemet.

Nærmere oplysninger vil fremkomme sammen med 
de første måleresultater.

Som afslutning på denne indledning bringes artik
len fra QTC i sin oprindelige form.

OZ3PO.

Provning av FTV-mottagare.

Per Wallander, SMØDLL 
Tekn. Sekr.
Föreningen Sveriges Sändareamatörer 
Fack
122 07 ENSKEDE 7

Genom tillmötesgående från ingenjör Gunnar Svärd, 
Statens Institut för Företagsutveckling (SIFU), har 
SSA fått tillfälle att prova hur olika färg-TV-mot- 
tagare reagerar i närheten av en kortvågssändara av 
amatörradiotyp.
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Sammanlagt har 16 olika apparater provats, repre
senterande 15 olika chassietyper, som finns inmonte
rade i 25 olika fabrikat och modeller, vilket i stort sett 
är alla som i dag saluförs på den svenska marknaden. 
Provapparaterna har slumpvis utvalts ur den serie som 
nu provas på SIFU och alla apparater hade gått ca. 
1500 timar, vilket betyder att de ej kan anses vara 
nya, utan viss åldring har ägt rum. Vidara kan en fel
källa finnas i fintrimningen af kanalväljaren. Denna 
har inställts så noggrant som möjligt men ett visst fel 
kan ej undvikas som påverkar mätresultatet genom att 
antennsignalen dämpas om ingångkretsen är sned
stämd. Jag börjar med att diskutera dessa felkällor för 
at göra klart att SSA:s målsätning ej varit att nog
grant matcha de olika fabrikaten mot varandra utan 
bara att påvisa, att det finns apparater som är ytterst 
lättstörda medan andra inte störs alls.

För att få provet så verklighetstroget som möjligt 
har mätningarna utförts på följande sätt: TV-mot- 
tagaren matades med ordinarie färg-TV-program på 
kanal 4 från en antenn monterad mitt i mätlokalen 
och riktad så, att mottagen signal var 2,3 mV över 
60 ohm. Detta uppmättes med en „Klaus Heucke"- 
mätmottagara. Gränsen för acceptabel mottagning 
går vid 2 mV, därför valde vi denna insignal.

Genom mätlokalen spändes en dipol på 2X5 m, 
som matades med 75 ohms bandkabel från en an- 
tennavstämningsenhet, som omvandlade antennens 
symmetriska 75 ohm till 50 ohm obalanserad koaxial- 
kabel. Vidare fanns stående-vågmeter som tjänstgjorde 
som kalibrerad uteffektmeter, kalibrerad mot en 
Philco 50 ohms konstbelastning med inbyggd effekt
meter. Ett lågpassfilter med försumbar dämpning på 
frekvenser under 40 MHz men med en dämpning av 
mellan 65 och 81 dB på kanal 4 var även inkopplat.

Den använda sändaren var en Heathkit HW-100 
med en maximal bärgvågseffekt av 100 W på 14 
MHz. Proven har endast utförts på detta band för 
att vi skulle slippa direkte övertoner på kanal 4. 
Omodulerad bärvåg har använts för att den är lättast 
att mäta relativt noggrant.

Sändaren provades med konstantenn och detta för- 
orsakede inga störninger varför HF-energin kan antas 
stråla enbart från antennen.

Tabellen nedan redovisar vid vilken uteffekt från 
sändaren HW-100 tonstörning respektive bildstörning 
uppträdde i FTV-mottagarna. Med „ingen" avses: 
ingen störning vid 100 W uteffekt från HW-100. Vad 
beträffar bildstörningen för Nordmende Color 2530 
är det synkroniseringen som släpper vid 38 W.

Resultatet visar stora variationer och det största 
mätfelet ligger troligtvis i bedömningen av när bild 
respektive ton kan anses vara störda. Eftersom jag 
själv gjort alla mätningarna kan man dock på goda 
grunder anta att spridningen p g a bedömningsfel är 
minimal, d. v. s. att samma fel begåtts vid alla mätnin
gar. Av 15 olika chassier är 4 störda av effekter under 
5 W. Dessa kan därfor antas vara känsliga även för 
privatradioutrustningar. Detta måste dock verifieras. 3 
mottagare påverkades inte alls och på en mottagare 
släppte bara bildsynkroniseringen, anners ingen på
verkan.

Fabrikat och typ tonstøraing bildstørning
(Watt) (Watt)

Philips S26K497 58 27,5
Blaupunkt CTV600 S ingen ingen
Luma LF 22Go4 (ITT) 0,7 0,5
Nordmende Color 2530 ingen 38
Salora Finlandia ingen 32
Orion CT4212 8,3 72
B&O 3000 27,5 12,5
Telefunken Palcolor 740T ingen ingen
Tandberg CTV1-91 26 4,4
Monark Mallorca Color 13 2,5
ITT Schaub-Lorenz Welt-
spiegel 4,4 0,5
Luxor Colorama 72 32
Radionette Colormatic ingen ingen
Grundig Electronic
Triumph 2650 22 14,5
Luma-Körting 72 58
Graetz Burggraf Color 32 2

OZ2UD. Det var en ordentlig skylle, du gav 
OZ5RO, som jeg iøvrigt mener har ret. Du skulle hel
lere have sparet lidt spalteplads og tid og svaret mig 
på mit brev angående fjernskriver, som jeg sendte dig 
vedlagt frankeret kuvert for snart 3 år siden og 73

OZ7HR Christian.

Under den 55. Esperanto-verdenskongres i Wien i 
sommeren 1970 blev Internacia Ligo de Esperantistaj 
Radio-Amatoroj, ILERA (den Internationale Liga af 
Esperantistiske Radioamatører) stiftet. Som præsident 
valgtes: Edward Lindberg (W2CIL).

Vicepræsident: Anton Huemer (OE5HML)
Sekretær: Kenneth Sly (G4MR)
Kasserer: W2CIL (Foreløbigt, idet man ventede, at 

Bunny Chambers (KH6GT), som ikke var til stede, 
ville acceptere posten).

Foreningens regler lyder som følger:
1) LA INTERNACIA LIGO de ESPERANTISTAJ 

RADIO-AMATOROJ (ILERA) er en forening af 
radio-amatører, som bruger Esperanto i deres 
kontakter.

2) ILERA’s hovedsæde er præsidentens bopæl.
3) ILERA’s vigtigste mål er:

(a) at oplyse radioamatører, som bruger eller 
gerne vil bruge Esperanto, om foreningens 
eksistens.

(b) at opstille et net af ILERA-stationer og så
ledes vise den praktiske værdi af Esperanto 
og amatørradio.

(c) at skabe et Esperanto-fagsprog for radioama
tører,

(d) at opstille amatørstationer under Esperanto
verdenskongresserne.

4) ILERA har individuelle og kollektive medlem
mer (klubber).
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5) Præsidenten og landsrepræsentanterne erlLERA's 
hovedbestyrelse.

6) Landsrepræsentanterne skal om muligt repræ
sentere amatørradio inden for UEA (Universala 
Esperanto Asocio. dvs. Verdens-esperantofor- 
eningen).

7) Kontingentet er 2 USA-dollars.

Blandt udenlandske Esperanto-radioamatorer kan 
nævnes: F9ED. F8NS, SM4AZD, G3ESP. OHK2KL. 
UW9YE, F8MD, PAØQMH, OK2KBR. ZL1LP. 
XE1M, VK3AYN, PY7NW og mange flere.

Mødefrekvenser (undertegnede tør ikke lægge ho
vedet på blokken vedrørende deres rigtighed):

H ver søndag :
0800 GMT 7010 kHz c\v. 7060-90 kHz forte.

0830 14020 cw, 14200fone
0900 21030 cw, 21300 fone
0930 28040 cw

Pacific ring-QSO hver dag: 2230 GMT 21257 kHz. 
Om søndagen desuden: 0330 GMT samme frekvens. 
Klubstationen UK2BBB i Vilnius:
Mandage: 1040-1110 GMT 14210 kHz SSB
Onsdage: 1040-1110 GMT 7080 kHz SSB

1400-1430 GMT 28600 kHz SSB 
Fredage: 1040-1110 GMT 21260 kHz SSB

Man behøver naturligvis ikke være medlem af 
ILERA for at kunne deltage i disse QSO'er. Personlig 
har jeg haft bedst resultat på 40 m cw om søndagen.

Af hensyn til eventuelle interesserede skal jeg op
lyse at niorsetegnene for de accenturerede bogstaver 
er:

c - . - . .

Vy OZ1CZ Claus Tøndering, Solbakkevej 8,
2820 Gentofte.

DJARK-amatørradiostation i Fredericia 5.-6. juni.
Et par gange tidligere er her i bladet omtalt den 

klub, som jernbanebeskæftigede radioamatører for 
nogle år siden dannede, første gang var mit „opråb" 
til dannelse af klubben i efteråret 1962, sidste gang 
formentlig 3Ys artikel efter sidste sommers kongres i 
Tyskland; nu er jo ikke alle iernbanemænd radioama
tører i fritiden, og der findes derfor lignende klubber 
for filateli, fotografi, bridge, esperanto, folkedans, 
møntsamlere, sang. musik m. m. m.. ligesom naturlig
vis alle sportsgrene er repræsenteret; fælles for alle 
klubber er imidlertid, at disse er samlet i moderfor
bundet DJ1F = Danske Jernbaners Idræts- og Fri
tidsforbund, og da forbundet i år har bestået i 25 år, 
er der planlagt en fælles udstilling i dagene 5.-6. juni 
i Fredericia nye sportshaller; da netop vor hobby er 
en af de få, der kan udstilles i „fuldt sving", er det 
en selvfølge, at vi deltager.

Der vil blive trykt et specielt QSL-kort i denne an
ledning, og vi vil forsøge at være QRV på alle fre
kvenser, evt. også 2 meter, i tiden 900-2000 begge 
dage; søndag formiddag må danske amatører nok være 
lidt tålmodige i tiden 830-1200, da vi i denne tid kø
rer vor sædvanlige F1RAC-runde, d. v. s. QSOer med 
kolleger i ca. 12 lande. Det er desværre på nuvæ
rende tidspunkt umuligt at oplyse call. men vi håber 
at få bevilget -DSB som sidste del; er du meget in
teresseret. kan du henvende dig til undertegnede ca. 
midt i maj desangående, men iøvrigt ser vi meget 
gerne så mange amatører som muligt aflægge vor 
stand et besøg; der er allerede nu varslet besøg fra 
Nordtyskland.

OZ9FM.

En sur (plus) tur...
Vi var tre amatører fra Horsens, der en lørdag 

havde besluttet at besøge el firma i en midtjysk by. 
Fra en anden amatør havde vi hørt, at firmaet hand
lede med surplusmateriel, som skulle være tilgængeligt 
for en rimelig penge. Vi var endvidere i besiddelse af 
firmaets katalog, og vi kontaktede firmaets indehaver 
pr. telefon for at høre om vi måtte komme. Vi fik at 
vide. at vi ikke kunne komme bare for at se, men kun 
hvis vi havde konkrete ting at købe. Vi havde den, må
ske fejlagtige, opfattelse, at det især ved køb af sur
plusmateriel er vigtigt at se materiellets tilstand før 
et eventuelt køb.

Vi blev modtaget af firmaets indehaver, som igen 
pointerede, at vi ikke kunne få adgang til lageret, hvis 
vi bare var kommet for at se, idet personalet havde 
travlt med at pakke, og ikke var kvalificeret til 
at besvare diverse tekniske spørgsmål. Vi oplyste, at vi, 
på baggrund af de sparsomme oplysninger i firmaets 
katalog, havde udset os et par ting, som vi agtede at 
købe. Vi blev direkte spurgt, om vi var radioamatører, 
og da vi bekræftede dette, fik vi at vide, at man ikke 
ønskede at handle med „de yderliggående radioama
tører", da samme som regel ikke ville betale firmaets 
priser. Efter nogen diskussion, hvorunder vi ventile
rede muligheden af. at vi måske selv var så teknisk 
velbevandrede, at vi ikke behøvede at besvære persona
let, fik vi lov til at besøge lageret, som lå i en til
stødende gade.

Det viste sig, at „personalet" bestod af en forøvrigt 
flink, ældre herre, der i forvejen af indehaveren var 
adviseret om vor opdukken. Det første man fik øje på 
indenfor døren var et skilt, som bad kunderne hjælpe 
firmaet med ikke at stille dumme spørgsmål. Skarpt 
fulgt af „personalet" så vi os om på lageret, og han 
fandt hurtigt ud af. at vi faktisk vidste en hel del om 
de forskellige udstillede ting. Direkte opfordret måtte 
vi flere gange fortælle „personalet", hvad de forskel
lige ting skulle bruges til. Det lod til, at man havde 
fået besked på at holde øje med os, hvilket viste sig da 
vi var på lageret på første sal. På dette tidspunkt for
lod en af os de andre og gik nedenunder, og man 
kunne se. at . personalet" brændende ønskede sig at 
være istand til at dele sig i to for at kunne holde øje 
med os begge steder. Da vi skulle købe et par ting.
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vi kunne bruge, måtte indehaveren tilkaldes, da „per
sonalet" ikke kendte priserne.

Da indehaveren i starten havde bedt os om at stille 
konkrete spørgsmål om konkrete varer, prøvede vi at 
gøre dette for at vise vor gode vilje. Vi var direkte in
teresserede i drejekondensatorer med stor pladeafstand 
samt coaxrelæer. Om drejekondensatorerne fik vi at 
vide, at man ikke havde sådanne, da disse „jo kun 
fandtes i normerede værdier" . . . Coaxrelæer vidste 
man overhovedet ikke hvad var . . .

Ihukommende skiltet ved indgangen, kommer man 
uvilkårligt til at tænke på, om det gamle ord om at 
dumme spørgsmål giver dumme svar er rigtigt. Hvis 
dette er tilfældet, har vi bestemt stillet dumme spørgs
mål . . .

Da vi kom hjem, kontaktede vi den amatør, der 
havde anbefalet os stedet for at høre, hvad det var for 
en galej, han havde lokket os på. Til vor forbavselse 
hørte vi, at der findes to surplusfirmaer i samme by. 
Det firma, vi besøgte, ligger midt i byen, medens det 
andet ligger i udkanten i byen, og her skulle man få 
en ganske anden behandling. Da vi i forvejen var i 
besiddelse af førnævnte katalog, tog vi det for givet, 
at der var tale om det samme firma.

Det, der fik mig til at fare i blækhuset, var såmænd 
ikke den usædvanlige dårlige behandling, men derimod 
udtryk som „de yderliggående radioamatører" og på
standen om at vi ikke vil betale materiellets pris. Jeg 
synes ellers nok, at vi er villige til at betale for delenes 
virkelige værdi, men når der er tale om surplusgrej, 
som vi jo alle ved, at opkøberne får til meget lave 
priser, vil vi jo naturligvis ikke betale overpriser. Det 
er jo nok mest der, at skoen trykker det pågældende 
firma.

Et par priseksempler:
En gammel Storno Cap, lige udklippet af en Taxi: 

Kr. 350,00.

