
Transistorsender for 145 MHz
Af O Z4H Z, Hans Bøie Jensen, Frankrigsgade 74  4tv, 2 3 0 0  Kbh. S

I det følgende vil der blive beskrevet en tran 
sistoriseret sender for 2 m  båndet. Senderen er 
beregnet til PM  m odulation og har en udgangs
effekt på ca. 250 mW ved en batterispænding 
på +  12 volt. Denne udgangseffekt skulle være 
nok til portabelt og m obilt brug, eller til at ud 
styre et PA -trin til ca. 10 W udgangseffekt. 
Dette kan opbygges med enten rør eller transis
torer, og det er hensigten senere a t beskrive en 
totrins transistorforstærker, der opfylder dette 
krav.

Senderen består af 6 trin som vist på blok
diagrammet i fig 1. Selve opbygningen er fore
taget på en printplade med målene 165X 45  
mm. Printtegningen er vist på fig 2. og diagram 
met på fig. 3.

Beskrivelse af senderen:
Oscillatoren er bestykket m ed en B F 185 og 

er krystalstyret med en krystalfrekvens på 8 
M Hz. På printet er der plads til 4 krystaller. 
Omskiftning mellem disse foregår ved hjælp af 
4 diodeswitches, der også er anbragt på printet. 
Krystallet, der er anbragt mellem basis og kol
lektor på transistoren, svinger på serieresonan
sen og man bemærker, a t der i oscillatoren ikke 
indgår nogen afstemt kreds. F o r yderligere at 
opnå god stabilitet af oscillatoren er spændingen 
til denne stabiliseret med en zenerdiode (9 volt). 
F ra  oscillatoren føres signalet, via en lille kon
densator, til fasem odulatoren, der består af en 
afstemt kreds på 8 MHz, hvor en kapacitets
diode (BA 111) indgår som en del af kreds
kapaciteten. Ved at overlejre diodens DC for
spænding m ed en A C  spænding (L F  fra modu- 
latoren) opnår m an, at kredsens resonansfre
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Fig.1

kvens (og dermed oscillatorsignalets fase) æn
dres i takt med den tilførte A C  spænding. F ra  
fasem odulatoren føres signalet, via en kapacitiv 
spændingsdeler, til basis på første tripler. Denne 
består også af en B F 185, der arbejder i jordet 
em itter kobling. I kollektoren på denne transi-

vendig) undertrykkelse af uønskede harm oni
ske af krystalfrekvensen.

Herefter føres signalet, via en kapacitiv 
spændingsdeler, til basis på  anden tripler, der 
består af en 40235 (RCA), der ligesom de for
rige trin arbejder i jordet emitter. Signalet på

I«-»
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2N4427 <81 (9)

(1) - (4 ) Kanal omskifter- den dnskede kanal påtrykkes +9V fra  (5) 
(6 ) - (7 )  Modulator indg
(8) - (9 ) ALC kortsluttes hvis PA ikke er t i ls lu tte t.

N ote: Zenerdioden øverst til venstre er på 9,1 V.
¥  o

stor sidder et båndfilter der er afstem t til 24 
MHz. Dette båndfilter består af to afstemte 
kredse, der er koblet til hinanden via en lille 
topkapacitet. G runden til at der her og i de ef
terfølgende trin er anvendt båndfiltre med 2 
kredse, er at m an herved opnår en god (og nød-

72 M Hz føres atter ind i et 2 kreds båndfilter 
og kom m er herefter til dobleren til 144 MHz. 
Denne er bestykket med en 40235, der er kob
let i jordet emitter. F ra  kollektoren på denne 
transistor føres signalet ind i et 2 kreds bånd
filter, der er koblet induktivt. F ra  et udtag på
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spolen i sekundærsiden, føres signalet via en 
kondensator til PA -trinet, der består af en 
2N4427 (RCA), der arbejder i jordet emitter. 
I kollektoren på denne transistor er der anbragt 
en parallelsvingningskreds, der er afstemt til 
144 M Hz. Trim m ekondensatoren, der sidder 
mellem kollektor og stel, benyttes til at trimme 
kredsen til resonans på 144 MHz, og trim m e

r \ o m p o n e r u p ta c e n n y  

Fig. 2a

kondensatoren, der sidder fra kollektoren til 
antenneudgangen, benyttes til at tilpasse kred
sen til antennen. Udgangseffekten fra dette trin 
er ca. 250 mW.

Opbygning af senderen.
Senderen er som tidligere om talt opbygget 

på et print, således at den skulle være forholds
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vis let at efterbygge. Senderen er foreløbig af 
mig efterbygget i 5 eksem plarer, og der har i de 
sidste 4 ikke været nogle problem er m ed at få 
disse til at fungere efter hensigten. M ed det før
ste print (håndlavet m ed neglelak og hvad dertil 
hører) var der en tendens til selvsving i doble- 
ren til 145 MHz, men dette blev afhjulpet ved at 
afkoble em itteren på transistoren (40235) med 
endnu en kondensator på  InF , hvorefter disse 
skumle tendenser til selvsving forsvandt. Det 
helt ideelle ville være at opbygge senderen på 
et dobbeltsidet glasfiberarm eret print, hvor 
oversiden benyttes til stelplan. Det kan da og
så røbes, at et til senderen hørende PA -trin  (der 
bliver beskrevet senere) er opbygget på denne 
måde.

Ved opbygningen er der i videst m uligt om 
fang anvendt standardkom ponenter, således at 
kom ponenterne til senderen skulle være for
holdsvis lette at få fat i. M odstandene er alle 
Philips 1 /8 watt. K ondensatorerne under 100 pF  
er små keram ikkondensatorer fra Philips eller 
Stettner. K ondensatorer over 100 pF  er -  med 
undtagelse af 1 nF  afkoblingerne, der er kera
miske kondensatorer fra Ferroperm  eller Phi
lips -  alle polyesterkondensatorer.

Spolerne er m ed undtagelse af de på 145 
M Hz viklet på „N eosid“ spoleforme (Neosid 
byggefilter 12 X 12 X  15). D ata på disse spoler 
ses nedenfor.

De anvendte trim m ekondensatorer er af fa
brikat Stettner type 7S-Triko 3,5/13 pF  og 7S- 
Triko 4 ,5 /20  pF  og 7S-Triko 7/35 pF. K rystal
let er af type H C  18/U  eller HC 25/U  og skal 
svinge på  serieresonansen.

Optrimning af senderen.
V ed optrim ning af senderen er det nødven

digt at benytte et diodevoltmeter, f. eks. som 
vist på fig.

E t 8 M Hz krystal isættes i en af fatningerne 
på printet f. eks. nr. 1, og en ledning, der for
binder punkt 1 med punkt 5 på printet, loddes
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i. Punkt 8 forbindes med et kort stykke m on
teringstråd til punkt 9. (Punkt 8 og 9 benyttes 
kun i forbindelse m ed A  P C * regulering af et 
efterfølgende transistor PA-trin). Mellem punkt

S0.uA

10 og 11 loddes en 47 Q m odstand i. Denne 
tjener som kunstig belastning af senderen un
der optrimningen. E n  12 volt strømforsyning 
tilsluttes mellem punkt 11 og 12 ( +  12 volt 
på 12).

Alle kerner i Neosid dåserne stilles først så
ledes, at de ikke rager op over selve spole
dåsen, og alle trim m ere stilles halvt inddrejede. 
F ørst måles spændingen i punkt 5 ( +  9 volt) 
og herefter måles spændingen på kollektoren af 
oscillatortransistoren. Denne skal være ca. 6 
volt DC. H erefter måles med diodevoltmetret 
spændingen over (A på diodevoltm etret for
bindes til TP] og B til stel). L , trimmes til max. 
udslag på diodevoltmetret. Udslaget skal være 
ca. 16 /a A med R  =  0  Q. Diodevoltmetret flyt
tes nu til T P 2 og L t justeres atter til max. ud
slag på diodevoltmetret. D iodevoltm etret flyttes 
nu til T P 4 og Lo og L 3 trimmes til max. udslag 
på diode voltmetret. Diodevoltm etret flyttes nu 
til T P 3 og L 2 og L 3 justeres atter til max. ud
slag på diodevoltmetret. Udslaget skal være 
3 u  A  med R  =  O Q. D iodevoltm etret flyttes nu 
til XP5 og L 4 og Ls trimmes til max. udslag på 
diodevoltm etret. Udslaget skal være ca. 10 u A  
m ed R  =  0  Q. Det kan her være nødvendigt at 
efterjusteres La og L 3 en smule. D iodevoltm e
tret flyttes nu til TPo, og C« og C 7 trimmes til 
max. udslag. Udslaget skal være ca. 40 /i A  med 
R =  0  _Q. D et kan igen være nødvendigt at ef-

* A PC : A utom atic Power C ontrol.
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terjustere L 4 og L 5 en smule. Diodevoltmetret 
flyttes tilsidst til punkt 10 (Pio) og C 8 og C y 
trimmes til max. udslag på diodevoltmetret. U d
slaget skal her være ca. 50 u A  med R = 1 0 0  
k Q ,svarende til ca. 250 mW. I øvrigt skal det 
bemærkes, at senderen kan tåle at køre uden 
belastning uden at transistorerne ødelægges.