SM-19, delvis slagtet: Kr. 250.00.
Skulle nogen være interesseret, koster firmaets kata

log kun kr. 11.00...
OZ6SZ OZ7OG

Ang. tilladelse til opsætning af udendørs antenne!
I marts nr. af OZ havde vor redaktør OZ4SJ på side 

124 et indlæg om vor forenings hjælp til amatører, 
der gerne ville have en udendørs antenne op!

I den anledning kontaktede jeg 4SJ, der beredvilligt 
og ualmindelig hurtigt tilstillede mig det nødvendige 
ansøgningsmateriale - derudover havde jeg kun at 
tegne antennen, samt hvor den skulle sidde, og ind
sende materialet til mit boligselskab (Socialt Bolig
byggeri!).

19. dag efter indsendelse af ansøgning fik jeg be
søg af vor lejerforeningsformand, der fik stationen 
at se samt hvilket materiale (herunder antennevire!) 
jeg havde tænkt mig at bruge! Jeg fik underhånden 
ok. svar allerede samme dag. - Den skriftlige tilladelse 
foreligger nu i skrivende stund, ialt 31 dage efter an
søgnings indsendelse!

Dertil kommer yderligere, at jeg har undersøgt og 
fået meddelt, at antennen er forsikret via min normale 
ansvarsforsikring i Nye Danske, og der således ikke 
kræves nogen særskilt forsikring!

Måske er jeg den første, der har opnået antenne
tilladelse via EDRs hjælp - lad mig da sige til andre 
der evt. nøler: Prøv at søge hjælp fra EDR! Lad mig 
til slut takke vor sekretær OZ4SJ for hurtig hjælp
somhed i sagen, også en tak til CQ Radio for bered
villig hjælp ved fotokopiering. - Hos CQ går man 
næsten aldrig forgæves!

Nu skal jeg bare have hevet antennen på plads - 
resultaterne af DX’erne kan jeg altid melde om. - 
Hvem bliver så den (De) næste?

5591 OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37,
2700 Brønshøj.

I

Generaldirektoratet for Juni måned 1971
post- og telegrafvæsenet Solplettal 67

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

GMT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
New Zealand 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 14 14
Melbourne 14 14 14 14 21 14 7 7 7 7 7 14
Singapore 14 14 14 21 21 14 14 14 14 14 14 14
Indien 14 14 21 21 21 21 14 21 21 21 14 14
Sydafrika 7 7 7 21 21 21 21 21 14 7 7 7
Middelhavet 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Argentina 14 14 14 7 7 21 21 21 21 21 21 14
Peru 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 21 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
San Francisco 7 7 7 14 7 7 7 14 14 14 14 14
Polynesien 7 7 7 14 14 14 14 7 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.
Tlf.: (08) 88 41 11 - 6 

OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør 
Telf.: (03) 58 01 02 

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

OZ-DR 1453
Torben Jensen - Sandalsvej' 7 
Sandal - 7000 Fredericia 

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

OZ5WK
K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå 

OZ7OF
Jørgen Hansen

P. O. Box 526 - 8600 Silkeborg

TO EFTERLYSNINGER.
1. Nægtede ferielicenser.

Ligesom i sidste „OZ“ vil vi også i dette nr. af 
bladet kraftigt henstille til vore medlemmer om umid
delbart at meddele mig tilfælde, hvor licens i et andet 
land er blevet nægtet på grund af manglende gensidig- 
hedsaftaler med de danske myndigheder. Det vil være 
urealistisk, såfremt P&T-udvalget fortsat animeres til 
at opfordre generaldirektoratet til at øge antallet af 
lande med hvem der træffes gensidighedsaftaler, hvis 
der ikke findes behov for sådanne aftaler.

Behov og berettigelse vil fremover være bestem
mende for udvalgets aktiviteter.

2. ,,BulIetm“-stationer.
På denne plads har der også tidligere været efterlyst 

stationer, der ville stille sig til disposition for den 
under opbygning værende „Bulletin-tjeneste".

Man har kritiseret, at denne tjeneste tidligere kun 
blev gennemført pa telegrafi og ønskede den suppleret 
med tilsvarende telefoniudsendelser. Ved forhandlin
gerne med P&T blev tilladelse hertil opnået.

Vi skal bruge ca. 10 telegrafi- og 10 telefonistatio
ner, hvoraf halvdelen skal stå i reserve.

Foreløbig har vi kun fået tilsagn fra en enkelt eller 
to telefonistationer. Hvor får vi resten fra?

Beskrivelse af station skal medfølge tilsagnet.
Kom nu - det er dig, jeg venter på.
Hvis ikke, så ender dette også i „one man show" - 

d.v.s. i ingenting. OZ2NU.

Teltlejr i Jugoslavien.
Vi har gennem Qsl-centralen modtaget følgende:
Bedste venner.
Vi meddelere jer, at Radioklubben YU3DJK fra 

PTUJ arrangerer en teltlejr for radioamatører - i før
ste række skandinaviske og jugoslaviske. Et meget 
smukt sted, Fiesa i nærheden af Portoroz er aktuelt 
grundet pa meget lave priser og fine muligheder, for 
eks.: udflugter, badeture, dans o.s.v.

Selve byen Fiesa er praktisk taget en by ved Adria
terhavet, og ganske få meter fra havet ligger en indsø 
med fersk vand.

Efter beregning tror vi, at den bedste tid er mellem 
18. juli og 1. aug. 1971. Også YU-amatører viser 
stor interesse, og vi har fået tilladelse og fuld støtte fra 
Slovenska Amatør Ligaen (YU3RS).

Hele fortjenesten går til Morokuliens Hjælpefond 
(LG5LG/SK9WL).

På denne måde kan amatører bidrage til venskab 
mellem Norden og YU - komme i bedre kontakt - og 
samtidigt hjælpe handicappede radioamatører.

Vi beder om størst mulige publicity blandt danske 
senderamatører og takker på forhånd.

Med bedste 73 
YU3CY: Ivan Znidaric - YU3MD: Misko Gobec - 

YU3TDS: Joze Stopar.
(f. Organisationskomiteen).

16. WAEDC 1970.
Fra det tyske DL-QTC har vi saxet nedenstående 

danske resultater i sidste års WAEDC’s foneafdeling:
OZ3SK 110.783 587 210 139 B
OZ2LW 25.220 220 175 65 A
OZ3KE 23.240 251 30 83 B
OZ5VT 11.550 99 132 50 A
OZ7DX 4.368 104 - 42 A
OZ3PO 442 34 - 13 A
OZ4IA 30 6 - 5 A
Rubrikkerne står for :
Samlet sum qso points - antal QTC points -
multiplikator-input.
A = til 200 watts. B = over 200 watts.

DXCC Honor Roli.
I marts nr. af „QST" var DXCC „Honor Roil" ke

misk renset for OZ-reguleringer, men listen omfatter 
i alt ca. 365 calls, hvis totals ligger indenfor DLlINs 
322/340 og 4X4DKs 313/333, så i og for sig er der
intet at være ked af. Der er 26 forskellige prefixer
repræsenterede, hvilket omvendt siger, at der er nogle 
prefixer, der er stærkt repræsenteret, stærkest W/K 
med i alt 305 calls.

Derimod er der kommet følgende nye OZ-calls som 
medlemmer:

OZ6SM 125 lande SSB
OZ1WL 104 lande SSB 
OZ2LW 103 lande CW

OZ6AQ 100 lande CW

Red. DX-stof:

Red. VHF-stof:

Red. DR-stof:

Red. Mobil-stof:

Red. Ræve-stof: 

Red. RTTY-stof:
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CQ SSB DX AWARD.
1 norsk „Amatør Radio“ finder vi, at det amerikan

ske amatørtidsskrift „CQ“ - som er et kommercielt 
foretagende - har indstiftet et CQ SSB DX AWARD 
og et tilsvarende CQ CW DX AWARD.

Diplomerne udstedes med et „Basic-Award" for be
kræftet forbindelse med 100 forskellige lande - altså 
tilsvarende ARRL's DXCC. Tillæg gives for 150 - 200 
- 250 - 275 - 300 - 310 og 320 lande. Der er den 
forskel i proceduren, at Tr. Dept. kan kontrollere qsl- 
kortene, således at disse ikke skal sendes over dam
men. Hvad „basic diplomet" angår, er dette således lig 
med ARRL’s DXCC og derfor uden synderlig inter
esse, da det i så henseende hverken vil tælle til CHC 
eller AHC eller nogen anden tilsvarende klub.

Derimod har reglerne en speciel klasse for DXCC 
pa en kombination af qso’s på henholdsvis 3,5 og 7 
mc.. samt for DXCC alene på 28 mc./s.

Vedrørende landsstatus benyttes ARRL's landsliste, 
men selv om forbindelser må benyttes tilbage til 15. 
nov. 1945, tæller forbindelser ikke med lande, der 
siden hen har mistet deres status. Alle forbindelser skal 
i øvrigt være landforbindelser - forbindelser med fly 
eller skib godkendes ikke.

Afgiften er 8 IRCs. Ansøgningsskemaer er endnu 
ikke indgået til Tr. Dept.

Lion City Award.
Udstedes af: Singapore Amateur Radio Transmit- 

ting Society. Award Manager. Post Office Box 2728 - 
Singapore.

Krav: OZ-stationer skal have haft aso med tyve for
skellige 9V1 -amatørradiostationer i Singapore.

Start: Forbindelserne skal være gennemført fra og 
med 10. sept. 1969.

Afgift: 10 ORCs.

Pearl of the Orient Award.
Udstedes af: Som ovenfor.
Krav: Forbindelse må etableres med mindst 5 Sin- 

gapore-stationer på hvert af båndene: 1 0 - 1 5 - 2 0 
40 og 80 meter.

Fone, CW eller mixed.
Start: 10. september 1969.
Regler i øvrigt som ovenfor.
Lytter-amatører kan også opnå disse diplomer efter 

de samme regler.

25 års jubilæum.
Savez Radioamatera Jugoslavije har meddelt os, at 

SRJ i 1971 fejrer sin 25 års beståen.

Jubilæumsprogrammet indeholder blandt meget an
det to hovedpunkter SRJ Conventionen (ZBOR) og Ju
bilæums Rævejagtsmesterskabet, som finder sted fra 
d. 15. til 18. juli 1971 ved Vikero-Tacen i nærheden 
af Ljubljana, Slivenija.

Nærmere oplysninger ved henvendelse direkte til 
SRJ:

Savez Radioamatera Jugoslavija.
Bulevar Revilueje 44.
OP.O. Box 44. - Belgrade.
Yogoslavia.

International Rævejagt i „Østersøugen“.
Radioklub der DDR arrangerer også dette år en 

international rævejagt i forbindelse med østersøugen 
i Rostock. Den IV. internationale rævejagt finder sted 
i dagene 13. til 19. juli 1971 i Rostock-distriktet.

EDR vil eventuelt lade sig repræsentere ved et par 
observatører, da den danske rævejagtsform adskiller 
sig væsentligt fra den internationale, vil det i øje
blikket være illusorisk at lade sig repræsentere ved 
hold. Men der er al mulighed for andre at rejse ned 
og se, hvorledes det foregår.

Nærmere oplysninger ved henvendelse direkte til:

Radioclub der DDR 
DDR 1055 Berlin 
Hosemannstr. 14.

Augustow 10-12-sept.-1971.
PZK - den polske amatørorganisation - i samar

bejde med det polske rejseburo „ORB1S" organiserer 
et internationalt møde i Augustow (Nord-øst Polen) 
fra d. 10. til 12. sept. 1971.

Attraktivt program i omgivelser af søer og fyrre
skove i et af de mest smukke dele af Polen.

Amatørstation til rådighed for deltagerne. Mulighed 
for opnåelse af SP gæste licens.

Usædvanlig mulighed for at tilbringe en god tid i 
Polen og til at mødes med amatørvenner fra SP-land 
og nabolandene.

Ansøgning om licens skal sendes mindst 6 uger før 
ankomsten til Polen til adressen:

Panstowa Inspekcja Radiowa 
Zespél Sezwolen i Ewidencji 
ul. Swietokrzyska 3 
Warsaw Poland.

Som nævnt vil en amatørstation være tilgængelig, 
derimod er mobile stationer forbudte i Polen - og 
må altså ikke indføres indbygget i turistens bil.

Forøvrigt skal vi erindre at en copi af føromtalte 
ansøgning om licens samtidig skal sendes til

P.Polski Zwiazek Krotkofalowcow PZK 
P. O. Box 320 
Warsaw - Poland.

Rejsebureauer.
ORBITS forbindelser i Danmark er følgende: 

Bennetts Rejsebureau 
Raadhuspladsen 47 
København V.

Wagons-Litt/COOK 
Richhuset 
København V.

OK1CX
Det er sjældent, vi har lejlighed til at omtale døds

fald blandt udenlandske amatører, mest fordi det vil 
være af mindre interesse for størsteparten af de dan

218 O Z  M A J  1 9 7 1



ske amatører. Vi beklager dog med disse linier at 
måtte meddele, at OK1CX, der siden 1955 har været 
diplom-manager for Czechoslovak Radio Club, er af
gået ved døden.

Yngste amatør i Europa?
Efter sigende skal Jussi Hartikainen OH70Q være 

den yngste licensindehaver i Europa med sine 12'/i år. 
da han opnåede licens i 1970. Der er ingen lavalder
grænse for amatør-licenser i Finland. Teknisk prøve 
og morseprøve er det der kræves.

Nye prefixer.
Uden forbindende skal vi opgive uofficielle ændrin

ger i prefixer:
4T1 til 4T9 anvendes i Peru i 1971
3EA til 3 FZ er ifølge ITU prefix for Panama
3DA til 3DM er ifölge ITU prefix for Swasiland

I Venezuela er der sket følgende opdeling:
PZ1: Paramaribo 
PZ2: Nicojeria 
PZ3: Coronie 
PZ4: Saramacca 
PZ: Udlændinge

PZ6: Para 
PZ7: Brokopondo 
PZ8: Commewijne 
PZ9: Morowijne 
PZ10: Særlige stationer.

The Polska Award
Dette diplom udstedes af PZK Award Manager 

P.O. Box 320 - Warsaw Poland.
Det kræver forbindelser med alle 17 distrikter efter

1. januar 1946.
Ansøg om SPPA-afgift 7 IRCs.
Contest QSO tæller også til diplomet.
Tr. Dept. Behandler ansøgninger.

„Radio Club Argentino Award“.
Krav: Dan disse tre ord med kun to bogstaver efter 

tallet og med forskellige prefixer, et af dem skal dog 
være LU.

Eksempel: CT\RA - F8Dl - PY2OC - W8LU - 
Lu3BA o.s.v.

1 øvrigt som ovenfor.

Diplomjæger-konkurrence.
I anledning af OZ2NUs 65 års fødselsdag og samti

dige fratræden fra sin hidtidige arbejdsplads på Aal
borg Værft A/S d. 28 maj 1971 uddeler Tr. Dept. 
1 årligt frikontingent til EDR til de 10 amatører, der 
med d. 28 maj 1971 som udgangspunkt og gennem 
ansøgning via Traffic Department først opnår at være 
i besiddelse af 25 af de diplomer, der accepteres af 
CHC og Traffic Department. Alle stilles lige i denne 
konkurrence. Først ansøgninger, der indgår d. 28. ds. 
eller senere vil tælle.

Dette er en udfordring til alle aktive amatører.
For at forebygge misforståelse ved senere vurdering 

skal det anføres, at udover basisdiplomet tæller hver 
efterfølgende opnået klasse som særskilt diplom. Kan 
man straks ved første ansøgning sikre sig højesteklasse 
af et diplom, der ellers er opdelt i 5 klasser, tæller 
dette diplom straks 5 points.

Studér jeres diplombøger rigtigt, og registrér jeres 
qsl-kort rigtigt, det betaler sig. OZ2NU søgte fornyligt 
et engelsk diplom og opnående udover basisdiplomet 
47 yderligere som tillægspoints.

Dette diplom alene kunne have givet 2 års frikon
tingent i denne konkurrence. Her må vi derfor føje 
endnu en restriktion til: Hver delinger kan kun opnå 
ét frikontingent.

Traffic Department ønsker god jagt.

„R.C.A.“ 50th Anniversary Award.
Radio Club Argentino har fornøjelsen at udstede 

ovennævnte diplom.
Periode: 21. okt i970 til 31. dec. 1971.
Krav af DX stationer: 50 qsl's fra 10 provinser ind

befattende A, B og C, som hører til byen Buenos Aires Afslutningen på Aktivitetstesten 1970/71. 
og tæller som et distrikt samt D og E, der tæller som _ , _
en enhed for provinsen Buenos Aires. e egra Telefoni.

Det må erindres: Nr. 1. OZ1W 3136 Nr. 1. OZ5EV 19.498
LU1GA - 9GOZ = provinsen Chaco - 2. OZ5MN 2594 - 2. OZ4XP 19.224
LU1GP - 9GZZ = provinsen Formosa - 3. OZ2LW 2420 - 3. OZ5KD 16.546
LU1XA - 9XOZ = provinsen Santa Cruz - 4. OZ4H 2283 - 4. OZ6EO 15.205
LU1XP - 9XZZ = provinsen Tierra del Fuego. - 5. OZ4FF 2244 - 5. OZ5IR 15.163
Alle andre provinser har et særligt bogstav efter tal - 6. OZ4CF 2162 - 6. OZ3CE 10.898

let, f. eks.: LUI FA = Santa Fe, LU1MD = Men- - 7. OZ8LG 2046 - 7. OZ2LW 10.643
doza, o.s.v. - 8. OZ4HW 1980 - 8. OZ4FF 10.534

Afgiften er 7 IRCs. - 9. OZ2KI 1422 - 9. OZ4H 10.470
Ansøgningen kontrolleres af Tr. Dept. - 10. OZ8E 1173 - 10. OZ4IA 8.832
Diplomet kan også opnås af lytter-amatører. - 11. OZ3IC 528 - 11. OZ3KE 7.879

- 12. OZ2NU 480 - 12. OZ9MD 7.661
- 13. OZ8MQ 348 _ 13. OZ2KI 6.972

„LU 10 Double Call“. - 14. OZ3FYN 316 _ 14. OZ4JC 4.589
Krav : Forbindelse med 10 stationer med prefix fra - 15. OZ5DP 252 _ 15. OZ3FC 4.470

1-0 og med forskellige dobbelt-bogstaver i kaldesigna- - 16. OZ1RK 112 — 16. OZ3IC 4.062
let, f. eks. PY1AA - CE2BB - HK3FF o.s.v. I øvrigt - 17. OZ5ME 84 _ 17. OZ6RT 3.610
som ovenfor. - 18. OZ3TQ 32 - 18. OZ3EDR 3.060
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Vi må gratulere vinderne, der som bekendt får ud
leveret 1 gavekort gældende på en rejse København
Rønne og retur. OZ1W vil få overrakt sin præmie i 
forbindelse med hb-mødet i Odense, medens 5EV vil 
høre nærmere fra Københavns afdelingen.

Vi gratulerer vinderne.

På gæstebesog.
Fra andet europæisk amatørmagasin erfarer vi, at 

OZ6KL under en rejse har været sammen med ama
tører i New York, der har haft ham med på en pick
nick - en koncert i „Metropolitan" - og på besøg hos 
WA2CRD og endelig på besøg på CBSs fjernsyns
studie.

Der må være mange andre, der kommer ud for op
levelser sammen med fremmede amatører i udlandet 
- lad os høre direkte om det her i bladet og gerne il
lustreret med fotos. Lad os få nogle beviser på, at der 
er liv og „go“ i vor bevægelse.

Mål for ferierejser.
Udover den allerede andet steds i denne rubrik om

talte jugoslaviske teltlejr ved Adriaterhavet, kan vi 
nedenfor henvise til andre arrangementer, der måske 
kan benyttes som mål for den kommende ferierejse:

TELECOM 71
I forbindelse med the „World Administrative Radio 

Conference for Space Communications" arrangeres 
der i dagene 17. til den 27. juni 1971 afholdes den 
sandsynligvis hidtil største udstilling indenfor telekom
munikation og beslægtede områder i udstillingspalæet 
i Geneve.

Udstillingen vil være et „Budskab til det 21. år
hundrede".

Nærmere oplysninger: International Telecommuni- 
cadon Union - CH 1211 - Geneva 20 - Switzerland.

Kære 4FF.
I forbindelse med din opfordring til at sende dig 

contest-oplysninger, der har stået i CQ, meddeler jeg 
dig hermed resultatet for danske stationer i CQ WW 
WPX SSB testen 1970:

Tallene efter call er : Bånd, points, antal QSO’er, 
antal prefixer.
Danmark:

OZ3SK A 772.641 991 293
OZ6RT A 192.465 510 195
OZ5GF A 77.090 228 130
OZ3KE A 32.400 146 100
OZ4IA A 21.888 102 96
OZ7DX A 11.160 73 60
OZ2LW A 9.348 100 57
OZ3PO A 8.835 60 57
OZ1LO A 7.038 62 51
OZ1CZ A 1.173 25 23
OZ5KD A 615 18 15
OZ4H 14 1.882 39 33
OZ9DA 3,5 33.652 167 94
OZ1WX 3,5 4.160 52 40

Vy 73, Claus 1CZ.

M O L B O  J A G T  1  9 7  1
21 rævejagtsinteresserede mødtes den 24. april aften, 

i de skønne Mols Bjerge. Arets første MOLBOJAGT 
skulle løbe af stabelen.

Grenå, Kolding og Århus var repræsenteret.
5 hold fandt begge ræve og placerede sig som følger:

Nr. 1: Kolding ved Jørgen Nielsen
Kaj Christensen .................... 60 min.

Nr. 2: Århus ved OZ9QW med XYL og
OZ8MZ ................................. 90 min.

Nr. 3: Århus ved OZ6EI
Herms.................................... 91 min.

Nr. 4: Århus ved Henning Poulsen
OZ8FU .................................. 128 min.

Nr. 5: Århus ved Flemming Toft
Farmand................................. 128 min.

Tiderne er udregnet fra start til sidste ræv.
Grenåfolkene ærgrede sig noget over, at deres nye 

modtagere ikke var blevet færdige til denne aften, men 
de kommer igen!

Vi gratulerer Jørgen Nielsen og Kaj Christensen 
både med førstepladsen og dep meget fine tid.

Århusafdelingen siger tak til både jægere, observa
tører og ræve og håber at se samme (og mange flere) 
til næste molbojagt!

For OZ3RZ/Jeppe, 
3Ne-ibye. 

STORE FYNSKE RÆVEJAGT
Det fynske ræveudvalg indbyder til store fynske 

rævejagt, som afholdes
Lørdag d. 5. og søndag d. 6. juni 1971.
Mødested: „Æblehavens Camping", Refsvindinge, 

ca. 7,5 km fra Nyborg ad hovedvej 8, med hyggelige 
omgivelser, fin legeplads for børnene og TV-stue. 

Kort A 36 18. Ringe (med sidste rettelse).
Frekvens: 1825 Kc.
Call: OZ7RÆV A./U./V.
Sendetider: Lørdag 21,00-00,02.

Søndag 09,00-12,02.
Startkort: sælges på campingpladsen lørdag kl. 

19,00. 20 kr. for begge jagter.
Instruktion: Der er tvunget fremmøde lørdag kl. 

20,15 og søndag kl. 08,15.
Jagten køres efter EDR’s rævereglement og tæller 

til D.M.
Efter jagten søndag er der præmieuddeling kl. 14,00. 
Tilmelding senest lørdag d. 29. maj til OZ1LD Leon 

Johannessen. Holms Allé 17, 5800 Nyborg. Tlf. 
09 31 31 18.

Med venlig hilsen og på gensyn
Ræveudvalget.
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STORE ØSTJYSKE MESTERSKAB
afholdes som offentliggjort i listen februar OZ, den 

19/20 juni.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1971 
SØR 71

Tiden går hurtigt!
Nu kan Århus Afdelingen igen indbyde til den øst

jyske part af kvalifikationsjagterne, der skal danne 
grundlag for Danmarksmesterskabet.

Husk - de gamle pokaler bliver ejendom i år!

Jagten afholdes lørdag-søndag den 19. og 20. juni 
i området ved Ry.

Kort: A 2412 Framlev (1 :40.000).
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A, U og V.

Sendetider LØRDAG :
Ræv A: 21,00 - 21,10 - 21,20 og hvert tiende mi

nut til 0000.
Ræv U: 21,01 - 21,11 - 21,21 og hvert tiende mi

nut til 0001.
Ræv V : 21,02 - 21,12 - 21,22 og hvert tiende mi

nut til 0002.
Samtlige ræve sender fra kl. 0010-0011, hvor jagten 
afblæses med denne udsendelses afslutning.

Sendetider SØNDAG:
Ræv A: 09,00 - 09,10 - 09,20 og hvert tiende mi

nut til 1200.
Ræv U: 09,01 - 09,11 - 09,21 og hvert tiende mi

nut til 1201.
Ræv V : 09,02 - 09,12 - 09,22 og hvert tiende mi

nut til 12,02.
Samtlige ræve sender fra kl. 1210-1211, hvor jagten 
afblæses med denne udsendelses afslutning.

Jagt-reglement: „Reglement for Rævejagter", udgivet 
af EDR 1/1 1971.

Startkort: Gebyr, kr. 20,- modsvares med startkort til 
begge jagter. Der skal forevises EDR-medlemskort 
for 197 L
Kortene sælges lørdag kl. 1915-2015.

Camping: „Søndre Ege Camping" v. Ry st., syd for 
Knud Sø (kortets SV hjørne). Camping-pas fordres 
og kan købes på pladsen.

Mødested: På campingpladsen. Der er mødepligt til 
instruktion lørdag kl. 2015 og søndag kl. 0815. 

Afslutning: Jagtresultat og præmieuddeling på cam
pingpladsen, søndag kl. 1400.

Tilmelding: EDR ÅRHUS AFDELING, Teglgårds
vej 1, 8270 Højbjerg.
Telefoner Dag - 06 12 31 44 lokal 72 

Nat - 06 14 48 10 eller 
06 12 43 82 

Tilmelding imødeses inden 15. juni.

Vy 73 OZ3RZ/Jeppe, Arhus afd. ræveudvalg.

HUSK

Kristi Himmelfartsdag den 20. maj 1971 er der 
SØNDERJYSK MESTERSKAB“ 

Programmet er udførligt beskrevet i sidste nr. af OZ. 
Om mesterskabsjagter
hed et læserbrev i sidste OZ fra OZ1EM. Jeg sy
nes, ideen i Erlands indlæg lyder meget logisk, men 
den er bare behæftet med den kedelige ulempe, at den 
for kun to år siden faldt til jorden med et brag! De 
danske rævejægere vil køre rævejagt på 1825 KHz og 
mobilt, grundene til dette er sikkert mange: alder, 
grejet, gammel vane, o.s.v., men det står jo afd. frit, 
hvordan de vil arrangere de lokale jagter! og for den 
sags skyld også landsdelsjagterne. Det „sønderjyske 
mesterskab 1970“ blev afviklet 90°/o på apostlenes 
heste!, og der er som bekendt 6 ræve. Det var mit bi
drag til debatten.

Vy 73 de 5WK, Kalle.

Regler for Sønderjydsk 2 m Mobiltest.
Traditionen tro afholder EDR Haderslev afd. den 

årlige 2 m mobiltest Kr. Himmelfartsdag den 20. maj 
1971.

Udgangspunktet er „Thomashus Kro“ ca. 1 km nord 
for Haderslev ved hovedvej E3. Her bliver regler, log
blade og kort udleveret fra kl. 9,00. De udfyldte log
blade afleveres her (se nedenfor), og om eftermidda
gen offentliggøres testens resultater.

Vi håber, at testen i lighed med tidligere år må 
trække amatører til fra både fjern og nær. Få nu 
„grejet" installeret - der er pokal og sølvfad til vinde
ren.
Tidspunkt:

Testen begynder kl. 10,00 og slutter kl. 11,40, hvor
efter der er radiotavshed til kl. 12,30.
Bånd: 144-146 MHz.
Modulation : Alle tilladte modulationsarter.
Antenne: Mobilantenne på vogn.
Lederstation: OZ7HDR, AM - 145,00 MHz.
Kort:

Særkort Haderslev, 1:40.000, deles i 6 lige store fel
ter med 1 linie øst-vest og 2 linier nord-syd. 
Standpladser:

Ved testens start vælges den første standplads inden 
for det tildelte kortfelt. Herefter må der frit skiftes 
standplads inden for hele kortet, dog skal den ny 
standplads være beliggende mindst 5 km i luftlinie fra 
enhver tidligere standplads. Standpladser betegnes med 
fortløbende bogstaver (A - B - C o.s.v.).
Points:

10 points pr. QSO med mobilstationer,
5 points pr. QSO med faststation, *

25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO, 
50 points pr. kodeord.

O Z  M A J  1  9 7 1 221



QSO:
Mellem 2 stationer må QSO føres påny, blot 1 af 

stationerne har skiftet standplads og dermed bogstav 
i rapport.
Opkald:

Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/Mobil/A, hvor 
A er standpladsbetegnelse.
Rapporter:

Der udveksles rapporter af typen C 162375, hvor 
bogstavet er standpladsbetegnelse. 1. og 2. ciffer er af
stand i cm fra vestlige kortkant til standplads. 3. og 4. 
ciffer er afstand i cm fra sydlige kortkant til stand
plads. 5. og 6. ciffer er de to sidste tal på bilens kilo
metertæller. Fra faststation modtages rapport, R-S, 
QRA.
Kodeord:

Fra basisstationen udsendes kodeord, første gang kl. 
10,20, dernæst kl. 10,40, kl. 11,20 og sidste gang kl. 
11,40.
Log:

Der føres log på de udleverede logblade. Kodeorde
ne indføres i loggen på de pågældende tidspunkter. 
Deltagerne regner selv deres points ud. Loggen afle
veres senest kl. 12,30 ved Thomashus.
Bemærkninger:

* Points for QSO med faststation tæller kun, når 
stationen forefindes på mere end ét sæt log’s.