Nu er det egentlige trim m earbejde endt, og 
tilbage er nu at undersøge om senderen har 
tendenser til at „Squegge“ . Først vil det være 
på sin plads at omtale, hvad squeg egentlig er, 
og dette er en ting, der har været forsøm t i tid
ligere beskrivelser af transistorsendere. Squeg 
er en form for selvsving, der ytrer sig som bred
båndsstøj ved siden af det ønskede signal. Det 
kedelige ved squeg er, at m an ikke um iddelbart 
ved at lytte på det ønskede signal kan konsta
tere noget unorm alt, men hvis m an lytter ca. 
200 kHz ved siden af det ønskede signal vil 
man, hvis senderen squegger, næsten altid 
kunne høre, a t støjen i m odtageren er steget 
betydeligt. For 2 m sendere er det mest nor
malt, at disse squegger i om rådet 60 -2 0 0  M Hz, 
men det kan forekomme, at en sender kun 
squegger i et om råde om kring 30 M Hz., men 
dette er sjældent forekommende. Som detektor 
for squeg er det bedst at anvende et hetero- 
dynvoltmeter, men som en nødløsning kan man 
også anvende TV, FM  og den norm ale 2m 
stationsmodtager, idet disse tilsammen kan be
nyttes til at afgøre om en sender squegger i 
om rådet fra ca. 4 8 -2 0 0  M Hz. Hvis senderen 
squegger, vil man som tidligere om talt kunne 
høre, at støjen i modtageren stiger kraftigt. 
Grunden til denne squeggen, der er noget der 
kun  kendes fra transistorsendere, skal søges i 
den fysiske opbygning af transistorerne, og det 
har vist sig, at de ældre typer V H F-transistorer 
er mere tilbøjelige til at squegge end de nyere 
typer.

Nogle få retningslinier til undgåelse af squeg 
i transistorsendere kan der dog gives.

Alle steder, hvor forsyningsspændingen til
føres et trin, er det nødvendigt at benytte små 
drosselspoler samt afkoblingskondensatorer, 
der kan afkoble for såvel høje som lave fre
kvenser. Til afkobling af høje frekvenser be
nyttes små keram ikkondensatorer og til afkob
ling af lave frekvenser benyttes polyester eller 
tantalelektrolytkondensatorer.

Hvis trinet arbejder i jordet em itter er det 
nødvendigt at gøre em ittertilledningen så kort

som muligt for at gøre selvinduktionen i til
ledningen så lille som muligt. Hvis emitteren 
ikke ligger direkte på stel, skal den afkobles 
effektivt.

Til at undersøge om den her beskrevne tran 
sistorsender squegger, kan man benytte en 
måleopstilling som vist på fig. 5.

coax
0

coax

TX 50A 50-O.

S ta n d b ilg e - Kunstig
m a le r be las tn ing

Som squeggedetektor anvendes enten hetero- 
dynvoltmeter eller TV +  FM  spille +  2m sta
tionsmodtager, som anbringes i um iddelbar 
nærhed af senderen. Som kunstig belastning kan 
m an anvende forskellige faste m odstande i om 
rådet 22 — 100 ohm, idet m an starter med at 
benytte sin norm ale kunstantenne på 50 ohm 
eller blot en m odstand på 50 ohm (47 ohm) 
og undersøger nu om senderen squegger. H er
efter ændres m odstanden i den kunstige belast
ning, og man gentager undersøgelsen, o.s.v. Nu 
vil squeg norm alt ikke optræde ved rent ohmske 
belastninger, og man kan derfor gentage disse 
med forskellige længder coaxkabel eller ved at 
lodde små kondensatorer parallelt med den 
kunstige belastning. Hos mig er den her be
skrevne sender bygget i 5 eks., og det er ved 
standbølgeforhold mellem 1 og 4 ikke muligt 
at få disse til at squegge, men det vil nok være 
klogt for de, der evt. efterbygger denne sender, 
lige at afprøve om deres eks. squegger. Hvis 
dette er tilfældet, m å man forsøge at afkoble 
emitteren i PA -transistoren bedre evt. med en 
polyesterkondensator +  yderligere en lille ke
ramisk kondensator på 1 nF. Det samme gælder 
for forsyningsspændingen til trinet. Yderligere 
kan man også anbringe en m odstand på ca. 10 
ohm mellem kollektor og svingningskredsen.

Til slut skal jeg nævne, at udgangseffekten 
på de af mig byggede eksem plarer lå mellem 
ca. 2 9 0 -3 9 0  mW., og at m an kan opnå et mo- 
dulationsindex på 1 ved en lavfrekvensspæn
ding tilført m odulatoren på mellem 120-150 
mV. Ved et modulationsindex på 4 er der målt 
ca. 0,5 % klir, og ved 10 på 4 % .  Det vil sige, 
at man kan få frekvenssving svarende til 25 
kHz kanalafstand. En m odulator til den her 
beskrevne station er i øjeblikket under udar
bejdelse.

OZ J U N I  1971 239



Slutbemærkning.
Efter at artiklen er skrevet, er der blevet lavet 

yderligere 2 eks. af senderen, den ene af 
O Z4C T og den anden af forfatteren, og her 
blev i stedet for 8 M Hz krystaller anvendt 12 
MHz. Det eneste, der skal ændres her, er spole 
L j, der nu blot skal have 23 vdg. Hvis der 
bliver tilstrækkelig interesse for print til sen
deren, kan disse fås hos forfatteren. Prisen vil 
blive ca. 15 kr.

Som lmg
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L J

L3 : 24 M Hz spole, L =  2,4 ,uH. 14 vdg. 5 X 0,07 
litze. Ferrit F40 (blå).

*  S p o l e b u n d  

(se t  fro n e d e n )

4,6°~

5  o-
L 4

L 4: 72 M Hz spole, L =  0,7 MH. 8 vdg. 0,3 tråd. OBS. 
Ben 4 og 6 er kortsluttet med en tråd under spo
lebunden. Ferrit F100 (hvid). 1-kammerform.

6 o ~

L 1

L I : 8 M Hz spole, L = 15 MH. 35 vdg. 5 X 0,07 litze. 
Ved 12 M Hz anvendes 23 vindinger. Ferrit F106 
(violet). 1-kammerform.

O n n t  p r i k  
fo r  d a s e

*  S p o l e b u n d  

(se t  fro n e d e n )

■  5

c 3 o
50  Q

*  S p o le b u n d
(se t  fro n e d e n )

4 .6 c

5  o—  
L 2

L 2: 24 M Hz spole, L =  2,4 MH. 14 vdg. 5 X 0,07 
litze. OBS. Ben 4 og 6 er kortsluttet med en 
tråd under spolebunden. Ferit F40 (blå).

15

L 5: 72 M Hz spole, L =  0,7 mH. 8 vdg. 0,3 tråd. Fer
rit F100 (hvid). 1-kammerform.

Spolerne på 145 M Hz er alle luftspoler viklet 
af 1 mm Ø forsølvet Cu-tråd. Data på disse spo
ler er:

Lo 145 M Hz spole 5 vdg. 1 mmØ Cu-Ag 
tråd  6 mm indvendig diameter.

L 7 145 M Hz spole 6 vdg. 1 mmØ Cu-Ag 
tråd 6 mm indvendig diameter. Udtag Vi vdg. 
fra stel.

L s 145 M Hz spole 4 vdg. 1 mmØ Cu-Ag 
tråd  5 mm indvendig diameter.

Dr. Drosselspoler 10 vdg. på 100 k.Qmod- 
stand. (0,2 m m Ø tråd).
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Amatør-TV
Af OZ9FA, Flemming Baagøe, Hvidovrevej 4 9 6 , 2 6 5 0  Hvidovre

M ange am atører verden over er nu begyndt 
at gøre brug af am atør-TV , men vel at mærke 
ud fra helt andre begreber, end vel nok de fle
ste radioam atører forbinder med denne gren af 
am atørens muligheder.

A m atør-TV  er ikke noget nyt, men for 12 
år siden begyndte de første eksperim enter på 
langdistance-TV  efter helt andre principper 
end dem, der anvendtes i det kommercielle TV. 
D ette resulterede i Slow Scan Television -  
SSTV, et system, der gør det muligt at sende 
TV -billeder til h inanden fra det ene kontinent 
til det andet på kortbølge, uden andet hjælpe
middel til sit SSTV-Cam era og M onitor end 
am atørens sender og m odtager, og uden at gøre 
indgreb i disse.

H vor langt og hvor gode billeder m an på 
H F  er i stand til at sende til hinanden, er kun 
gjort betinget af ens egen sender og m odtagers 
rækkevidde.

Slow Scan TV  er, som ordene fortæller, no- 
gU, der går langsomt. I det kommercielle TV 
„tegnes“ et billede i løbet af 1 /25 sek., hvor
imod Slow Scan TV  anvender 8 sek. til at 
„tegne“ et billede. Denne hastighed gør det i 
sagens natur vanskeligt at sende levende bille
der, men for am atørerne er det muligt at sende 
faste billeder til hinanden, et eller flere alt af
hængigt af, hvor meget m odparten kan have 
interesse i.

M ange vil sikkert undre sig over, hvordan 
man er i stand til at se et billede, det tager 8 
sek. at „tegne“ . Svaret ligger i, at man i m oni
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toren anvender et billedrør, der har en belæg
ning af et specielt fosforlag, således at de be
strålede punkter har en lang oplagringsevne, 
ligesom det er tilfældet i mange typer radarindi
katorer, som af og til kan købes billigt i sur
plus.

A m atør Slow Scan TV  er baseret på nogle 
internationalt vedtagne standards, som er føl
gende:

A ntal linier: 120
Gennemløbstid: 8 sek.
M odulation: FM

Hvid: 2300 Hz
Sort: 1500 Hz
Syne.: 1200 Hz

Syne. hastighed:
Horisontalt: 5 millisek.
Vertikalt: 30 millisek.

SSTV-billedet dannes af 120 linier eller
13.000 „punkter". For måske at kunne danne 
sig en forestilling om denne opløsning, kan 
nævnes, at i et 8 mm filmbillede er der ca.
50.000 „punkter" og i det kommercielle TV- 
billede ca. 230.000.

SSTV-billedets intensitet i hvert af disse 
„punkter" angives ved den øjeblikkelige m odu
lationsfrekvens. Intensiteten overføres som fre
kvensm oduleret L F , og billedets lyse og mørke 
bestanddele bliver derfor dannet af en given 
tonefrekvens i det frekvensom råde, som man er 
enedes om, nemlig fra 1500 Hz for sort og op 
til 2300 Hz for det lyseste lyse. Desuden udfø
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res linie- og billed-synkronisering ved hjælp af 
en 1200 Hz tone.

M ed disse data for billeddannelse er det let 
at anvende m ikrofonindgangen i senderen til 
transmission af signalerne fra et SSTV-Camera, 
og senderen tunes op på samme måde, som om 
det var en m ikrofon, der skulle tilsluttes og an
vendes.

D er benyttes altså kun frekvensom rådet m el
lem 1200 Hz og 2300 Hz, derfor er det også 
muligt at anvende den ordinære telefon til at 
overføre signalerne til billeddannelse. Dette bli
ver derfor også taget i anvendelse af stationer, 
især W -stns., der kører med Phone Patch.

Billederne kan på grund af det benyttede fre
kvensom råde optages på en ganske almindelig 
båndoptager, således at signalerne, der høres på 
stationsm odtageren, kan optages på en bånd
optager via højttalerudgangen på modtageren. 
H erefter er man i stand til på SSTV M onitoren 
at convertere de optagne signaler fra båndopta
geren til et billede på monitoren.

M onitoren kan selvfølgelig til stadighed være 
koblet til højttalerudgangen på m odtageren, så
ledes at et billede vil begynde at dannes i sam 
me øjeblik, der tunes ind på et SSTV signal. 
Båndoptageren, der eventuelt benyttes, bør 
være af en rimelig kvalitet, specielt med hen
syn til wow og flutter; derim od spiller frekvens
om rådet ifølge sagens natur ingen særlig rolle; 
en hastighed på 9,5 cm eller m ere anbefales.

V ed hjælp af SSTV-Cam eraet og båndopta
geren er m an i stand til at producere nogle bil
leder, f. eks. QSL-kort, diagram m er, stationen, 
operatøren himself etc., mulighederne er m ang
foldige. Hvem ville ikke synes, det kunne være 
interessant at se billeder fra en am atør, man 
samtidig har QSO med, og vel især hvis det er 
fra en fjern verdensdel?

En af E uropas mest aktive på dette felt er 
I1LC F, og han har netop udgivet den første 
bog i en serie om dette emne. D enne bog om 
handler m onitoren, og er den første bog i ver
den med emnet SSTV. Den eneste ulempe ved 
bogen er måske, a t den er skrevet på italiensk, 
men dette opvejes af, at den er meget udførlig

med kom plette diagram m er og printopbygnin
ger, således at næsten alt faktisk frem går tyde
ligt af tegningerne.

N etop på 20 m eter har I1L C F haft „fjern- 
synskontakt“ med adskillige kontinenter og bl. 
a. m odtaget mange SSTV-billeder fra New Zea
land, desværre har han som m etider problem er 
m ed m odtagelsen af SSTV, idet mange am atø
rer end ikke kender til eksistensen af disse 
signaler, og i den gode tro, at det måske er 
noget kom m ercielt, de ikke behøver at tage 
hensyn til, begynder at kalde CO på samme 
frekvens.

M eget ofte vil man på frekvenserne 3845 -  
14230 -  21340 -  28600 kH z kunne høre den
ne SSTV-aktivitet, og især på frekvensen 14230 
er aktiviteten stor. D ette har man ingen um id
delbar glæde af, hvis han ikke er i besiddelse af 
en monitor, m en mange af disse am atører, der 
er Q R V  m ed SSTV vil m ed glæde besvare 
spørgsmål, som du eventuelt m åtte have, så
frem t du kalder ind.

Alle licenserede radioam atører her i landet 
i kategori A  og B må på alle de tilladte bånd 
mellem 80 m eter og 70 cm uden videre gøre 
brug af dette SSTV-system, og am atører i kate
gori C og D  m å køre med SSTV på 2 m eter og 
70 cm.

Systemet gør det muligt for am atører at 
sende billeder til hinanden jorden rundt på 
kortbølge. D ette ville ikke være muligt med den 
hidtil anvendte form  for am atør-TV . idet man 
nødvendigvis må gøre brug af et langt større 
frekvensom råde, end der er til rådighed inden 
for de gældende bestemmelser. På V H F  og 
U H F  kan det lade sig gøre, men efterhånden 
som aktiviteten på disse bånd stiger, form ind
skes mulighederne for TV -udsendelser på disse 
bånd. Interessen for am atør-TV  har sikkert al
tid b landt radioam atører været stor, men et 
egnet frekvensom råde har aldrig været til rådig
hed, og anstrengelserne har sikkert været for 
store i forhold til den beskedne rækkevidde, der 
kunne opnås, derfor er SSTV blevet så popu
lær blandt andre landes radioam atører, og vil 
forhåbentlig også inden for vore egne grænser 
vinde indpas.
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2m sender for begyndere
Af OZ4GI, Steen Asmussen, Alssundvej 11, 6 4 0 0  Sønderborg

kassen, og alle ledninger til glødespænding og 
anodespænding er ført gennem en gennemfø
ringskondensator. Derved har man samtidig 
støttepunkter og afkoblingskondensator. Strøm-

3.3p TOK coa< kabel
°— II— — CZZI—p -Q

r
r p r - '"*=j= - L  t i l  r

pa vo ltm .

F ig . l

Fig. 1. Diodeprobe.

D a jeg for et par m åneder siden fik min li
cens, skulle jeg i gang med at bygge en sender, 
og følgende krav blev stillet og opnået:

1. let at betjene.
2. FM -m odulation og CW.
3. Input ca. 25 watt.
4. V FO-styret.
5. Bruges til mobilbrug.
Kassen til senderen blev lavet af alum inium  

med følgende mål: d. 30, b. 25, h. 15 cm. Af 
m åleudstyr blev anvendt et universalinstrum ent 
af typen TM K 200, en diodeprobe se fig. 1, og 
et outputm eter, se fig. 2. Jeg brugte også et git- 
terdykm eter til spolerne, men det skulle ikke 
være nødvendigt, hvis spolerne vikles efter de 
angivne vindingstal.

1 -2  vind. .------- ^ | —

m ontenngstrad  

Fig 2

I
10n i  1m^

Fig. 2. Outputmeter.

Opbygningen.
Senderen er bygget i en kasse af printplade, 

form et som et badekar, med følgende mål: 
længde 18, bredde 6,5 cm, højde 5 cm. Alle 
spændingsførende ledninger er anbragt ovenpå Fig. 3. Strømforsyningen.
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2 m TX

VI ECC 81 V2 ECF 200 V4 QQE 03/12

300 V 150 mA

100-A. 
1 /2  W

Ci og C2  2 x 10p

a lle  gennemféringskondensatorerne

Fig. 4. Diagram af sender.

LI ca. 15-25 vind.. 5 mm form, 0,5 mm CuL. 
L2 ca. 25-30 vind. 7 mm form, 0,5 mm litze. 
L3 12 vind. 7 mm form, 0,2 mm CuL.
L4 6 vind. 10 mm, 1 mm CuL, spacing ca. 2 cm.

L5 3 vind. 10 mm, 1 mm CuL, spacing ca. 1,5 cm. 
L6 5 vind., 8 mm, 1 mm CuL, spacing ca. 2 cm.
L7 2 x  3 vind. 10 mm, 1 mm CuL, spacing ca. 5 cm. 
L8 2 vind. ind mellem L7.
DR 25 vind. 6 mm 0,15 mm, tæt viklet.

forsyningen er lavet i en færdigkøbt ham m er
lakeret kasse, som m åler følgende: 1 2 x l7 ,5 x  
13, cm, se fig. 3.