Der må ikke sendes under kørsel.
Båndgrænserne skal overholdes, der er båndkontrol.
OZ7HDR, OZ2AZ, OZ8IS/M er kontrolstationer og 

deltager ikke i testen. NB! 145,00 og 145,90 MHz må 
ikke anvendes til test-QSO's, men holdes åben for nød
opkald til basisstationen.

Testledelsens afgørelser af alle spørgsmål er inap- 
pelable.

Overtrædelse af reglerne medfører diskvalifikation!
God test. Vy 73 de

OZ2TV og OZ5WD.

Som det ses, slår dr-dx denne gang alle rekorder, 
ikke deltagermæssigt, men stationsmæssigt. Forholdene 
har på det seneste også været ideelle. Mange nye dr- 
amatører er ikke klar over, at man behøves ikke at 
have qsl fra de stationer, der rapporteres i dr-dx. Det 
eneste, I skal gøre, er at I skal skrive call ned samt 
tidspunktet i GMT (dansk normal tid -t- I time). 
Tidspunktet skal være i hele timer.

Det kan være dyrt, hvis en qsl-central sløser i det. 
Jeg havde sendt 4 qsl til YV stn’s via den danske qsl- 
central. Om de 4 amatører ikke var medlem af YV- 
centralen eller om jeg havde skrevet forkert call, ved 
jeg ikke, men kortene kom retur direkte fra Venezuela 
en for en og uden porto. Resultatet blev, at jeg skulle

betale strafporto for hvert kort. Nu over til et brev fra 
OZ-DR 1453:

Ja, som du kan se, har der været ret god aktivitet 
herfra i den sidste tid. Hvis der er nogle, som er inter
esseret i 7 MHz-DX. kan jeg fortælle, at VK5PB er 
ofte på båndet omkring kl. 20,00, han ligger med et 
fint signal (5-8), men det skyldes vel også, at han 
kører nied 1.2 kW og en 3-element full-size beam til 
40 m.

Grunden til min store aktivitet i den sidste tid er 
den, at jeg har fået en ny HF-modtager til 80, 40 og 
20 meter. Det er en grundmodtager til 80 meter, med 
krystalstyrede convertere for 40 og 20 nr. I MF’en sid
der der et krystal-filter med 2 krystaller. Modtagerens 
følsomhed er i øvrigt fremragende, idet samtlige ne
denstående dx-stns. er hørt på en indendørs antenne 
på en længde af 5 meter.

Vy 73 best dx,
Torben Jensen, Havepladsvej 17, 7000 Fredericia

(OZ-DR 1453).

Det skal lige bemærkes, at OZ-DR 1453/p's qth er 
Håndværkerskolen i Sønderborg, og at OZ-DR 1617 
Carsten's modtager er en TRIO JR 500S og qth er 
Hellerup. OZ-DR 1505 i Skørringe ved Maribo er ved 
at bygge en converter til sin rx National NC 45.

En DR-amatør spurgte mig for et stykke tid siden, 
hvad ordene SWL dækker, svaret er Short Wawe Liste
ner, både dr-amatører og BC-lyttere er med inde under 
det ord. Derfor hedder spalten også SWL-spalten, da 
den er åben for ALLE LYTTERE, så kom frem af 
busken, selv om du ikke er DR-amatør. Til de nye 
DR-amatører vil jeg henvise til nedenstående artikler, 
der giver gode tips m.m.

Pi-led (jan. 70) . . . Logbog (aug. 69) . . . DX-pro- 
grammer (juni 69) . . . Konkurrencer (april 69) . . . 
Mellembølge dx (marts 69) . . . Point to Point (jan. 
69) ... Er dr-amatøren glemt (sept. 67) . . . DR-siden 
(febr. 68) . . . Udstyret (nov. 68). Rapportering af 
BC-stn. (sept. 69). Ældre numre af OZ kan købes hos 
kassereren.

DR-DX
3.5 MHz SSB:
OZ-DR 1453: 6W8DY 21. VK5PB 19.
OZ-DR 1453/p: CM2RX 07, VOIBV 21.

7 MHz SSB:
OZ-DR 1453: VK5PB 20. JA6BSM 20. ZL1AQ 06, 

EP2BI 19, 4X4NJ 20.
OZ-DR 1453/p: CN8HD 17.
OZ-DR 1446: EP2BI 18. 4X4WA 19. EA6BN 19.

14 MHz SSB:
OZ-DR 1453: JY1 16, JY2 16, JA3AM1 17. 

VK7GK (Tasmania) 09. VS6DO 16. 9V10X 13. 
JX8YN 13, HM1BK 16, 9M2LP 16, KR6KG 16,
9L1RP 18, 6W8DY 18, CT2AP 20, CR6MX 20.
KP4GI 20, VP2LA 20, PJ2HT 21. LU2XE 21,
OD5GQ 21, YV1LA 21, LU4F.CO 21, JY9AA 21,
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VP8KF 19, VP2VO 19, FL8HM 19, CR7FM 21, 
YB0BY 16, 7Z3ABC) 09. OX3WX 12, VK3CR 15, 
VU2DK 16, VK2SG 16. VK3AK 16, VK60V 16, 
VP2GAR 20, YV4WT 20. TR8MR 20, 9VIQD 19, 
CT2BB 19, VK5PB 08. 3V8YB 16, 5Z4KI. 19, 
VU7US (Laccadive) 18. CR4BK. 19, VP8KV (Falk
land) 20, ZD7SD 19, HS1AEG 19, HS4FG 19, PZ1BD 
22, KR6JX 16, CR7AQ 16, CX4AI 22.

OZ-DR 1453/p: VU2PJ 17, Py2EFF 21, 9V1FF03, 
ET3DS 09, VK6CT 15, 9N1MM 15, 9J2TF 18, 
VS9MB 18, 9Q5GI 18. FR7ZX 18, KX6IL 14,ST2SA
15, EP2CM 15, ZS6BBK 18. 5Z4IX 18, 5FI3KG 18, 
ZS5LP 18. JH1GGW 16, FR7AG 16, VU2US 16, 
9K2AL 21, 4S7AB 21, CT2BB 21, VU2NH 16, 
JW5NM 11. ZL4WH 11.

OZ-DR 1617: KL7HDB 13, KR6DG 14, 4C4KYB
16. CX4AI 22.

OZ-DR 1446: 4X4 stn. 9J2JY 18, EA6BP 21, 
LU2BU 21. JX8JN 17, PY2CK 20, ZC4AK 20,
VP2VI 20. JA1DDZ 19, ET3DF 20. LU5DL 21,
PY1CVI 21, OD5GO 22, TA2VG 22. PY4ATG 22,
KZ5HS 18. PY2RS 21. ZL2ASJ 20, 9H1CE 20,
LU8FDO 22. OD5ET 22. CN8HD 22, EA9AT 07, 
EP2JA 07. TA3GB 22, VP2LA 22, PJ2HT 22, 
LU3AQ 22. ZP5CF 22, OY3AF 22.

21 MHz SSB
OZ-DR 1446: 5Z4MO 11, ET3ZZ 12, 9X5WJ 18, 

JY9AA 12. YA1MX 12, ZS1IW 17, 5113LV 17, 
9H1BV 12. JA8FGF, 4BGO, 9BGH 12. MP4TDY 
14, ZS6JH 16. PY7BFN 16, 9G1DY 17, OD5FH 17, 
ZS2DP 17. G3VBK/mm (Liberia) 16. ZS6QD 16. 
ZS6GP 17. PY7VON 16, 9Q5MG 18, PY2EEG 18, 
PY2HY 18. PY2BCQ 18, CN8BF 19, OD5GQ 09, 
9H1AF 09. 9Q5QI 10, EA9EJ 19, ZS3YQ 19, ZP9BG 
18, PY2IEG 19, 6W8AL 10, ZS4PY 17, EL7TL 18, 
CR6LD 18, 9Q5GE 18, 7Q7BC 18, CR7AC 18.

28 MHz SSB:
OZ-DR 1446: ZS6AWU 15, EP2DB 15, ZS4CO 16, 

TR8MR 15. ZS6AOJ 17, CX2CO 17, CR6TP 17, 
ZS3PT 15, ZS2PD 16, EP2BQ 17. ZS3HT 17, 9J2VX 
17, CR6NZ 17.

2 meter:
Der vides, at mindst 5 dr-amatører er aktive, men 

hvor bliver rapporterne af.

DX-inform.:
ET3DF via VE3DLC. TJ1AW via K4ZPK, TR8MR 

via VE2DCY, IC1SEZ: PO Box 143, Palermo, qth : 
Skt. Peter Isl. ved Sardinien. LU8FDO: PO Box 79, 
Rufino. JY9AA OP: Marianne, qth : 100 yds. fra Det 
røde Hav, qsl via WA3HUP.

Det var alt for denne gang. jeg håber på lige så 
meget stof inden den 22. maj. Tak til alle bidragydere.

Vy 73 best dx 
OZ-DR 1446, Uwe Brodersen, 

Lærkevej 25, 6270 Tønder.

DX MØDE på ØRBÆK KRO, (ved Nyborg). 
Lørdag den 5. juni kl. 13,00 DNT.

Initiativtagerne er OZ3PO og OZ6MI. Et egentligt 
program er ikke fastlagt, men jeg tror, der startes 
med „en bi" bor'“, nård et nu er på Fyn, det skal 
foregå. Tilmelding sker inden 1. juni til 6MI: Per 
Mosegaard-Andersen. Mosegården, 5861 Avnslev.

OZ3PO viser farvelysbilleder fra DX-peditioner.

Tag venligst dine 3 bedste qsl med! deltagerne tager 
stilling til, hvilket qsl der opnår førstepladsen, og eje
ren belønnes med en call-book.

Den deltager, der har rejst længst for at komme 
til DX-mødet, kan også tage en call-book med hjem. 
På gensyn 5. juni til EDR.s første DX møde.

DX-PEDITIONER
13.-27 juni kommer Albanien igen i luften. DL7FT 

vil være i gang på 5 bånd, med SSB og CW. Qsl via 
DL7FT: F. Turek, Petunienweg 99, (1) Berlin 47, men 
ikke via bureau. VU7US Laccadive Is. ønsker Qsl via 
ARSI, Box 534, New Delhi 1. Indien. - VU9KV An
daman Is. Qsl via W6KNH: Clyde J. Schoenfeld, 1377 
N., Turrill, San Bernardino, Calif. U.S.A. - 94563 
(med 7 IRC). - Spratley Is. „1 S“ har en mulighed for 
at blive aktiv, bl. a. er W4VPD nævnt i denne forbin
delse, selv om man håber han sad og udfyldte TI9 
Qsl. — 5H1LV tager til Zanzibar med en HW 101, 
call bliver 5H3LV. - N.B. Når en DX-pedition anmo
der om et antal IRC, (svarkuponer), er der ikke tale 
om forretning, men dækning for porto + Qsl + 
omkostninger i et rimeligt omfang - og det er da helt 
frivilligt, om man vil udveksle Qsl direkte, ellers kan 
„naturmetoden" via bureau forsøges.

DX NYT
9K3 Kuwait/Saudiarabia/Neutralzone slettes af 

DXCC listen, Qso inden 18/12 1969 tæller dog. - 
2LW & 6AQ er nye medl. i DXCC cw/fone. 6SM & 
1WL er nye medl. i fone DXCC. - 7DX har 180 
lande godkendt i begge DXCC afd. Qsl fra OR4CR/ 
AP2 i Øst Pakistan godkendtes af DXCC. - Ifølge 
„On the air“ er 3Y3CC Qrv fra Bouvet Is. 14028 - 
14036 CW, ca. 1630 Z. - I 1971 bruger OA stn. også 
4T. - SVø benytter SZø, (men vi må jo ikke Qso 
dem!). - 7JZ har fået Qsl fra SZ4A via INDXA: Simp- 
sonville, Maryland, U.S.A. - 21150.

BÅNDRAPPORTER
3,7 Mc SSB

OZ3PO: OD5BA 0000: VE1EO, WA8VRB/HR2 
0500: XE1J, XE3CE: 0100: UR2RC, UR2RAT.
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7 Mc SSB
OZ3PO: 0000: GC3GS (Jersey). 0600: XE1KB. 

0700: EA6BN.

14 Mc SSB
OZ7JZ: 1800: CR7LE, 5VZWT, VU9KV. 1900: 

JX3MN, VU7US. OZ3CE: 2000: 9H1CE. 2200: 
9L1RP. 2300: OX3DL. OZ3PO: 0800: ZK2AF (!).

14 Mc CW
OZ7XG: 1100: UAøSAC, UAøOY. 1500: UL7JAB, 

JA3ARA. 1800: UB5NS, UW9YV. 1900: CR7EY, 
UJ8AY. Desuden T A - W - H V  m. fl.

21 Mc SSB
OZ7JZ: 1000: VK9SS (Papua). 1200: JW7UH. 

1300: KR8IU. 1500: DU1FH. 1800: VU7US, 
YBØAAO, KZ5GB. OZ3PO: (cw) VP2EEL 1400. 
OZ3CE: 1600: KV4FQ, 9X5WJ, EA6AS. 1700: 
ZS5HW.

28 Mc SSB
OZ7JZ: 1200: VU2HH. 1300: EL2CH. 1400: 

YBøAAN. OZ3PO : 0900: VU9KV.

QSLINFO
5VZWT via W4SPX - YB0AAO via DJ0RR - 

YB0AAN via K7DVK - YB1AAK via K9EYZ - 
8Z4A via INDXA, (adressen ovenfor) - ZL5AX via 
W9ZRX - CP1BWS Box 6038 La Paz - TR8MR P.
O. Box 82 Libreville - 9G1CO Box 45 Accra.

Tak for bidrag til DX spalten til: OZ7JZ - 3PO - 
7XG - 3CE. Billeder er stadigvæk en mangelvare, 
mon det hjælper at true med at bringe et af underteg
nede i næste nr. (i mangel af bedre)?

Bidrag til DX spalten sendes inden 25. maj til: 
OZ3Y Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

73 Hans.

P. S. OX3WQ er Qrv for OZ i week ends 1700 
GMT på 14125 SSB.

VHF inode i Skåne.
VHF mødet 2. pinsedag mandag d. 31. maj begyn

der kl. 13,00 - fra om formiddagen vil der være to 
stationer i gang, en på 144.50 MHz og en på 145.70 
MHz, således at man kan pejle sig frem til mødeste
det. For dem, der ikke kan pejle sig frem, vil oplys
ning om mødestedet kunne fås på tlf. 0451 60026 man
dag morgen. Ved opkald fra Danmark husk de nød
vendige retningscifre. Mødeprogrammet udleveres ved 
ankomst til mødestedet - det kan oplyses, at stedet lig
ger i ca. 30 km afstand fra Höör i det centrale Skåne.