Senderen.
D er skulle ikke være nogle særlige problem er 

med senderen (se fig. 4). O scillatoren starter 
med en 8 M Hz XO. ECC81 kører både som 
oscillator og fasem odulator. Spolen L I skal af- 
kobles med en kondensator på 10 nF, som vist 
på diagram m et, når man bruger V FO. D erfra 
går signalet videre til E C F200 som tripler til 24 
MHz, og dernæst til 72 MHz. Der er sat en 
skærm mellem 24 M Hz og 72 M Hz spolerne, 
fordi de sidder tæt ved hinanden. 72 M Hz sig
nalet bliver så doblet i en E 180F  og derved 
kom m er der så 144 M Hz ud til PA  røret. P la
ceringen af L5 og L6 skal m an prøve sig frem 
til (de kan ses på fig. 5). M ålepunktet x skal 
bruges til trimning af styresenderen. G lødeled- 
ningerne til Q Q E 03/12 skal afkobles med 15 
nF  så tæt ved rørsoklen som muligt. A node
kredsen skal så vidt muligt opbygges symme
trisk. Zenerdioden i katoden beskytter røret

Fig. 5. Senderen set fra bunden. PA-spolen er bag 
elektrolytten.

m od at trække for meget strøm. U anset hvad 
jeg gør ved den, overstiger strøm m en ikke 100 
mA.

Dr.

Fig. 6. Opstilling til brug ved tuning af sender.
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250V *  s tk  BY 127
C} og C2 1n 5KV 

drossel 300-TL

i ^
h T 4 T i

50 jj 1 50y 
.  450/S00V “  350/

T"
6.3 V 2A - x °

I T i - Strøm forsyning

ECC81 ECF200 E180F QQE 03/12

B rokoble t e n s re tte r

-0  + 12V t i l  modtager
m o d u la to r 
VFO og relæ

Fig. 7. Diagram af strømforsyning.

Trimning.
Sæt alle rørene i og slut anodespændingen til 

styresenderen, ikke til 03/12. G lødespænding til 
alle rør. Tag instrum entet som vist på fig. 2, 
sæt vindingen ned over spolen L2 og drej ker
nen til max. Gentag dette m ed 24 M Hz spolen, 
L3. Prøv eventuelt at ændre kondensatoren 
mellem anoden og gitteret af ECC81 og E C F 
200 indtil der kom m er størst udslag på instru
mentet. D ernæst sættes diodeproben (fig. 1) til 
m ålepunktet y og 72 M Hz kredsen trimmes til 
max. Justér L2 og L3 igen til max., med p ro 
ben på m ålepunktet y. N år dette er gjort, går 
man til punktet x. Tag en drossel på ca. 1 mH 
og lod den på spolen samme sted som m od
standen på 15 k og forbind droslen som vist 
på fig. 6.

Drej så på de to trim m ere og drejekondensa- 
toren til der kom m er max. negativ spænding, 
m indst 20 V og op til 40 -45  V. F o r at få størst 
spænding, skal spolerne L5 og L6 muligvis flyt
tes lidt i forhold til hinanden. Så kan der sæt
tes anodespænding på PA  røret, kunstantennen 
tilsluttes og instrum entet (fig. 2) placeres i nær
heden af antenne/kablet. Drej drejekondensato- 
ren i PA  spolen i resonans og dernæst trim m e
ren i udgangslinken til størst udslag. Kan man 
ikke få resonans i spolen, skal den måske spa- 
ces mere eller m indre. Til sidst skal linken til 
antennen skubbes frem  og tilbage til mest out
put. N år det er gjort, kan man lige trimme hele 
senderen igennem igen, og så er senderen køre
klar. Så kan m an køreC W  Q SO m edca. 15 watt 
output. Jeg har lavet 9 lande på godt 2 måne
der, held og lykke med senderen.

Strømforsyningen.
Strømforsyningen er lige ud ad landevejen. 

D en store transform ator skal levere 250 V  150 
mA og 6,3 V 2 A. K ondensatorerne C l og C2 
kortslutter eventuelt H F  i netdelen, så det ikke 
kom m er ud i lysnettet. Pas på at elektrolytkon
densatoren efter ventilen kan stå for spændin-

Fig. 8. Senderen set ovenfra.

gen, der er nemlig ca. 400 V. Drosselspolen 
kan være en hvilken som helst, bare den kan 
klare 150 mA.

Den anden transform ator giver 12 V 0,5 A 
og er også forsynet med 2 kondensatorer, hvis 
m idtpunkt går til stel. Ensretterventilen kan 
være hvilken som helst type, bare den mindst 
kan klare 12 V 0,5 A, eller 4 dioder kan også 
bruges. T ransistoren 2N3055 kan erstattess af 
en m indre type. De 12 V bliver brugt til m odta
ger, V FO , m odulator og relæ.
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246
O Z J U N I  I 971



Modulatoren.
Som m odulator kan anvendes en ganske 

almindelig LF-forstærker, men m odulatoren bli
ver ikke så god til DX-brug. Forstærkeren be
står af 4 transistortrin. Først er der fasbetoning. 
Dernæst går signalet videre til en kom presser og 
til sidst til LF-forstærkeren, gennem et filter. 
Det sidste potentionm eter bestemmer svingets 
størrelse medens det første bestemmer, hvor 
meget, der skal komprimeres. H ar man en no
genlunde god m ikrofon, skal man passe på, ikke 
at skrue for meget op for dette potentiom eter. 
Drej hellere P2 til fuld styrke og drej ned for 
P I , ellers kommer der en masse rum klang og 
baggrundsstøj med. M odulatoren er opbygget på 
print som vist, og der skulle ingen problem er 
være.

Jeg kan oplyse, at jeg har haft vældige fine 
resultater med denne sender og m odulator. M o
dulationen kan læses 100 % helt end til S2. 
Jeg har endda fået rapport på  65, 85 dB. Det er 
fordi kun de lyse skarpe toner kom m er gennem 
LF-delen. I øvrigt er m odulatoren beskrevet i 
O Z  nr. 11, 1963, side 369.

Opbygningen.
Opbygningen af V F O ’en er lavet på  samme 

m åde som selve senderen -  i en printkasse uden 
låg. Kassen m åler i længde 15 cm, bredde 6,5 
cm og højde 5,5 cm. D er er placeret en skille
væg mellem hvert trin. Spolen L 3 /L 4  skal pla
ceres så tæ t ved senderen som muligt.

K ondensatorerne i oscillatorkredsen skal så 
vidt muligt være m ica kondensatorer af hensyn 
til stabiliteten. D a jeg ikke havde nok m ica kon- 
densttorer, har jeg anvendt halvt m ica og halvt 
styroflex. De første 15 m inutter driver den lidt, 
men derefter er den stabil nok til en FM  sender. 
Jeg har snakket med flere stationer, der brugte 
SSB-transceiver uden problem er. E fter 15 mi
nutters drift kan den lægges ind på  en frekvens 
og blive der i timevis. M ed hensyn til spolen 
L 2 kan det være nødvendigt med jernkerne, 
m en i m it tilfælde er spolen bred nok til at dæk
ke de 130 K H z uden nogen forskel i output. 
Til kontrol af om  oscillatoren svinger kan diode
proben anvendes. M åske kan det blive nødven
digt med jernkerne i L I . Skulle det blive ak
tuelt, kan m an lime en jernform  ind i den anden.

VFO
V F O ’en består af en oscillator og 2 buffer

trin. Selve oscillatoren svinger så svagt, at den 
ikke kan høres på 144 MHz, og for at få styring 
nok skal der to buffertrin til og en spole i ud
gangen.

Senderen er lavet i 2 eksem plarer, og de kø
rer godt. Jeg har på 2 m åneder lavet 9 lande. 
Skulle der blive problem er -  skriv, så kan jeg 
prøve at hjælpe.

På genhør på 2 m.

VFO 

b uffer 1

t i t  ECC81

47 p

LI =  7 vind., 1 mm cul på spoleform TS 6119. L3
L2 =  ca. 25 vind. 0,1 mm litze 7 mm diameter, link L4

5-7 vind. om L2. Evt. jernkerne.

6 vind. 0,1 mm litze 6 mm form.
30 vind. 0,1 mm litze. Evt. jernkerne.
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Kondensator-tester
Af Steen Giilstorff, Lucernestien 37, 2 61 0  Rødovre

M ange har ofte nogle kondensatorer liggende 
i rodekassen, hvor den påtrykte værdi m angler 
eller er udvisket. F o r at finde værdien af disse 
kan m an bruge et gitterdykm eter og den i dia
gram m et viste opstilling. N år kredsløbet er 
åbent, d.v.s. uden kondensator i prøveklem 
m erne, vil kredsen have resonans om kring 30 
MHz. Enhver kapacitet, der bliver sat i prøve
klemmerne, vil forårsage et fald i resonansfre
kvensen. På den viste kurve kan m an se sam 

har 4 vdg. 1 mm kobbertråd på en 30 mm spo
leform.

Test.
F ør man sætter en kondensator til prøveled

ningerne, lægger man disse, så de er klar til at 
m odtage en kondensator. Så indstiller man den 
variable kondensator, til gitterdykm eteret dyk
ker ved 30 MHz. D erpå kortsluttes prøveled
ningerne, og frekvensen skal nu være omkring

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Pf

620 pf

menhængen mellem kapaciteten og resonans
frekvensen for kondensatorer mellem 1 og 100 
pF. Ved monteringen bør m an sørge for, at 
spolen L I  bliver placeret således, at den kan 
blive m onteret rigtigt i forhold til gitterdykme- 
terets spole. Desuden bør prøveledningerne 
ikke være alt for lange. L I  er 30 mm lang og

3 MHz. D erefter kan m an sætte den ukendte 
kondensator i og finde kredsens nye resonans. 
Hvis gitterdykm eteret dykker ved 20 MHz, er 
kondensatoren altså på 8 pF.

M odstanden på  100 kohm  er ikke strengt 
nødvendig.
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Hvordan man ødelægger en godYagi!
Af 0 Z 9 0 R , Hans Ove Rasmussen, Bøgevej 20 , Fensmark, 4 7 0 0  Næstved

N år konstruktøren har frem bragt en god an
tennekonstruktion, skulle det vel ikke være 
svært at kopiere den, og opnå præcis det samme 
resultat, eller er det?

D et viser sig desværre, at der tit opstår fejl, 
både inden en konstruktion når ud til brugeren, 
og ved fremstillingen. Lad os nu se engang i 
den danske håndbog 1960. P å side 325 er der 
en udm ærket 4-5-6 elem ent Yagi, som mange 
sikkert har lavet til 2 m med forkerte mål. I 
teksten er bom tykkelsen opgivet til 16 mm (sik
kert en trykfejl). Bom m en skal være 20 mm 
som på tegningen af dipolen, her er så m ålene 
for 2 m -  se fig.

Hvis bommen gøres firkantet, skal den være 
1 8 x 1 8  mm for at give samme resultat som 20 
mm rund bom.

H vorfor nu al denne snak om bommen?

D et er fordi jeg m ener, at bom m en er den 
hyppigste årsag til alvorlige fejl på  V H F /U H F  
antenner.

E n  tyndere bom  f. eks. vil resultere i, at an
tennen får resonans på en lavere frekvens, hvil
ket vil gøre det næsten håbløst at tilpasse ant. til 
et godt standbølgeforhold. Det vil reducere 
gain og m edføre større sidelobes.

Hvis bom m en gøres tykkere, stiger resonans
frekvensen, det gør dog ikke lige så stor skade 
på SW R og gain som hvis resonansfrekvensen 
var for lav. N ok en fejlmulighed kom m er, hvis

m an laver bommen af et isolationsm ateriale 
(træ, glasfiber o.s.v.) og bruger samme elem ent
længder som for antenner uden bom (frie ele
mentlængder). D ette er galt, fordi dielektrici
tetskonstanten for isolationsstoffer er større 
end for luft. D et har ikke været m uligt at finde 
nogen litteratur om beregning af dette forhold, 
men virkningen på elem entlængderne går i 
samme retning som for m etalbom , men mindre, 
afhængig af dielektricitetskonstanten.

H vad skal man da gøre, inden man går i gang 
m ed den nye antenne? Hvis man bestem m er 
sig for andre m aterialedim ensioner end de be
nyttede i konstruktionsbeskrivelsen, m å ele
m entlængderne korrigeres, det gælder både for
andringer af bom  som elementtykkelser.

Vi prøver at regne på den beskrevne antenne 
fra H åndbogen. Ø nsker vi at benytte 12 mm 
bom, giver det en forskel i diam eter på  20 -h 12 
=  8 mm og en dertil svarende korrektion af 
elem enterne på 8 x 0 ,6  =  4,8 mm. Hvis vi nu 
gør alle elem enter 4,8 mm kortere, vil antennen 
virke korrekt. Ville vi nu i stedet for gøre bom 
men tykkere, gælder 0,6 x forskellen længere 
elem enter Hvis vi nu ville gøre reflektor og di
rektorer tykkere, f. eks. til 8 mm som dipolen, 
skal elem enterne gøres kortere, nemlig forskel
len x 0 ,6  kortere, 8-t-4 =  4 mm. 4 x 0 ,6  =  2,4 
mm.

Skal elementtykkelsen gøres tyndere, gælder 
0,6 x forskellen længere elementer. D ette tal, 
0,6, giver et fint resultat inden for de norm alt 
forekom m ende korrektioner.
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A fstanden mellem elem enterne skal ikke for
andres.

E r alt så i orden nu? Svaret er nej.

N u kom m er selve den m ekaniske udform 
ning. D er anvendes norm alt 2 m åder at m on
tere elem enterne på. Den ene er isætning igen
nem bommen. Denne m etode er benyttet for 
den her viste antenne.

D en anden m etode er at benytte de i hande
len værende elementbeslag. Hvis man gør dette 
med en antennekonstruktion for isætning direk
te i bommen, går det galt, fordi elem entbesla
gene forøger „bom m ens“ tykkelse ganske bety
deligt, resonansfrekvensen stiger flere MHz.

Specielt gælder, jo m indre båndbredde an
tennen har, desto større nøjagtighed kræves.

På U H F gælder alt dette selvfølgelig i aller
højeste grad.

N år antennen forhåbentlig nu er helt i orden, 
vil det ikke give nogen besværligheder at til
passe den til feederen. Jeg mener forøvrigt, at 
det er en meget stor fordel at have et godt 
standbølgeforhold, bl. a. får man ikke udstrå
ling fra feederen (tab og TV I), og ikke mindst 
letter det tilpasningen til senderen. M an kan og
så regne med uændret tilkobling over hele 2 m 
båndet. En 5 element 2 m Yagi vil kunne have 
et SW R på 1,2 over næsten hele båndet.

2 m Yagi £ - 5 - 6  c l

D£
Bom 20mm ®

Dipol 8mm ^

6e t =  104cm 97.4cm 93,4cm  92,3cm 91.2cm

5 el *■ 104cm 97.4cm 93 .4cm  92,0cm 90,4cm

4 e l = 104cm 97.4 cm 93,4cm  91,0 cm

Z-- 300
tilb a g e fø r in g  * 1,2 mm

Husk fremover
at stof til OZ-bladet „Antenner & Udbredelsesforhold”

skal være indsendt bringes af tekniske årsager

senest den 25. først i næste nummer.

i måneden
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Afsluttende kursus for medlemmer, der forbereder 
sig til „Teknisk prøve".

For at forbedre kontakten med de vordende am a
tører og samtidig række dem en hjælpende hånd på 
falderebet inden prøvens afholdelse, har EDRs kur
susudvalg påtænkt at arrangere nogle weekend-kurser, 
der tænkes placeret rundt i landet, alt efter behov og 
deltagerantal.

Planen har været forelagt afdelingerne, der for 
størstedelens vedkommende anbefaler den.

Man har fundet instruktører med flere års erfaring 
i undervisning til ..Teknisk prøve", lærere, der ved, 
hvor skoen trykker med hensyn til en sidste afpuds
ning. Selvfølgelig kan man ikke gennemgå det samle
de pensum i løbet af en sådan weekend, det m å være 
sket på de lokale kurser i forvejen eller ved selvstu
dium. Men man håber at kunne være en hjælp ved 
f. eks. at lave spørgetimer etc.

Så snart planerne er endelig udformede, vil der 
komme udførligere meddelelse derom.

Kursusudvalget.

Bestyrelses- og formandsvalg 1971
Afstemning ved bestyrelsesvalg foregår ved uraf

stemning efter følgende regler:
Landet opdeles i seks afstemningskredse:

Kreds 1:
København (postdistrikter for hvilke postadressen 

er København med tilføjelse af distriktsangivelse K, 
V, 0 ,  N, F, NV, S, SV og Valby) samt følgende post
distrikter: Bagsværd, Ballerup, Brøndby Strand, Brøns
høj, Charlottenlund, D ragør, Gentofte, Glostrup, H a
reskov, Hellerup, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, 
Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rødovre, Skodsborg, 
Skovlunde, Springforbi, St. Magleby, Søborg, Vanløse, 
Vedbæk og Virum.

Kreds 2:
Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm, Færøerne og 

Grønland.

Kreds 3 :
Fyn, Taasinge, Langeland og Ærø.

Kreds 4:
Nordjylland og Læsø. Området nord for og inklu

sive linien Holstebro, Viborg og Hobro. (Postnumrene

7453 -  7454 -  7470 -  7460 og 7490, 7500 til 7999, 
8800 -  8831 -  8832 -  8833 -  8840 -  8850, 9000 til 
9999).

Kreds 5:
Midtjylland, Anholt og Samsø. Området imellem 

ovennævnte linie og Kongeåen. (Postnumrene 6000 til 
6099 (undt. 6070), 6600 til 6699 (undt. 6610-6630 og 
6660), 6700 til 6759, 6800 til 6899, 6900 til 6999, 
7000 til 7099, 7100 til 7199, 7200 til 7299, 7300 til 
7399, 7400 til 7499 (undt. 7453 -  7454 -  7460 -  7470 
-  7490), 8000 til 8999 (undt. 8800 -  8831 -  8832 -  
8833 -  8840 og 8850).