Ballonopsendelser.
I forbindelse med VHF-stævne ALS 1971 opsendes 

der søndag d. 6. juni kl. 0930 en translator hvis fre
kvenser er følgende:

Indgangsfrekvens: 144.15 MHz ± 100 kHz.
Udgangsfrekvens: 145.70 MHz ± 100 kHz.
Udgangseffekt: 50 mW.
ARTOB opsendelserne er igen begyndt - lyt søn

dag morgen kl. 0945 DNT på 7045 kHz for nærmere 
informationer.

VHF FM repeatere.
DARC foreslår følgende frekvensplan for VHF FM 

repeatere i Tyskland:
Indgangsfrekvens Udgangsfrekvens

144.150 MHz 145.750 MHz
144.200 MHz 145.800 MHz
144.250 MHz 145.850 MHz

Aktiveringstone: 1750 ± 5 Hz.

Dette forslag til en frekvensplan betyder, at RTTY 
frekvensen ændres fra 145.800 MHz lil 145.300 MHz.

DARCH foreslår videre, at repeaternes udgangs
effekt ikke overstiger 5 Watt eff., et maksimalt 
frekvenssving på ± 5 kHz, samt anvendelsen af rund
strålende vertikal antenner.

Field Day 1971.

Deltagere:
Alle licenserede amatører i LA, OH, OZ, SM, UR2, 

UQ2 og UP2. Kontakt med andre lande end de 
nævnte er tilladt.

Tidspunkt:
1. periode: 19. juni 1971 kl. 1800 - 2100 GMT.
2. periode : 20. juni 1971 kl. 0600 - 0900 GMT.

Frekvensområde:
144 - 146 MHz - Region 1 båndplanen skal over

holdes.

Testklasser:
Kl. I: „MINI“, udstyrets vægt må ikke overstige 

10 kg.
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Kl. II: „MIDI", udstyrets vægt må være over 10 kg. 
I disse to klasser er vægten det samlede antal kg, 

som alle apparater vejer, d.v.s. vægten af sender/mod
tager, antenne, fødekabel, batterier og en evt. ben
zingenerator. Ligeledes må disse to klasser ikke strøm
forsynes fra det almindelige el-net.

Kl. III: Faste stationer, ingen vægtbegrænsning el
ler begrænsninger i strømforsyningsmetode.

Points:
1 points pr. km.

Testmeddelelse:
RS (T) QSO nummer (begynd med 001) + QRA.

T estforbindelser:
For forbindelser mellem faste stationer gives der 

points. Alle modulationstyper, som er tilladt i natio
nale licensbestemmelser, er tilladt. Hver station må 
kun kontaktes een gang pr. periode. Stationer i klasse 
I og TI skal anvende /p efter deres kaldesignal.

Log:
Som logblade anvendes de officielle nationale, og 

de færdige og udregnede logs sendes inden 30. juni til: 
Rolf Bäckström, OH2BEW 
Saariselantie 2 H 
Helsingfors 94 
Finland.

Præmier:
Vinderen i hvert land får SRAL’s diplom og na

turligvis, . . . . en umådelig ære!
Vy 73 de OH2BEW.

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

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

Logs med det samtalte antal krævede points sendes 
til undertegnede inden den 20. i respektive måned.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.

VHF nyt:
Forholdene under 4. runde af aktivitetstesten var 

sløje - både på 144 og 432 MHz.
Bremen UKW-Gruppe har d. 22. januar 1971 star

tet en UHF-SHF aktivitetstest, der finder sted hver
4. fredag i måneden kl. 1800 - 2359 DNT.

Sektion 1: 70 cm bånd; 432 - 434 MHz.
Sektion 2: 24 cm bånd; 1296 - 1298 MHz.
Sektion 3: 12 cm bånd; 2304 - 2306 MHz.

Alle licenserede amatører i ind- og udland kan del
tage i testen - poinsberegningen er 1 points pr. km - 
pointssummen multipliceres med 1, hvis der i en 12 
måneders periode er indsendt 1 log, ved 2 indsendte 
logs multipliceres med 1,2 og ved 12 indsendte logs 
multipliceres med 2,2. Lytteramatører kan også del
tage - pointsberegning som tidligere nævnt.

Logs sendes senest 14 dage efter testen til: Fried
rich Garbers, D.I8YZ, Gustav-Radbruch-Strasse 17, 
2800 Bremen 41, Germany.

Hver onsdag aften mellem kl. 2200-2330 DNT er 
det svenske DX-net igang - frekvenserne er 144.050
144.060 MHz, og hvis aktiviteten bliver stor da 
144.030-144.080 MHz.

Aktivitetstesten.
4. runde i testen dav følgende placeringer:

OZ2JY - 5225 points
8SL - 4955 points

5DD - 2387 points
6ZZ - 1601 points

6HY - 1555 points
4GI - 1509 points

4BK/p - 1431 points
8QD - 989 points

3M - 858 points
6BT - 753 points

8MX - 727 points
2ZB - 554 points
8UX - 330 points
8KU - 249 points
2NX - 247 points
3TG - 236 points
9RT - 203 points

4EM - 200 points
8PK - 163 points
5FX - 70 points

OZLX _ 191 points
4EM - 148 points
4HX - 66 points
5BZ - 50 points

Om natten mellem d. 14. og 15. april var der en 
stor auroraåbning - ingen danske rapporter er mod
taget, men det vides, at SM5DWF har wkd: GM2EOJ, 
GW2H1Y, G3LTF, G3COJ, G3USB, GM2DRD og 
G3DRN.

OZ5BZ skriver: „Jeg er for nylig blevet QRV på 70 
cm. Converter med AF239; tripler med QQE 06/40 
(PA med QE 06/40 er påbegyndt). Antennen er 
en ombygget TV-UHF Corner Reflector antenne. Føl
gende nye stationer er QRV på 70 cm: -2NS, -4IP, 
-6PH. Desuden er der flere, som bygger 70 cm grej 
i øjeblikket, så vi kan sikkert forvente stigende akti
vitet i fremtiden."

OZ7LX har wkd følgende via ARTOB: d. 28. marts: 
DJ5BV (DK26h), DK2HZ (DL65d). DK2UJ (E028b); 
d. 8. april: DJ5BV, DK1WT (DL65e), DL1LB 
(DN67h) og PAøFAS (CM78h).

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN___________
holder møde torsdag den 27. maj kl. 19:30 hos 

OZ5AB, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse. Byggeaften.

OZ5MK
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AMAGER______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsens- 

gade 6, 1., 2300 S.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinje 37 

til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er 

bemærket.
Call: OZ7AMG.
Den 15. april havde vi besøg af 60H, der demon

strerede og fortalte om sin frekvenssyntesegenerator 
og tæller. Det var en meget interessant aften, hvor vi 
alle fik ny viden. Vi så, at man kunne få så mange 
kanaler på 2-meter båndet, som man kunne ønske 
sig, hvordan man kalibrerer sin modtager og meget 
meget andet.

Vi takker Ole meget for den aften, den var meget 
vellykket.

PROGRAM:
27. maj klubaften. Vi håber en eller anden vil tage 

noget grej med og vise frem. Det er jo det, vi har 
klubaftenerne til. Der kan jo også være problemer, 
som man gerne vil have diskuteret.

3. juni. Denne aften vil OZ1NB demonstrere sin 
nu færdige HF-konverter. Konverteren kan konvertere 
10-15 - 20 og 40 meter til 80 meter, således at man 
med en grundmodtager til 80 meter kan modtage 
alle bånd. Det er meningen at fremstille byggesæt til 
denne konverter, hvorfor alle, der har eller tænker på 
at bygge en 80 meter modtager, bør møde op denne 
aften. Det er meningen, at byggesættet skal samles 
på nogle mødeaftener, hvor der vil være sagkyndigt 
mandskab til stede. Print leveres af klubben.

10. juni: Klubaften. Herunder diskussion af den 
sidste gang demonstrerede konverter.

17 juni: 8HK vil fortælle om køkkenbordsmekanik. 
Et af radioamatørens største problemer er ofte me
kanisk arbejde. 8HK vil demonstrere og fortælle om, 
hvorledes man uden store værkstedsmaskiner kan fore
tage chassis- og kabinetsarbejde. Alene det at skære 
ud til et måleinstrument i en forplade kan volde van
skeligheder, hvis forpladen ikke må bule, og hullet 
skal være pænt rundt. Men alt det forklarer 8HK om 
denne aften.

Det er iøvrigt også sidste mødeaften inden som
merferien. Vi starter igen i august.

RÆVEJAGTER
Vi har nu haft nogle træningsjagler ved Køge, og vi 

går nu igang med sommerens konkurrence. Følgende 
dage er konkurrencedage:

28. maj ræv: 9JB
11. juni - : 8HK
25. juni - : Nørregård

6. august - : Mølk
20. august - : 2FN

3. september - : Nissen
17. september- : 1 NB

Startafgift: 3 kr. pr. hold. De vil blive anvendt til 
præmier. De 5 bedste af de 6 jagter tæller i konkur
rencen.

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.

Sidste rettidige indstempling kl. 2209. Der er 10 
min. mellem udsendelserne. God jagt!

Vy 73 de 9JB, Jørgen.

BORNHOLM____________________________
Call: OZ4EDR.
Klubhuset: OZ4EDR Galgeløkken.
Formand: OZ4CZ Carlo Andersen, Bondebrosvej 4. 

3700 Rønne.
Kasserer: OZ4YV Kaj Svendsen, Drosselvangen 10, 

3700 Rønne.
Sekretær: OZ4OA Jens-Ove Schou, Kirkestræde 3, 

3700 Rønne.
Vinterens aftenskoler i klubhuset er nu tilende

bragt.
Der har i vinterens løb været afholdt ikke mindre 

end 3 kurser, som alle har haft stor tilslutning.
Radioteknik I. ledet af OZ2FT.
Radioteknik II, ledet af OZ4OA.
Og morsekursus, ledet af OZ4CF.
Bestyrelsen takker hermed lærerne for den indsats, 

de har gjort, og ikke mindst for de penge, de har 
tjent ind til foreningen, ved at undervise gratis, og i 
stedet skænke pengene til afdelingen.

Også rævejagterne går det godt med, men der er 
plads til mange hold endnu, så har du en modta
ger, så mød op, når det foregår. Der ligger program i 
klubhuset for sommerens jagter. Hvis du ingen modta
ger har, skal det dog ikke holde dig tilbage, mød op 
alligevel.

Rævejagter på 2 meter har også været kørt med 
godt resultat, og det overvejes også at få disse jagter 
i mere faste rammer. Vi har også fået nye bartendere i 
klubhuset. Disse skal sørge for salg af øl, sodavand og 
kaffe. OZ4XR og OZ4DZ står for dette for efter
tiden, og hvis ingen af disse er til stede, vil baren 
være lukket.

Husk klubaften hver tirsdag.
Vy 73 de OZ4OA Jens.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB.
Klublokale: Finsensgade 23, 2. sal.
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. 05 16 54 15. 

Program:
Onsdag d. 26. maj: Gitterdykmeter, et nyt afde

lingsprojekt.
Onsdag d. 2. juni: Mødeaften.
Onsdag d. 9. juni: Gitterdykmeter fortsat.
Onsdag d. 16. juni: Sidste mødeaften inden som

merferien.
Onsdag d. 23. juni: Forårsafslutning på rævejagter 

hos OZ1LN. Alle ikke rævejægere er også velkomne.
Vy de 73 OZ1EM. Erland.
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ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4VP, Vigge Pihi, Nyvej 4, 3751 Øster- 

marie.
Næstformand: OZ4RA, Henning Rasmussen, Års

balle, 3700 Rønne.
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, 3700 

Rønne.
Sekretær: OZ4CG. Carsten Gjessing, Nørrevang 2, 

3740 Svaneke.
Best.medl.: Stig Højbjerg, Sverigesvej 34, Nexø.
Afdelingens byggeprojekt: en fuldtransistoriseret 

ESB-transceiver skrider godt fremad, og når dette 
læses, skulle der gerne være strøm på nogle af dem 
allerede. Er du interesseret i at kigge nærmere på den, 
så mød op i ..CQ" om onsdagen;

Rævejagtsæsonen er også begyndt for alvor, har du 
lyst til at være med, så snak med os om tid og sted 
m. m.

Afdelingens klubstation har været QRT p. g. a. an
tenneproblemer og deraf følgende SWR-problemer - 
40Y har kigget på forholdene og fået rettet op på det. 
Tak Bo.

Husk nu : hver onsdag kl. 19,30 i „CQ“.
Vel modt allesammen!

Vy 73 OZ4CG, Carsten.

HORSENS_____________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.

Bestyrelse:
Formd.: OZ2KV, Vagn Jørgensen, Mimersgade 6a, 

8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB, Børge Vinurn, Voldgade 

18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Schoubo Sørensen, Berings- 
vej 62, Bækkelund, 8700 Horsens.

Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105, 1., 
8700 Horsens.

OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, 8700 
Horsens.

Mandag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Som I kan se af ovenstående er rævene begyndt på 

aftenjagter, men man vil fra ræveudvalgets side for
søge at arrangere jagterne som en art motionsjagt. 
således at man mødes ved klublokalet, kører derfra til 
et nærmere aftalt sted for at parkere, traver derefter 
til fods på jagt efter ræven, god jagt.

VY 73, Søren.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, 

tlf. 52 36 97.
Med mødet i april har vi afsluttet denne vinter

sæson og holder sommerferie indtil september. Det 
lykkedes os at gennemføre teknisk kursus på aften

skolen, og resultatet er blevet otte aspiranter til sen
detilladelsen. På dette tidspunkt er det dog uvist hvor 
mange der har bestået prøven.

Vi forsøger igen til efteråret med et nyt teknisk 
kursus, foruden har vi planer om byggeaftener, hvor 
vi i første omgang vil bygge en modtager til HF-bån- 
dene.

Hermed ønsker vi medlemmerne en god sommer og 
på gensyn efter ferien.

VY 73 5VY. Orla.

KØBENHAVN___________________________
Call: OZ5EDR.

Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder 

møde hver mandag kl. 2000. QSL-centralen OZ6MK 
og 9NP) åben kl. 1930-2000. Lokalerne desuden åbne 
lørdag 14-17 efter aftale.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.

Næstformand: OZ5IH, Iwan 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.

UAFHENTEDE QSL-KORT
Vi har en mængde uafhentede QSL-kort til køben

havnske amatører. Vi anmoder meget om, at de bliver 
afhentet snarest. 1 modsat fald må vi regne med, at de 
ingen interesse har, og kortene vil så blive destruerede.

PROGRAMMET:
Mandag den 17. maj: Klubaften.
Mandag den 24. maj:
OZ7LM/Leo viser farvelysbilleder fra sin tur i 

Amerika, derunder billeder fra Cape Kennedy. YL 
eller XYL er velkommen med.

Mandag den 7. juni:
Amatørgrej fra Danish Radio-Amateur Service. 