Kreds 6:
Sønderjylland. Området syd for Kongeåen. Post

numrene 6070, 6100 til 6199, 6200 til 6299, 6300 til 
6399, 6400 til 6499, 6500 til 6599, 6610 -  6630 -  
6660, 6760 til 6799).

Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 vælger 
1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds 6 
vælger 1 bestyrelsesmedlemmer.

Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlemmer 
indsendes til formanden i anbefalet brev og m å være 
formanden i hænde senest den 20. juli sammen med 
en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede kandi
dat om, at vedkommende er villig til at modtage valg 
i overensstemmelse med forslaget, da alle foreslåede 
emner skal offentliggøres i august ,,OZ“ .

I  samme num mer findes indlagt en stemmeseddel, 
hvor medlemmerne indenfor de 6 kredse kan afkrydse 
indtil 11 af de opstillede kandidater uden hensyn til 
disses kredstilhørsforhold, dog således, at der inden
for de respektive kredse kun kan stemmes på det an
tal kandidater, som den pågældende kreds repræsen
teres m ed i bestyrelsen.

Forslag til form and opføres særskilt på stemme
sedlen, og de her opførte emner kan afkrydses (kun ét 
kryds) af ethvert medlem uden hensyn til kandidatens 
eller medlemmets kredstilhørsforhold.

Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, 
kredsnummer og medlemsnummer, indsendes til stem
meudvalget inden 1. september for kontrol af med
lemsskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og uden 
navnetalon tilsendes foreningens revisorer til optæl
ling.

Kun den trykte stemmeseddel, som følger med 
„OZ“ , er gyldig og hvert medlem kan kun afgive en 
stemmeseddel.

De seks bestyrelseskandidater, der -  indenfor de 
respektive kredse -  efter valget af de elleve bestyrel
sesmedlemmer har fået flest stemmer, indgår som be
styrelsessuppleanter.

Såfremt den valgte formand samtidig har opnået 
valg til bestyrelsen, bortfalder hans bestyrelseskan
didatur.

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

EDRs generalforsamling
afholdes i Århus søndag den 12. september. 
D et foregår i Håndværkerforeningens selskabs
lokaler, Klostergade 28-30, Århus.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen 
under punkt 5 (iflg. vedtægternes § 13) må væ
re formanden i hænde senest den 25. juli, da 
forslagene skal offentliggøres i augustnumme
ret af „OZ".

OZ4SJ. sekretær.
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NB! Der gøres opmærksom på, at de nye afstem
ningsregler nu muliggør, at medlemmer, der har post
adresse udenfor D anm ark kan afgive deres stemme 
på såvel formandsemner som bestyrelseskandidater. 
Kredsinddelingen har kun til formål at sikre, at H B ’s 
medlemmer findes fordelt over landet, samtidig med 
at alle medlemmer, uafhængig af deres adresse, skal 
kunne stemme på den/de bestyrelseskandidater, som 
de ønsker at støtte.

OZ4SJ, sekretær.

Vedrørende ansøgning om opsætning af udendørs 
antenne.

For om muligt at kunne hjælpe dig i dine bestræ
belser på at få tilladelse til opsætning af udendørs 
antenne til brug for radiosender, har EDR ladet tryk
ke to skrivelser. Den ene skrivelse er en ansøgning, du 
selv skal underskrive. Samtidig bør du tilsende dit 
boligselskab en beskrivelse af antennen (vælg i første 
omgang en simpel type) -  og ligeledes en fotokopi af 
sendetilladelse.

Den anden skrivelse er en udtalelse fra EDR. D en
ne skrivelse skal underskrives af formanden for din 
lokalafdeling.

EDRs københavnsafdeling har taget initiativet til 
udarbejdelsen af disse skrivelser. Skulle det vise sig, 
at dit boligselskab godkender din ansøgning, bedes du 
venligst meddele dette direkte til sekretæren OZ4SJ 
(helst skriftligt). Vi vil da offentliggøre de heldige 
tilfælde i OZ, således, at det kan komme andre am a
tører til gode.

Til medlemmerne: Rekvirer disse skrivelser hos af- 
delingsformændene.

Til afdelingsformændene: Rekvirer disse skrivelser 
hos kassereren i Horsens. Er du ikke medlem af 
lokalafdelingen, kan du få skrivelserne hos 4SJ.

OZ4SJ.

Det er os en stor glæde at kunne meddele følgende:
OZ8NY meddeler: D r om’s OZ4SJ og OZ5RO. 

Denne tilbagemelding for at fortælle jer, at min an
tennetilladelse er givet på grundlag af mine ansøgnin
ger fra EDR.

Dog må jeg lige belyse baggrunden: I Arbejdernes 
Boligselskab i Gladsaxe kommune har vi et udvidet 
beboerdemokrarti, hvor mest muligt bliver lagt ud til

91  
1 '  
j j  .

afgørelse i de enkelte boligafsnit, således at her i 
„Hyrdeparken", som rum m er 88 huse, har vi 3 bebo- . 
errepræsentanter, som sammen med beboerne bestem
m er mange ting selv.

Tilladelsen gives efter at min sag har været forelagt 
på det årlige beboermøde, og der blandt de frem 
mødte var enstemmig tilslutning for en tilladelse på 
grundlag af ansøgningen, som i øvrigt i kopier gik 
rundt på mødet.

D et ses altså tydeligt, at det ikke er Boligselskabet 
eller Administrationsselskabet af 1948, der har givet 
tilladelsen generelt, men at det udelukkende er en 
lokal aftale.

Med tak for jeres hjælp og interesse i sagen, sendes 
best 73s med håbet om, at mange flere har fået eller 4
får udbytte af ansøgningspapirerne.

de OZ8NY, Benny Sørensen, 
Sæbjørnsvej 24,
2880 Bagsværd.

Og OZ DR 1571 har fået følgende skrivelse fra sit 
boligselskab:

H ermed kan jeg meddele Dem tilladelse til at eta
blere en antenne over ejendommens gård. Tilladelsen 
gives under forudsætning af, at arbejdet udføres for
svarligt efter forudgående aftale med vicevært H an
sen, ligesom jeg gør opmærksom på at tilladelsen til 
enhver tid kan kaldes tilbage, såfremt de øvrige lejere 
får anledning til berettiget klage over antenne m. v.

En forsikring for evt. skader, som antennen kan 
forvolde må ligeledes tegnes.

Med venlig hilsen Palle Raff, advokat, Farvergade 
10 København K.

S krive lse  fra P & T.

Som følge af vort brev af 6/4-71 og P & Ts 
brev Gd.jour.nr. 11.3486 af 28/4-71, har vi 
som fortsættelse modtaget følgende skrivelse 
f r a P & T :

Bestemmelser om amatør-radiostationer
Med henvisning til ovennævnte skrivelse med

deles, at man har modtaget meddelelse om, at 
følgende lande er slettet på listen over lande, 
hvis radioam atører ikke har tilladelse til fo r
bindelse med fremmede radioam atører:

Burundi
Cypern
Grækenland
Indonesien
Laos

E.B.
Børge Nielsen

/ P. V. Larsen.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Tra ffic  m anager:

O Z2N U  P .O . BOX 3 3 5 , 9 1 0 0  Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department) 

Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest M anager: OZ4FF
P. O. Box 121 -  3700 Ronne  
T lf.: (03) 95 31 11

Diplom -m anager: OZ5KD
G olfparken 111,
DK-9000 -  A lborg  
T lf.:  (08) 12 10 74

E .D .R .'s  Q sl-C entra l:
Harry Sørensen,
Ingstrup, 9480 Løkken.
T it.: (08) 88 41 11 -  6

Red. DX-stof: O Z3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør 
Te lf.: (03) 58 01 02

Red. VH F-stof: OZ9AC
Kai Lippm anns A llé  6, 2791 Dragør 
Te lf.: 53 12 89

Red. DR-stof: O Z-D R  1453
Torben Jensen -  Sandalsvej 7 
Sandal -  7000 F red eric ia

Red. M ob il-sto f: O Z8IS
Abenråvej 35, 6100 H aderslev  
Te lf.:  (045) 2 55 0

Red. Ræ ve-stof: OZ5W K
K. W agner, Æ rholm  9, 6200 Åbenrå

Red. RTTY-stof: O Z 7 0 F
Jørgen Hansen
P. O. Box 526 -  8600 S ilkeborg

HB-møde, fødselsdag af de runde og pen
sionering er årsager til at stoffet til denne ru
brik bliver ret sparsom denne gang, men jeg 
håber på forståelse, og kan til gengæld love på 
en væsentlig bedre betjening fremover, hvor jeg 
får langt mere tid til rådighed for EDR.

Det vil være på sin plads her at takke lands
foreningen, dens hovedbestyrelse, afdelinger og 
enkeltmedlemmer for de gaver, blomster, tele
grammer osv., som jeg modtog i dagens anled
ning -  både før, på, og efter selve dagen. Det 
luner, som man siger, og giver mod på endnu 
en tørn.