OZ5IH/Iwan udstiller og demonstrerer de sidst hjem
komne nye modeller.

Mandag den 14. juni:
Sidste mødeaften før sommerferien.
Vi ønsker vore medlemmer en rigtig god sommer

ferie!
73 - p. b. v. OZ1SZ. sekr.

LOLLAND-FALSTER_____________________
Call: OZ1LFA. Formand OZ5GF Leif Olsen, Ged- 

servej 137, 4800 Nykøbing Falster, tlf. 85 22 22 - 
85 29 01 privat.

Kasserer: OZ3GH Gunther Hansen, Gåbense 4840 
Nr. Alslev, tlf. (03) 830-18.

På grund af OZ’s sene udgivelse var det småt med 
fremmødet ved mødet i Maribo den 20. april, OZ 
kom samme dag, det blev da heller ikke til noaet fore
drag, men midt under en trøstende lokal øl kom der
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et velkomment pust udefra, idet OZ4D ringede og for
talte, at han sad i Holeby sammen med 2 CB-folk, vi 
blev inviteret på kaffe dernede, og benyttede da chan
cen til at agitere lidt for EDR. Deres formand oplyste 
da også, at de r var 5 af deres medlemmer, der alle
rede havde meldt sig ind i EDR. Da vi samtidig kunne 
meddele, at vi her i afdelingen allerede nu havde et 
undervisningsprogram klar til vinteren, var der megen 
spørgelyst, og jeg ser da også frem til mange nye med
lemmer i afdelingen.

Som meddelt i sidste OZ afholdes afdelingens årlige 
generalforsamling søndag den 23. maj, og stedet bliver 
Ebsens Hotel i Maribo kl. 10 præcis. Der vil blive 
foredrag om integrerede kredsløb og deres praktiske 
anvendelse til amatørformål. Desuden vil der blive af
holdt auktion, sælgere bedes henvende sig til 5GF. Ind
kommende forslag, der ønskes med på generalforsam
lingen bedes også sendt til 5GF. Efter generalforsam
lingen vil der blive serveret en middag, og ligesom an
dre år er du meget velkommen til at tage yl og xyl 
med. Du har måske efter hendes mening brugt lidt 
rigeligt med penge på den kære hobby, så nu er der 
altså mulighed for at pynte lidt på det.
Programmet:

Tirsdag den 18. maj: Besøg på stationen i Næstved.
Søndag den 23. maj: Generalforsamling på Ebsens 

Hotel, Maribo. Foredrag om IC samt auktion.
Vy 73 es best DX, 

Leif / OZ5GF.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer: OZ4NW. Tlf. 769. Kostræde 267.
Lokaler: Præstø gi. remise, Skyttemarksvej.
Generalforsamling 20/4 71.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formands beretning, 5FZ.
3. Kasserers beretning, 4NW.
4. Sekretærs beretning. 3HZ.
5. Valg af formand (afgående 5FZ ønsker ikke gen

valg).
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (afgående 6BU 

ønsker ikke genvalg).
7. Oprettelse af 2 m station.
8. Indkomne forslag.
9. 01 og kaffepriser (bestyrelsen foreslår øl og kaffe 

2,50 kr. - vand 1,25 kr.).
10. Eventuelt stationsværdi.
Formanden 5FZ bød velkommen til de 16 frem

mødte medlemmer, der var mødt op. Som dirigent 
valgtes 8BO. Denne takkede for valget og indledte 
generalforsamlingen.

Formanden 5FZ aflagde sin sidste beretning om det 
svundne år. Han takkede bl. a. 6BU for det store 
arbejde med byggeaftenerne, og beklagede samtidig de 
problemer, der var opstået i forbindelse med sammen
lægningen af tirsdags- og torsdags-aftenerne. Beret
ningen blev godkendt.

Kassereren 4NW berettede om afdelingens økonomi, 
den var tilfredsstillende og godkendtes.

Undertegnede 3HZ berettede om de bestyrelsesmø
der, der var holdt siden sidste generalforsamling. 6BU 
protesterede mod manglende bestyrelsesmøder fra 70. 
3HZ imødegik kritikken, og indrømmede sin fejl.

Vores formand. 5FZ, ønskede ikke genvalg grundet 
manglende tid, og 3HQ, som i forvejen sidder i besty
relsen, valgtes.

6BU ønskede heller ikke genvalg, og som nye valg
tes vores gamle formand 8BO Arne og 9DT Palle.

Under indkomne forslag bevilgedes øl til alle. Efter 
således at have fået skyllet ganen, gik vi over til næste 
punkt oprettelse af 2 meter station.

6BU lagde ud med, at vi måatte lave noget for 
vore evt. D-amatører, og da vi har 2 meter sender, 
drejer det sig kun om en RX. 8BO forklarede, at han 
ville forære klubben sin 2 m rx, når han får en ny. 
6BO foreslog, at klubben giver 8BO en ny bagsats nu, 
så der kan komme gang i projektet. Han beklagede 
samtidig, at der ikke var sket noget på et tidligere 
tidspunkt, trods hans pression mod bestyrelsen, og kræ
vede samtidig, at bestyrelsen skulle have en tidsfrist 
til at oprette det tabte terræn. 3HZ protesterede mod 
tale om sidsfrist, og påpegede, at klubben i det svundne 
år havde stablet en HW 100 på benene. Tage krævede 
en tidsfrist på 2 måneder til at oprette en 2 meter 
station. 3HZ protesterede mod den urimelig tidsfrist, 
bl. a. med at klubben før havde handlet overilet, og 
ville ud af bestyrelsen, hvis generalforsamlingen ved
tog dette forslag. 5FZ forklarede, at det var den dår
lige QTH, som var skyld i, at klubben ikke satsede 
så meget på 2 meter. 6BU mente, det skyldtes dårlige 
antenner, og dette skulle selvfølgelig rettes. 5FZ mente, 
vi skulle se sommeren over, bl. a. af hensyn til nye 
lokaler, før der blev gjort mere ved sagen, og for
klarede, at det kunne ikke blive til noget videre med 
2 meter station grundet QTH. 6BU mente, det var en 
dårlig modtager, da han kunne holde i sin bil oppe på 
gaden og have QSO med bl. a. Stige - Køge - Ring
sted og høre 7IGY. 8BO pointerede, at modtageren 
var god nok med bl. a. ECC 88, god bagsats o.s.v., og 
tilsluttede sig 5FZ i det umulige i at køre 2 meter fra 
klubben. Benny spurgte, om der var målt standbølge
forhold på antennen. 8BO bekræftede, at det var der, 
og at Benny selv var med, o'g lovede samtidig på besty
relsens vegne, at 2 meter stationen skulle være klar til 
sæsonens begyndelse til vinter. Det blev til slut ind
skærpet fra generalforsamlingen, at der skulle ske 
noget inden for dette område.

Det blev vedtaget at hæve prisen på øl, kaffe og so
davand. Således at øl og kaffe koster 2,50 kr. og 
sodavand 1,50 kr. 8BO ville sætte lotteri i gang, for på 
den måde at hæve indtægten. Inkluderet i den nye kaf
fepris er indkøb af papbægre, således at opvasken let
tes betydeligt (Kaj får stadig lov til at dele numre ud). 
6BU foreslog opsætning af et skilt på væggen om beta
ling af øl - kaffe og sodavand. Det vedtoges. 6BU 
klagede over manglende oprydning på byggeaftenerne 
og ville have en turnusordning. 3HQ lovede som 
fremtidig formand at klare dette problem.

6BU mente, vi skulle opskrive HW100 stationens 
værdi til dens færdignionterede pris, det vedtoges.

Dirigenten takkede for „ro og orden" og afsluttede 
generalforsamlingen. 3HZ Hans Jørgen.
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NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften, 

Svenstrup.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver

toften 3, Svenstrup. Tlf. 5 62 00.
Sekretær: OZ2QC. Jørgen Espensen, Hinmark,Sven

strup.
Suppleant: Chr. Bonde, Lerkevej 4, Nordborg. Tlf. 

5 02 60.

Den 22. april holdt afdelingen sin årlige general
forsamling, hvor der mødte 12 mand. OZ1AR valg
tes som dirigent. Formandens beretning viste del for
løbne år havde været meget aktivt. Kassereren frem- 
lagde også et nydeligt resultat, efter at der er købt en 
ny modtager til klubhuset samt indkøb af gitterdyk
meter.

Som formand valgtes OZ6AK i stedet for OZ9ND. 
kassereren blev OZ6HY i stedet for OZ2EQ, som sek
retær blev OZ2QC valgt i stedet for OZ9NS.

Bestyrelsen ser nu således ud :
Formand: OZ6AK.
Kasserer: OZ6HY.
Sekretær: OZ2QC.
Suppleant: Chr. Bonde.
Revisorer: OZ1AR og OZ9NS.
Desuden valgtes Chr. Bonde som klubhusvært.
Hermed sluttede generalforsamlingen, som blev af

viklet under rolige og hyggelige former. -
Næste månedsmøde bliver d. 19/4 kl. 19,30 på 

Sønderborg Teknikum, hvor klubstationen skal ind- 
trimmes under ledelse af OZ8DS. Vel mødt.

Der er også åbent hus hver torsdag aften kl. 19,30.
Afdelingen indbyder herved de sønderjyske afdelin

ger til indvielse af vort nye klublokale lørdag den 26. 
juni kl. 15,00, Sjellerupvej 30, Guderup, (Spejder
gården). Spisning kl. 19,00, pr. kuvert 20,00 kr. Til
melding senest d. 19. juni til Hans Martin Nielsen, 
tlf. 5 62 00. eller Chr. Bonde, tlf. 5 02 60.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.
PS. Selvfølgelig er YL og XYL også hjertelig vel

kommen.

NYBORG______________________________
Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD Leon Johannessen, Holms Allé

17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
Programmet står i OZ april-nr.
Husk generalforsamlingen 27. maj.

Vy 73, Inge.

ODENSE_______________________________
Call: OZ3FYN.
Formand: OZ8JD, Henning J. Boel, Toftevej 11, 

5000 Odense, tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.

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

Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.
Afdelingens byggeprojekt modul RX går planmæs

sigt, og der er snart 3 amatører her, der har køreklar 
stationsmodtager til billig pris. I skrivende stund er vi 
nået til detektoren, der jo er en produktdetektor af 
hensyn til SSB. Når den bliver færdig, mangler der 
kun et mekanisk filter, men et sæt MF-dåser kan vel 
klare sagerne i starten om nødvendigt. Afdelingens 
diplom er allerede blevet udstedt til en gruppe CW- 
interesserede amatører, der bliver stadig til flere.

Vil d u være med, og du har det nødvendige antal 
QSL, så send dem blot til Fairytale Award manager. 
(Han er flink til at returnere kortene). Ang. diplom: 
se OZ nr. 3 1970 side 126.

Efter en sløv vinterperiode er de fynske ræve igen 
begyndt at røre på sig, og det samme gælder flok
jægere, der altid er parat når call'et lyder i hovedtele
fonerne. Vi kører jagterne på det gamle kort, Odense 
A3616 i maj måned, men der er planlagt flytning til 
Ringe, kort A3816 i juni efter den store fynske.

Der er som regel god plads til disse lokaljagter, 
hermed efterlyses nye hold, rævene skulle nødig kede 
sig, så hvis der er interesse for sagen, hører vi meget 
gerne.
Programmet:

17/5: Generalforsamling.
24/5: Klubaften.
Derefter holder vi sommerferie til august måned og 

vi ønsker god ferie og på gensyn.
Vy 73 de 9OZ Reynir.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD Ernst Olesen, Bygaden 20, 4147 

Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdag kl. 19.30.
Call: OZ 9 EDR.
For tiden er der kraftig gang i 2 mtr. arbejdet rundt 

omkring hos de medlemmer i afdelingen, der har fået 
den nye D licens. Vi gratulerer med de nye call og 
tager gerne QSO med jer - hvis ikke jeres modtager 
pludselig svigter og i så skælder modpartens sender 
ud for det værste!

Udendørs antennearbejde er det nu til at udføre 
igen uden at blive forkølet eller få forfrysninger i 
fingrene. Der er da også god gang i fabrikationen af 
6 elementer og HB9CV:er.

Der er anskaffet et hovedsæt med mikrofon til klub
stationen således, at man kan arbejde uforstyrret med 
den på klubaftenerne, så nu er der ikke flere und
skyldninger for al røre stationen på båndene og lade 
vort call lyde ud i æteren. Hvad med at køre et vist 
antal QSO hver klubaften, så vi kan vise flaget - 
elektrolytterne i strømforsyningen skulle jo ikke 
gerne stå og blive dårlige.

CW kurset går fortsat fremad, og vi kan forhå
bentlig nå igennem alle tegnene inden sommerferien. 
Vi har alt på bånd nu (kasettebånd), så det er kun et
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spørgsmål om tid, før de enkelte lektioner er klar til 
udlån og kopiering for de, der har en båndoptager.

Jeg skulle forøvrigt hilse og sige, at vi endnu ikke 
har hørt fra 5AB. så vi skal måske overveje at rette 
fornyet henvendelse - og så pr. anbefalet brev?

Program til 24. juni:
27. maj: Klubaften og CW.

3. jun.: Chassisaften og CW.
10. jun.: Klubaften og CW.
17. jun.: Klubaften og CW.
24. jun.: Klubaften of CW

Vy 73, p.U.v. de 4 OV.

Skriv endelig det brev til 5AB med det samme. Det 
virker både pinligt og barnligt, når roskildeafdelingen 
gang på gang bruger OZ til personlig chikane.

HR.

SILKEBORG____________________________
Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. 

marts 1971.
Bestyrelse:
Formand: OZ7J1, Jim Andersen, Rosenbakken 16, 

Virklund, Silkeborg.
Kasserer: OZ3NS.
Sekretær: OZ7MY.
Bestyrelsesmedl.: OZ6VG.

- OZ9UR.
Revisor: OZ1AG.
Klubmøde afholdes hver tirsdag i „Lunden" Vester

gade, kl. 19,30.
Sekr.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Formand: OZ9KZ Allan Frøsig, Søndergade 25. 
Kasserer: OZ1XK Bruno I. Kristensen, Grønnedal 6. 

Program:
Byggeaften og klubaften hver torsdag kl. 19,00. 
Sidste filmaften torsdag d. 27/5 kl. 19,00.
OBS. Sommerudflugten, atter i år med xyl og yl, 

er fastlagt til lørdag den 19/6.
Nærmere enkeltheder i næste OZ. Men reservér 

dagen.
P. b. v. OZ3ZJ Hjalmar.

SØNDERBORG

Klublokale : c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 
18, 6400 Sønderborg.

Formand: OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, GI. Fær

gevej. Toft, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS. Leif Schmidt, Kløvermarken 36, 

6400 Sønderborg.
Best.medl. : OZ2BN Bent Nommensen. Ørstedsgade 

21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ4EZ. Ernst Bruhn, Solskrænten, 6310 

Broager.

Ved klubbens hyggeaften i april mødte ca. 25 mand. 
Atli, OZ9SI, havde taget sin kaffemaskine med og 
bryggede på livet løs. Bjørn viste sine 70 cm-transver- 
tere, og de vakte en del opmærksomhed på grund af 
de små dimensioner, og fordi de kunne skrues direkte 
på en 2 nr transceivers antennebøsning, når blot out
put ikke oversteg 1 W.

Foredragsaftenen med 6LI var lige så godt besøgt. 
Finn er en dygtig pædagog, og jeg har hørt megen 
ros om denne aften.

Mogens, 4MN, har tilbudt at give en aften med 
emnet: Anvendelse af oscilloskopet. I øvrigt har Nord
Als og Sønderborg afdelinger planer om en fælles 
sommerudflugt, hvorhen den går, er endnu ikke helt 
klart.

Mandag den 24. maj kl. 19,30: Vi mødes på Hånd
værkerskolen, Sdr. Landevej. OZ6L1 har igen stillet sig 
til rådighed og vil vise os denne skole. Vi skal især 
hæfte os ved elektronikafdelingen. Der vil blive de
monstreret flere meget spændende apparater, bl. a. 
mini-datamat og videorecorder. Skolen har også sin 
egen kortbølgestation.

Mandag den 7. juni kl. 19,30: Hyggeaften med 
AUKTION til fordel for klubkassen. Tøm rodekassen 
og tag alt de med, du kan undvære og bære!

Mandag den 21. juni kl. 19,30: Foredragsaften. Em
net kommer i næste OZ.

73, OZ6AQ.

Fælles sønderjyske 
arrangementer

RÆVEJAGT 
2 meter 

MOBILTEST

Kristi
Himmelfartsdag

Torsdag den 20. maj.
For yderligere oplysninger se under „Rævejægeren" 

i sidste OZ.
VHF-STÆVNE - ALS

omtales andetsteds i dette nummer.
Rundt omkring i Sdj., både i og udenfor lokalafd. 

sidder der amatører, der af forskellige årsager ikke in
teresserer sig for de afd.-aktiviteter, der udfoldes. 
Nogen af disse amatører, har fremsat ønske om en 
månedlig hyggeaften et eller andet sted centralt i 
Sønderjylland, hvor man tvangsfrit over en kop øl 
eller en kop kaffe kan diskutere og udveksle erfarin
ger af fælles interesse.

Altså, er du interesseret, så lad mig høre!
Tilbudet gælder alle lige fra New comers til Old 

timers.

Nord AIs afd. indvier nyt klublokale
lørdag den 26. juni kl. 15,00.

Adressen er: Spejdergården, Sjellerupvej 30, Gude- 
rup. Alle sønderjyske amatører er inviteret, vi glæder 
os til at se jer alle i vores nye lokaler. De nærmere 
oplysninger ang. indvielsen forefindes under Nord Als 
afd. nyheder.

Vy 73 de 6HY, Martin.
På gensyn til arrangementerne.

73 de 5WK, Kalle.
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ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 

Åbenrå. Tlf. 21311.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Afdelingens bestyrelse har afholdt konstituerende 

møde den 23. april, og bestyrelsen samt udvalgene ser 
ud som følger:

Formand: OZ5WK. K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Åbenrå. Tlf. 21311.

Næstformand: OZ6TG, T. G. Hansen, Stollig, 6200 
Åbenrå.

Sekretær : OZ3DL, H. P. Lorensen, Nygade 4, 6200 
Åbenrå. Tlf. 24387.

Kasserer: Busk Jepsen, GI. Kongevej 70, 6200 
Åbenrå.

Bestyrelsesmedlem: OZ8AJ, A. Johannsen, Lavgade, 
6230 Rødekro. Tlf. 62121.

Vicevært: Hans Weber, Haderslevvej 86, 6200 
Åbenrå. Tlf. 23394.

Ræveudvalg : OZ6TG og Ib Biil.
Festudvalg: OZ8AJ og OZ3DL.

Ræveudvalget meddeler:
Regler for Åbenrå mesterskabet 1971.
Der køres hver onsdag kl. 19,30, fra den 5. maj til 

den 22. september, begge dage incl.
Der køres i to klasser: senior : der kører efter 2 

ræve - junior, der kører efter 1 ræv.
Juniorerne skal altid køre efter ræv 2!
Det er frivilligt, i hvilken klasse man vil køre, mpn 

må dog flytte fra junior til seniorklassen, når der er 
erhvervet præmie i juniorklassen 1 gang.

Sendetiderne: ræv 1, kl. 19,30 - 19,40 - 1950 - 
20,00 - derefter hvert 5. minut indtil kl. 20,55.

Ræv 2, kl. 19,31 - 19,41 - 19,51 — 20,01 - derefter 
hvert 5. minut indtil kl. 20,56.

Udsendelsesvarighed: 1 minut.
Pointsystem: af 21 jagter tæller de 12 bedste såle

des:
1. plads - 1 point.
2. plads - 2 point.

Vinder bliver holdet med færrest points.
Startgebyr: 10 kr. pr. person for hele jagten, dog 

således at en person kan deltage i 3 jagter uden gebyr.
Protester: Kun skriftlig, og tidligst 24 timer, senest 

48 timer efter jagten til OZ8CS.
I øvrigt gælder EDR’s rævereglement 1971.
Komplette regler fås i klubhuset.
På gensyn ved ræven!
Afdelingens faste arrangementer i månederne maj - 

juni - juli - august og september vil foruden den 
ugentlige rævejagt kun bestå af 1 månedligt møde, der 
vil blive annonceret i OZ.

For maj måned bliver det torsdag den 27. kl. 19,30.
Emnerne til disse møder er ikke fastligt på forhånd, 

de er nærmest at betragte som en sommerlig sludre- 
aften.

Vinterens kurser er nu afsluttet og morseprøven 
forløb planmæssigt efter den ihærdige træning, der 
er foregået, kun 2 af 11 deltagere måtte henvises til

en ekstraordinær prøve. Vi takker endnu engang 
OZ4ER, Hans, og OZ6TG Tommy for den aktive ind
sats i afd.arbejdet, det har været at lede vinterens 
morse- og tekniske kurser.

Ja, dette var månedens meddelelser, husk nu „Det 
sønderjyske mesterskab i rævejagt" og VHF-stævne 
ALS.

Vy 73 de 5WK, Kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastet

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.
En lille lyd fra afd.
Aktiviteten er meget stor i vort nye byggelokale, 

dejligt at se.
Vi går nu ind i en stille periode, nemlig sommeren. 

Onsdag d. 30. juni: XYL — YL aften, 
eller rettere, vi hygger os allesammen med XYL - YL, 
ved en lille, stilfærdig aften som afsked med sæsonen. 
Der vil blive arrangeret amrk. lotteri med præmier til 
både XYL - YL og dig. Fælles kaffebord og deslige.

Lad os slutte sæsonen sammen denne aften, og 
glæde os over, synes vi, en god vintersæson.

Afdelingen er altså lukket hele juli måned
og vi starter igen den 4. august med en stille klubaften.

Vi skulle i disse dage have ca. 15 mand til P&T 
prøve.

Og til de, der bestod, vil vi gratulere, og I andre 
uheldige : prøv næste gang.

Sommerferie!
Ja, som sagt! Den holder vi alle i Tranum på 

afdelingens sommerlejr 10.7.-18.7. Så vi mødes der.
Til sidst! Har du gode ideer til næste sæson, så lad 

os høre om dem, vi kan ikke altid selv finde på, så 
ring til os.

(Ingen referat i næste OZ).
Så vi ønsker alle afd. medlemmer en god ferie og 

vel mødt på lejren og i næste sæson.
Vy 73 de OZ4X.

Bidrag til OZ, herunder afdelingsmeddelelser, 
sendes direkte til HR. OZ6PA, Poul Andersen, 
Peder Lykkesvej 15, 2300 København S, se
n e s t  den 25. i måneden.

Teknisk stof sendes direkte til teknisk redak
tør OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 
28, 3520, Farum.
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AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale : Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, Niels Eibye, Teglgårdsvej 1. 

8270 Eløjbjerg - Telefon (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ8GE, Gunhild Nielsen, Aslridsvej 7, 

8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Kærgårdsvej 2. 

8355 Ny Solbjerg - Telefon (06) 92 74 78.

Program: /
Tirsdag den 18. maj. kl. 20,00 :

Sammensat kort Århus/Odder.
Træningsjagt med 2 ræve.
Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Tirsdag den 25. maj kl. 20,00:
Sammensat kort Århus/Odder.
ÅRHUSJAGT nr. 2/1971 - 2 ræve.
Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Torsdag den 27. maj kl. 20,00:
Neptunvej 70. Præsentation af den nye TRIO sta
tion. OZ5DR, Bent Høeg medbringer sin nyerhver
velse og viser os, hvad den kan på en interimistisk 
antenne.

Tirsdag den 1. juni kl. 20,00:
Sammensat kort Århus/Odder.
Træningsjagt med 2 ræve.
Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Tirsdag den 8. juni kl. 20,00 :
Sammensat kort Århus/Odder.
Århusjagt nr. 3/1971 - 2 ræve.
Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Lørdag den 12. juni:
Denne (forhåbentlig skønne) sommeraften er afsat 
til afdelingens årlige sommerfest med spisning og 
dans. Reservér denne nat og se nærmere i „X-QTC“ 
nr. 6/1971.

Tirsdag den 15. juni kl. 20,00:
Træning i nærkamp med lav effekt.
Mødested: Solbjerg Skole. Ræv: OZ9QW.

Lørdag-søndag den 19 og 20. juni:
Store østjyske Rævejagt - se andetsteds i dette num
mer.

3Ne-ibyc.

Alle, der agter at gå op til
P & T LICENSPRØVE 

i denne måned, er velkomne på 
NEPTUNVEJ 70 

MANDAG 24. MAJ KL. 2000 
OZ7YY vil gennemløbe stoffet og besvare 
spørgsmål.
Held og lykke -

de er så flinke ved P & T!

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedr. amator-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser.
B OZ1AAS, Aakirkeby skole, 3720 Aakirkeby

(ansvh. OZ1IF, I Andreasen, Grønningen, 
Aakirkeby).

B 8485 OZ1ZH Gorm Helt Hansen, Vejlebrovej 
124’, 2670 Greve Strand.

B OZ6AH Kield A. Clausen, Gyvelvej, Re
bild, 9520 Skørping.

C 10069 OZ1GX Gunner Kriiger. Trehuse Lind, 
7400 Herning.

C 11782 OZ1XR Allan Rydal Jensen, Clausens allé 
55. 5250 Fruens Bøge.

C 11394 OZ2AL Arne M. A. Sjørslev, Mårup Ho
vedgade 8, 8795 Nordby Samsø.

C 11819 OZ3VU Claus F’abrin Pedersen, Aakjærvej 
16, 6000 Kolding.

C 10319 OZ3S Hans Sørensen, Ravnkilde 9510 Ar
den.

C 10534 OZ4GW Christian L. Sloth Hansen, Øster
gade 27, 6840 Oxbøl.

C 11792 OZ4UH Søren Hansen, Egilsvej 52, 5000 
Odense.

C 11129 OZ4VA Niels Erik Åkerlund. Kanegårdsvej 
23, 3700 Rønne.

C 10814 OZ5WF Willy Sachse, Østrigsgade 284, 
2300 København S.

C 7974 OZ6FG Knud Erik Sørensen, Saltholms
gade 30. 8000 Århus.

C 11951 OZ8CY Christian Mikal Verholt, Lilleham
mervej 15, 8200 Århus N.

C 12016 OZ9GV Gunner Vestergård, Søndergade 44, 
9493 Saltum.

C 11284 OZ9YP Peder Svenningsen, Tømrergade 2, 
6700 Esbjerg.

D 11164 OZ1DW Erik Johannes Sørensen, Vester 
Terp 6240 Løgumkloster.

D OZ1EB Knud Erik Bækgård, Vinkelvej
14. 7600 Struer.

D 11290 OZ1II Henrich Julskov Schlie, Hillerød- 
gade 271 tv., 2200 København N.

D 9003 OZ1NB Niels Badstue, Kastrupvej 168, 
2300 København S.

D 8239 OZl½H Peter Hinrichsen, Sundkrogen 10. 
6400 Sønderborg.

D 11416 OZ1VV Poul Verner Clausen, Sophie Bra- 
hesgade 5 A, 3000 Helsingør.

D 9948 OZ1YJ Bent Torp Jensen, Tøndervej 225 A, 
6200 Åbenrå.

D 11026 OZ1ZP Poul Bøgelund Sørensen, Axelhøj 1, 
2610 Rødovre.

D OZ1XI Svend Egon Jensen. Vestergade
7372 Kølkær.

D 11807 OZ2FQ Finn Planck, Vinkelhuse l3, 2770 
Kastrup.

D 11567 OZ2GS Steen Svane, Tagensvej 1913 th., 
2400 København NV.

D 11600 OZ2GU Ebbe Fjord vang Rasmussen, Has
mark 5450 Otterup.
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D 11181 OZ2QC Jørgen Hspensen, Himmark 6430 
Nordborg.

D 11264 OZ2TG Steen Giilstorff, Lucernestien 37, 
2610 Rødovre.

D OZ2WC Per Langkilde Sørensen, Lundbyes-
gade 32. 9000 Ålborg.

D 1 1533 OZ2YB Jørgen Bach Poulsen, Langås 15, 
2890 Hareskov.

D 9592 OZ2YJ Matthias M. Jacobsen, Bolderslev- 
skov 6392 Bolderslev sdj.

D 9760 OZ3BI Bjarne E. O. Hansen, Fængselsvej
21. 2620 Albertslund.

D 12056 OZ3CH Christian Bundgaard Christensen, 
Sohngårdsholmsvej 68', Ålborg.

D 9349 OZ3EG Egon Alberg, Florsgade 33, 2200 
København N.

D 9985 OZ3IG Henry Ole Olsen, Marbjerg By
vej 6. Marbjerg 2640 Hedehusene.

D 10376 OZ3MN Hans M. N. Pedersen, Gasværks
vej 6A4 tv., 1656 København V.

D 11539 OZ3SY Svend Pedersen, Solvænget 8, 4560 
Vig.

D OZ4GO Gurli Lindegård Larsen, Holger
Danskes Vej 8, st. tv., 2000 Kbh. F.

D OZ4QL Lis Vera Lundfort, Godthåbsvej
32 A. 2000 København F.

D 11666 OZ4QM Lars Holm Madsen, Præstemosen 
65. 2650 Hvidovre.

D 10820 OZ4RV Viggo Bo Jensen, Hendriksholms 
Boulevard 21, 2610 Rødovre.

D 9903 OZ4TC Tom Christensen, Snogebæksvej 49.
vær. 9, 8210 Århus V.

D OZ5EP Erik Clausen, Stubberupholm, 4540
Fårevejle.

D 10269 OZ5GP Gert Klargaard, Degnemose allé 14, 
2700 Brønshøj.

D 9260 OZ5LA Jørn Christian Lange, Søndergade 8, 
6461 Guderup.