Tak alle sammen.
O Z2NU.

Associazione Radiotecnica Italiana 
meddeler at det italienske post-ministerium har givet 
de italienske am atører tilladelse til at anvende første 
bogstav af deres QTH i deres kaldesignal. A m atører
ne i Piemonte, Liguria og Valle d’Aosta, m å benytte 
prefixet 1P1 i.s.f. I l .

Call-distrikterne svarer nogenlunde til regionerne:

1P1 : Piemonte, Liguria og Valle d’Aosta.
12 : Lombardia.
13 : Veneto, Trentino, Alto Adige, Friulia-

Venezia Giulia.
14 : Emilia.
15 : Toscana.
16 : Marche, Abruzzo.
17 : Puglie, Basilicata.
18 : Campania, Calabria, Molise.
1T9 : Sicilia.
10 : Lazio, Umbria.
ISØ : Sardenia.

Mindre italienske øer vil få følgende prefixer:

IA5 : Isola Toscane (Elba e.t.c.).
IBø : Isola Ponziar.e (Ponza e.t.c.).
1C8 : Isola Napolitane (Cagri e.t.c.).
ID9 : Isola Eolie (Filicudi e.t.c.).
IE9 : Isola de Ustica (Ustica).
IF9 : Isola Egadi (Favignana e.t.c.).
IG9 : Isola Pelagie (Lampedusa e.t.c.).
IH9 : Isola de Pantelleria.
1L7 : Isola Tremiti (Tremiti e.t.c.).
IMØ : Little islands of Sardenia.

Amatører, der ikke ønsker at benytte de nye pre
fixer må benytte deres gamle kaldesignaler.

Radio-spejdere
F ra  vore italienske venner har jeg via 7DX modta

get en meddelelse om diplomet
„Baden Powell in the World".

Reglerne herfor er følgende:
Forbindelser efter 1. jan. 1971.
Forbindelserne skal etableres med italienske spej

derstationer, og hver forbindelse tæller ét point, me
dens forbindelse med stationerne I1ROQ og I1EAR 
tæller hver 2 points.

Europæiske stationer skal ialt opnå 4 points. 
Loggen sendes ledsaget af ét af ens egne QSL-kort 

samt 8 IRCs til
Award manager: I1EAR -  Ettore Rattellini 
Via Cadore 17,
20135 Milano Italy.

Diplomet kan også opnås af lytter-amatører.

Stationer, der tæller til „Baden Powell-diplomet" 
I1BYU Gruppo Biella 1°
I1CEM -  San Remo 1°
I1DSD -  Latina 1°
I1EAR Responzible nationale Radio Scouts IT. 
I1FGG Gruppo Ferrara 1°
I1GBH -  Milano 1°
I1GLO -  Bari 3°
I1HFS -  Morbegno 1°
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u h u - Ostia 1°
I1JQ - Milano 10°
I l  LAG - Milano 23°
I1LMP - Melegnano 1°
I1M M E - G ardone 1°
Il NEG - Morbegno 1°
I1PVM - M antova 1°
I1RFN - Incaricato per le Puglia -

- Mofetto 1 °
I1ROQ - Incaricato per le Lombardia -

- M I X V ”
I l RTF - Brescia 1°
I1SDI - Incaricato per le M arche -

- Foular Bianchi
I1SDP - POZZUOLI 10
I1VGG - Modena 10
Il VIE - Varese 1°
1T1FTT _ Incaricato pr. la Sicilia -

- G ruppo Noto 1 °.
O Z3AG .

Den „sorte liste“
Også andre steder end her hjemme, er der am atø

rer, og amatørorganisationer, der har „stejlet" over 
den sidst offentliggjorte liste fra ITU  over forbudte 
lande. RSGB’s „Radio Communication" fortæller, at 
der må være sket nogle misforståelser her og der, og 
at man glædeligvis kan meddele, at de ansvarlige myn
digheder i Burundi og Grækenland nu officielt tillader 
deres amatørstationer at opretholde kontakt med ama
tørstationer i andre lande.

Situationen i Burundi skal efter sigende være ord
net gennem 9U5AC’s personlige henvendelse til kon
gen af Burundi. (Se i øvrigt officiel meddelelse fra 
P & T andet steds i dette nr.).

D XC C
F ra  samme kilde som ovenfor oplyses det, at 

ARRL kan meddele at Kuwait/Saudi A rabia Neutral 
Zone (8Z5,9K3) er strøget af landslisten fra  18. dec. 
1969 at regne. Forbindelser fra før denne dato vil 
dog stadig være gældende. Det samlede antal lande 
er nu 321.

Til oplysning kan endvidere meddeles, at komiteen, 
der træffer disse forskellige beslutninger, består af: 
W 1RAN -  WA2FQG -  W4QCW -  W 6RGG -  
W 7LFA -  W8BF -  W9KN -  WØELA -  VE3ACD 
og W4DQS.

Når sommerferien er forbi
Når de fleste ferier er forbi, melder contesterne sig 

på ny, og vi skal give forvarsel på følgende:
07-08-71
28-08-71 j
29-08-71 /

VAE CW

All Asian CW

11-08-71 WAE Fone
02-10-71 VK/ZL/Oceania Fone
09-10-71 RSGBs 21 og 28 M Hz contest Fone
09-10-71 VK/ZL/Oceania CW
23-10-71 RSGB’s 7 MHz CW
30-10-71 CQ WW DX Fone
06-11-71 RSGB’s 7 M Hz Fone
07-11-71 OK-Contest
27-11-71 CQ WW DX CW.

Ikke flere diploniansøgninger
uden at der tages hensyn til følgende fremtidige for
retningsgang for diplomtjenesten.

Såfremt et medlem af EDR vil ansøge om et diplom, 
bør dette i almindelighed ske gennem Traffic D epart
ment.

1. fordi Tr. Dept. gennem sit mangeårige virke på 
dette felt har høstet mange erfaringer, der gerne skulle 
komme flest mulige medlemmer til gavn.

2. fordi Tr. Dept. gennem dette virke har opnået en 
good-will rundt om hos alverdens award managers, 
der sikrer en hurtigere og mere omsorgsfuld betjening 
end en personlig henvendelse i almindelighed kan for
vente.

3. fordi Tr. Dept. har autorisation til -  i mange til
fælde -  at kontrollere de for ansøgnnigen gældende 
qsl-kort, hvilket både nedsætter omkostningerne for 
forsendelserne samt risikoen for tab af mange gange 
uerstattelige qsl-kort.

Ved ansøgning om diplom, skal følgende fremgangs
måde benyttes:

a. På et brevkort til Tr. Dept. meddeles hvilket di
plom, der ønskes ansøgt om, samt antallet a f qsl-kort 
(resp. forbindelser), der skal anvendes.

b. Derefter fremsender Tr. Dept. det nødvendige 
antal skemaer in doublo, der alle udfyldes og returne
res sammen med de nødvendige qsl-kort.

Endvidere fremsendes den nødvendige diplomafgift 
i form af International Reply Coupons (IRCs) samt kr. 
2,50 i frimærker (Erindringsmærker) i gebyr.

c. Tr. Dept. bekræfter modtagelsen af ansøgningen 
på et svarkort, hvorpå også anføres diplomsagens nr. 
Dette nr. bedes anført ved fremtidige henvendelser til 
Tr. Dept. i den pågældende sag.

d. Bortset fra danske diplomer må der i alminde
lighed regnes med meget lang ventetid på de ansøgte 
diplomer. Tålmodighed, piease.

e. Flenvendelse til Tr. Dept. om ikke ankomne 
diplomer vil i reglen være nytteløs.

Derimod m å man straks meddele Tr. Dept., såfremt 
man har modtaget et diplom direkte -  uden at det har 
passeret Tr. Dept.

Meddelelsen skal indeholde alle data af betydning, 
såsom udstedelsesdato -  klasse -  nr. -  fone/cw /m ixed 
o.s.v.

Herved undgår Tr. Dept. at fremsende rykkerskri
velse på diplom, der efter vore papirer ikke er ind
gået.

Tilbage er der kun at ønske god jagt -  Tr. Dept. 
glæder sig til mange ansøgninger i den kommende tid.

OZ2NU.

H vem  kan stikke den?
G 3HCT fortæller, at han har modtaget et QSL- 

kort fra JA3QEV, der er medlem af „ZUIKOO RE
LATION CLUB", der består af seks medlemmer af 
samme familie og som alle er licenserede. JA3QEV -  
hans far og mor henhv. IA 3FEO  og JA3ZM A -  bro
der JA3XMB -  søster JA3XM C og fætter JA3KXF.

UFØOOL
Ifølge det australske „Amateur Radio" opgiver sta

tionen UFØOOL sin QTH til Novaja Zemlja, hvor 
dette så end m åtte være, fortsætter bladet. Nå, jeg vil
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nu tro, at de fleste, der læser dette stykke, vil erindre 
navnet fra  geografitimerne, som den store ø Novaja 
Zelmja, beliggende n. ø. for Archangel i det arktiske 
hav.