D OZ5LE Jan Leo Tønnesen, Eskildsvej 14,
2750 Ballerup.

D OZ5LQ Lilly M. Johansen, Saxogade 24J,
th., 1662 København V.

D 12174 OZ5MC Flemming Poulsen, Klostervej 11, 
Ny Himmerlev 4000 Roskilde.

D 10697 OZ5UL Peter Georg Lehnert, Birkeholmvej 
7 A. 2720 Vanløse.

D 10730 OZ6EQ Ejner Rasmus Nielsen, Degnevæn
get 12. 5270 Næsby F.

D OZ6GE Gunner Madsen, Magleparken 168,
2750 Ballerup.

D OZ6MA Mogens Guldberg Agger, Vester
gade 28. 7500 Holstebro.

D 11607 OZ6SX Spren Arctander Matthiesen, Gyl
denrisvej 9, 6700 Esbjerg.

D 11679 OZ6WM Niels Amand Adsersen, Hejrevej
6. 7100 Vejle.

D OZ6YC Lars C. Hansen, Kirkevej 27, 7760
Hurup Thy.

D 11907 OZ6YJ Knud Jørgen Jensen, Parcelvej 13, 
7760 Hurup Thy.

D 10239 OZ7MZ Leif Thygesen Stausholm, Serup 
8632 Lemming.

D 10917 OZ7QC Ingolf Lykner Schou, Sønderveng 
21, 4000 Roskilde.

D OZ7QX Bo Kjærgård Traneberg, Sønder
gade 311 tv., 9000 Ålborg.

D 10643 OZ7SY Sven Villy Børgesen, Nordfeldtsvej 
30, 2660 Brøndby str.

D 11586 OZ7YB Per Brunn Nielsen, Ole Rømersvej 
9 A, Vridsløsemagle 2630 Tåstrup.

D 11025 OZ7YJ Jørgen Junker Jacobsen, Hanst- 
holmvej 49, 2720 Vanløse.

D 10013 OZ7YM Kurt Muller, Vendbjerg 6170 
Hoptrup.

D OZ8GI Flemming Henningsen Pedersen,
Søndergade 5 7400 Herning.

D 11154 OZ8OE Ole Nyboe, Ejboparken 21', 4000 
Roskilde.

D OZ8SD Arne Søby Jensen, Kølkær 7372
Kølkær.

D 11708 OZ8UL Als Lind, Parkvej 21, st. tv., 4000 
Roskilde.

D 12113 OZ8WM Arne Ingolf Malmstrøm, Kelstrup 
4560 Vig st.

D 11077 OZ9CY Frederrich Christian Arndt, Linde
dal 40, 6100 Haderslev.

D 11283 OZ9IR lb Petersen Rasmussen, Søndertof- 
ten 220. 2630 Tåstrup.

D 11601 OZ9MZ Jens Køster, Terp Skovvej 94, 
8000 Århus C.

D 12039 Niels-Jørgen Kristensen, Egevej 16, Thune 
4000 Roskilde.

D 10359 OZ9OE Hans Ebert, Læsøvej 15, 4700 
Næstved.

D 8755 OZ9OS  Børge Andersen, Studsbøl allé 10, 
2770 Kastrup.

D OZ9XB Jens Wilhelm Bent Aalberg, Flin
temos 4731 Brandelev.

D 11804 OZ9ZF Flemming Knudsen. Bjørnøgade 9, 
9000 Ålborg.

Navneforandring.
B OZ2LW Leif Lundeskov, Valmuevej 12,

8382 Hinnerup, 
før: Leif Lundeskov Jensen.

Genudstedelse.
B 6630 OZ2BQ Tommy Frost-Hansen, Rønne allé

13. Gimsing 7600 Struer.
B 4109 OZ3UD R. M. Frederiksen, Banestien 9,

Svejbæk 8600 Silkeborg.
B 8923 OZ5DT Ole Glibstrup, Halling 8900 Ran

ders.
B 12132 OZ5WH Per Høegh Jespersen, Sjællands

gade 89, 9000 Ålborg.
B 8119 OZ8SW Steen Wichmand, Heslehaven 4,

2960 Rungsted Kyst.

Rettelser.
A 9090 OZ4DF Delmar Fryd, Frankrigsgade 51 tv.,

2300 København S.
B 9873 OZ5TG V.P.V. Torpsøe-Jensen, Lundbys

gade 7 A st. th. 8000 Århus C. 
genudstedt d. d.
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Nye medlemmer:
12182 Hanne Brandt, Knastebakken 289, Ballerup.
12183 Johnny Finn Jørgensen, Kindhestegade 18, 

Næstved.
12184 Ralph Jørgensen, Lerseyallé, Tårup, Frørup.
12185 C. C. Gynther, Box 221, Sønderborg.
12186 Alf Johansson, Lille Istedgade 2, Køben

havn V (A). »
12187 Henning Bendtsen, Valbyvej 13, Tåstrup (A).
12188 Knud Erik Jørgensen, Grønbæksvej 23, 

Hvidovre (A).
12189 Peter Svendsen, Helleristen 34, Næstved.
12190 Gunner Erling Christiansen, Hospitalsgade 352, 

Kolding.
12191 Poul E. Pedersen, Frisenborgvej 30, Hammel.
12192 Jens Lindby Andersen, Lodsejervej 42, 

Randers.
12193 Freddi Frisk Christensen, Snerlevej 11, Ålborg.
12194 Flemming Petersen, Bispensgade 22, Ålborg.
12195 Torben Vium, Østergade 11, Spøttrup.
12196 OY3L, Julian Olsen, Eidi, Torshavn, Færøerne.
12197 OZ5JG, John Gilder, Normasvej 9, Valby.
12198 Bent Jørgensen, Søndernæs, Brøns.
12199 Erik Hvolby, Rundhøjalle 7, Højbjerg.
12200 Eduard Visser, Frederiksberg Alle 82, Kbh. V.
12201 Hans Sørensen, Kastaniealle 24 A, Sønderborg.
12202 Erik Pedersen, Ankersgade 21, Sønderborg.
12203 Christian Bredgaard, Vibevej 19, Augusten

borg.
12204 N. A. Eriksen, Reginehøjvej 39, Århus N.
12205 Steen Salomon, Kildevej 23, Tågerup, Helsinge.
12206 Børge Larsen, Vinkelvej 6, Lobbæk, Åkirkeby.
12207 Finn Nielsen, Maren Sørensens Vej, Kelstrup, 

Haderslev.
12208 Kristen Dueholm Nørgård, Krejbjerg, Balling.
12209 Frank Winther, Helgesvej 164 th„ Kbh. F.
12210 Jørgen Larsen, Søby, Holbæk.
12211 Peter Sørensen, Søbylystvej 55, Silkeborg.
12212 Mads P. Wilhelmsen, Anlægsvej 7, Balling.
12213 SM3BCS, Eskil Gustafsson, Främnäs F, Timrå, 

Sverige.
12214 Alice Rosenbæk Horsager, Lærkevej 9, Bram- 

minge.
12215 N. E. Schiødt, Byfogedvej 6, Randers.
12216 Anna Ferry, Sygeplejebolig A, Amtssygehuset, 

Gentofte, Hellerup.
12217 Adolf Stengaard, Voldgade 11, Struer.
12218 Jens Chr. Møller, T. Hansensgade 231, Århus C.
12219 J. C. Sørensen, Lyøgade 21, Ålborg.
12220 Flemming Larsen, Kastrupvej 320, Kastrup.
12221 Høfelsæuer, Gammelmosevej 171 B, Lyngby.
12222 Henrik Sehested, Rrakvej 13, Hasle.
12223 Niels Hansen, Egevej 19, Nørre-Lyndelse.
12224 Peter Sejerup, Bakkevej 27, Esbjerg.
12225 Einar Nielsen, Dalvej 7, Vejle.
12226 Manfred Rosendahl Larsen, Tuen, Tversted.
12227 Ivan Dahlberg, Adsbølalle 6, Kastrup.
12228 Thøger Nørgård Larsen, Nansensgade 7, st. tv., 

København K.
12229 Niels Duve, Park Allé 26, Ølstykke.
12230 Svend Bagge, Hvalens Kvt. 9 C, Albertslund.
12231 Johannes M. Larsen, Assentorp, Stenlille.
12232 Jørgen Rasmussen, Bogensevej 9, Næsby F.

12233 Germann Eidorff, Nørreballe, Felsted, Åbenrå.
12234 Per Laursen, Kongevej 63, Tønder.
12235 Søren Pedersen, Guldbergsalle 36, Sædding, 

Esbjerg.
12236 Tom Rechnagel, Grundtvigsalle 41, Esbjerg.
12237 Palle Uth Møller, GI. Køge Landevej 296 C, 

st. th., Hvidovre (A).
12238 Gert Kristensen, Brændkjærgade 125, Kolding.
12239 Bjarne Nørgård Kristensen, Østre Allé 20, Hu

rup Thy.
12240 Niels Nielsen, Enebærvej 4. Risskov.
12241 Andreas Székåcs, Skovgårdsvej 16, E, Charlot- 

tenlund (A).
12242 Svend Erik Busch, Langgyden 6, Feritslev.
12243 Niels Moos, Engdalgårdsvej 72, Beder.
12244 DC1EE, Dieter Peters, 0433 Miilheim/Ruhr, 

Heerstrasse 64, Tyskland.

Atter medlem:
4726 OZ4BP, Børge Petersson, Vigerslev Allé 174 B,

2. th., Valby (A).
2493 OZ3SL, Svend Lauth, Sdr. Allé 71, Viborg.

10502 Ahrend Kiiseler, Stjernevej 21, Gråsten.

Rettelse.
I OZ nr. 3, marts 1971 er der under Nye tilladelser 

opstået den fejl, at OX3BD står til at have B licens, 
det skal være A. Derimod skal OX3FO have tildelt 
kategori B.

Vy 73, OX3BD.

EDR RTTY-Iagcr.
Henvendelserne ang. fjernskrivertilbuddet i OZ apr. 

har været meget overvældende. Der er kommet over 
80 forespørgsler, og desværre har ikke mere end 25 
kunnet effektueres. De resterende er jeg desværre ikke 
i øjeblikket i stand til at besvare til de enkelte, så bliv 
ikke harm, hvis der ikke er kommet et brev herfra. 
Som omtalt sidst er der stadig den almindelige type 
maskiner på lager, og da de er testet inden de forlader 
mig, er de fuldt ud lige så funktionsdygtige som den 
nyere type. Derfor: Hvis du stadig er interesseret i en 
RTTY-maskine, så send et kort eller brev, svar skal 
der nok komme før eller siden, og maskinen kommer 
også, såfremt det tilsendte girokort benyttes.

Vy 73 de EDR’s RTTY-Lager.

OZ4GS: Lager af papir og farvebånd.
OZ2UD: Lager af maskiner, reservedele; papir til 

strimmelsendere og bladskrivere samt farvebånd.
OZ4GS: Borgmestervej 58, 8700 Horsens.
OZ2UD: Bygaden 20, 4174 Jystrup Msj.

Skaf EDR flere medlemmer
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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

EDR's hovedbestyrelse efter valget 1970:
OZ2NU (Formand) Børge Petersen, Box 335, 

9100 Ålborg. Tlf. (08) 18 03 50. 
OZ3Y (Næstformand) Hans Rossen, Halseby

vej 1, 4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02. 
OZ4SJ (Sekretær) Svend Aage Jensen, Frugt

haven 31, 2500 Kbh. Valby. Tlf. 
(0182) Va. 967y.

OZ2KP Karl Staack-Petersen, Risbjerggårds 
allé 63, 2650 Hvidovre. (01) 78 06 67. 

OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34. 

OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9, 5800 
Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

OZ5WK Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åben
rå. Tlf. (04) 62 13 11.

OZ5AB Arne Bergstrøm, Toftegårdsvej 23, 
3500 Værløse. Tlf. (01) 48 08 26. 

OZ5KD K. Dantoft, Golfparken 111, 9000 
Aalborg. Tlf. (08) 12 10 74.

OZ2ME H. H. Clod-Svensson, Tingskrivervej 
19‘, 2400 Kbh. NV. Tlf. (01) 1046 26. 

OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole - 
9240 Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.

OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4, 8240 Ris
skov. Tlf. (06) 17 70 61.

Indmeldelse i foreningen sker ved henven
delse til kassereren Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Medlemskontingent er 50 kr. om året, heri 
medregnet tilsendelse af »OZ«.

Medlemsbladet *OZ* 
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ6PA, 

Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300 
Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.

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 
223 tv, 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.

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,-

Afleveret til postvæsenet d. 14. maj 1971.

Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.

Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format A4 med spiral,

pr. sk..................................................... 5,00 kr.
10 stk........................................................ 40,00 kr.

Contest Log, format A4 med heftning,
pr. stk.................................................... 9,00 kr.

10 stk........................................................ 70,00 kr.

The Radio Amateur’s World Map
(Verdenskort i 4 farver),
format 70 X 100 cm i Azimutal-
projektion (se illustration i sept.
OZ), pr. stk............................................ 15,00 kr.

10 stk........................................................ 120,00 kr.

World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver),
format 80 X 60 cm i Mercator-
projektion (se illustration i sept.
OZ), pr. stk............................................ 10,00 kr.

10 stk........................................................ 80.00 kr.

Beamkort til bestemmelse af beam-
grader set fra Midteuropa,
format 61 X 61 cm................................. 10,00 kr.

10 stk........................................................ 80,00 kr.

EDR vimpel fremstillet i poplin med
rød bund, sort emblem og med hvid

inskription. Format 15 X 30 cm
(se illustration i sept. OZ), pr. stk. 10,00 kr.

10 stk........................................................ 80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet

af vinyl, - sorte bogstaver på hvid
bund, selvklæbende. Format 17 X 12
cm. Husk ved bestilling at opgive
call! Pr. stk............................................ 4,00 kr.

10 stk........................................................ 30,00 kr.
Vejen til Sendetilladelsen ........................ 27,50 kr.
Den nye svenske bog „Grundlæg

læggende Amatör Radio Teknik"
forhandles nu af EDR.
Pris incl. moms..................................... 43,80 kr.

Emblemer ................................................ 5,65 kr.
QSO-instruktionshefte ............................. 3,00 kr.
QTH-liste .................................................. 5,65 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) . . . . 4,50 kr.
QRA-kort .................................................. 20,00 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ......................................................... 7,00 kr.
Nr. 2 ......................................................... 10,00 kr.
Nr. 3 ......................................................... 9,00 kr.
Ordner ...................................................... 8,00 kr.
Register ................................................... 3,00 kr.

EDR's kassererske står til rådighed for yderligere
oplysninger. Bestilling foretages ved forudbetaling

på girokonto 22 116. EDR Box 79, 1003 Kbh. K„ og
varerne bliver fremsendt portofrit. Alle ovennævnte
priser er incl. moms!

NB: Afdelingsformænd, grib chancen, afgiv en sam
let ordre fra dine medlemmer og udnyt 10 stk. pri

serne!