Bladet mener at kunne udrede, at FOOL-delen af 
kaldesignalet er rigtigt. FOOL er det engelske ord for 
NAR. Blandt amerikanske amatører, skulle man være 
af den opfattelse, at stationen er beliggende i Michi
gan. FCC er blevet gjort opmærksom på stationens 
aktivitet.

The Certificate handbook
I løbet af oktober måned i år udkommer der en ny 

diplombog, der efter hvad vi har erfaret redigeres af 
en belgisk am atør: Omer Timmermann, E. D. Jans- 
straat 30 -  8200 Briigge -  Belgium.

Bogen er i to dele f. h.v. senderamatører og lytter
amatører. Prisen bliver 275 franc, men ved forudbe- 
stilling -  og betaling nu -  kan den fås for 225 franc.

Bogen skrives på engelsk.
Liebhavere bedes skrive direkte.

Det er utroligt, hvor tydelig 4X4 stn’s høres her, 
næsten ligesom lokal-stns. Forholdene på båndene er 
nogenlunde, med mulighed for at høre det meste af 
A frika på 21 MFIz fra ca. 11 GMT. På 14 MFlz 
synes jeg ikke forholdene er særlig gode, bortset fra 
tidlig om morgenen. På 28 MHz er det mærkelig nok 
ikke russerne, der huserer, men italienerne, som for 
det meste kun kører europæiske QSO’er. På borger
båndet 27 MHz høres italienske stationer med op til 
s9 midt i båndsalaten. D ette er mine egne erfaringer, 
hvis I er af en anden mening så skriv. Hvis, der er 
nogen, der er interesseret i TV-dxing, så er der meget 
gode forhold netop nu. (Set her: bl. a. Holland, Eng
land, Spanien og Ungarn).

Sommerferien nærmer sig, og vi m å vel forvente 
dårligere muligheder for dx-ing. Jeg vil muligvis i 
min ferie være QRV på alle regnvejrsdage fra Rømø 
og et eller andet sted på Jyllands østkyst.

DR-DX
3,7 MHz SSB
OZ-DR 1482: JY9WB 20.

7 MHz SSB
OZ-DR 1482: UK2FAD 14, PY4BSZ 22.

14 MHz SSB
OZ-DR 1446: TI2SI 14, ZL1CY 07, EA9EA 07, 

UA9YX 07, 4Z4BF 21, 4X4UH 07.

21 MHz SSB
OZ-DR 1446: H R3H C 21. CT2AK 18, KV4AD 12, 

CR7CK 16, O D5ET 16, 9H1CG 16, 5N2AAU 16, 
CT2BB 16, EP2BQ 16, JA2AAQ 16, ZC4AJ 19, 
CX2BH 19, OA4LM 19, JA 6GFQ  13, TU2CY 14, 
O D 5EJ 19, EA8G Z 19, ISØAWP 14, ISØBHS 15, 
EL2BM 19, CN8BJ 18, VP2M I 21, VP2AA 22,

KZ5E 22, 4X4HB, H F. BR, H T, 4Z4JW, ZS6BFU, 
EQ, OW, PG, MP, BAG, DZ, PY3AW, 2BFB, 
7ACC, 1TX, VE, W.

28 MHz SSB
OZ-DR 1446: 4X4TX 18, CR6GA 18, 5H3LV 18, 

9H1BX 19.

DX-inf.
ET3USA via VE3UG.

Med ønsket om en god sommerrferie, samt stof til 
næste Swl-spalte, sender jeg de bedste 73.

OZ-DR 1446, Uwe Brodersen, 
Lærkevej 25, 6270 Tønder.

Radioens fødsel
London: BBC sender musik til alverdens folk på 

kortbølge. Folk befinder sig måske i seng, park, bil, 
skib eller i en flyvemaskine, og man aflytter program 
met med en transistorradio eller en almindelig radio. 
Det er en selvfølge i dag, men hvordan kom det til 
den selvfølge?

Den amerikanske bygger og maler Samuel Finley 
Morse lykkedes det i året 1837 at få sin telegrafsta
tion til at virke, og sikken et hallo der lød i 1876, da 
den amerikanske døvstummelærer Graham Bell fore
viste den første telefon. Stor undren opstod også på 
elektricitetsudstillingen i Paris, da Clement Adler 
viste sin tetrafon. Samme år forsøgte man med held 
at overføre optagelsen af en violinspiller i Midtøstrig 
via tråd til Wien. 1891 lod Edison nogle musikere 
spille i Madison og sendte koncerten via ledning til 
en sal, hvor tusinde tilhørere undrende lyttede med. 
Noget lignende lavede Edisons medarbejder Puskas 
i Budapest. Efter disse vellykkede forsøg blev tråd
transmissionen indført. I 1910 skete der noget meget 
betydningsfuldt for den senere radioudvikling, for
stærkerrøret var opfundet. I 1910 transmitterede man 
direkte fra Madison en koncert med Caruso, og den
ne begivenhed var den første egentlige radioudsen
delse i historien.

I Europa tager Belgien i 1913 radiokontakten med 
Congo op. F ra det kongelige laboratorium  i nærhe
den af Bruxelles sender stationen med 2kw på bølge
længde 200. 28. marts sendes en koncert under kon
gelig overværelse. Senderen sender lige til 1. verdens
krigs begyndelse.

Efter krigen er æteren næsten død. men i 1919 sen
der M arconi Co. over en 15kw sender fra  England. 
M an sender nyheder og grammofonmusik, og statio
nen er hørbar over det meste af Europa, men reak
tionen fra lytterne er negativ og allerede i marts sam
me år forstum mer stationen.

Men i USA går det samme år livligere til. En lille 
station, tilhørende D etroit News sender vigtige med
delelser fra forbundsvalget, men programmerne er 
uden egentlig sammenhæng. Bedre held har Frank 
Conrad, en ingeniør fra Pittzburg. der med sin am a
tørstation sender kommentarer blandet med grammo
fonmusik. Man taler om stationen og folk køber mod
tagere eller bygger selv små krystalapparater. Da 
Conrad i 1920 meddeler resultatet af præsidentvalget 
hurtigere end avisernes ekstraudgaver, indser man 
radioens betydning som informationskilde.

fortsæ ttes i næste nummer.
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Erfaringer fra den dansk-tyske mobiltest 25 /4  71.
I denne mobiltest deltog der 5 tyske vogne på 80 

m, medens der var 2 danske (4GI og 3M) og 44 tyske 
i gang på 2 meter. D a der således var en ganske 
væsentlig overvægt af tyske stationer, foregik hele 
stationsbetjeningen også på en måde, der var ganske 
forskellig fra, hvad vi er vant til ved de danske m o
biltester.

Vi må blankt indrømme, at tyskerne kører med 
væsentlig mere avanceret grej, end vi gør her hjemme. 
De fleste af dem kører med transceiver, eller i det 
mindste VFO, og derfor oplever vi nøjagtigt de sam
me form er for ,,pile-ups“ som ved de store tester på 
HF-båndene, dvs. at har de først „fået øje“ på en 
kraftig station, lægger de sig alle på hans frekvens for 
at få  QSO med ham, og han vælger dem så i den 
rækkefølge, som han hører dem bedst. Det skete der
for for mig, der kører X-talstyret, at jeg i løbet af 
3-4 min. kunne worke 6-7 stationer, og derefter kun
ne der måske godt gå 5 min., før de næste kom. Det 
værste var dog, at enkelte at stationerne blev på fre
kvensen efter vor QSO, og så selv kaldte op på denne, 
og derved lukkede mig ude. I øvrigt havde jeg om 
skifter med 4 X-taller i min sender, nemlig ca. 
144,100, 144,500, 144,850 og 145,750 MHz, men det 
var kun de to midterste, som det lykkedes mig at få 
QSO på, fordi tyskerne antageligt ikke har lyttet over 
hele båndet, men hovedsageligt har klumpet sammen 
i den midterste del af båndet.

De fleste kører med AM eller PM, og der var vist 
nok kun en enkelt med SSB, men vi må nok regne 
med, at SSB i de kommende år vil vinde mere og me
re indpas også i mobiltester.

Selve testreglerne ved den dansk-tyske mobiltest 
svarede jo ikke helt til vore norm ale testregler, idet 
man f. eks. ikke m åtte kontakte faste stationer. Points- 
givningen er også anderledes da det jo giver 1 point, 
hvis QSOen føres mellem to stationer, der befinder 
sig på samme side af grænsen, medens det giver 2 
points, hvis de ligger på hver sin side af grænsen. 
Ligeledes gives der 10 points de 2 første gange mobil
stationen passerer grænsen. Endelig kunne der opnås 
5 points fo r QSO med basisstationen, men dette sidste 
anser jeg for at være en misforståelse. Ikke kun fordi 
jeg ikke fik nogen forbindelse med den, men fordi 
basisstationen på en måde kan vælge, hvem de vil 
kontakte, og i hvilken rækkefølge, og derved kan de 
have indflydelse på testresultatet. Jeg tro r i øvrigt, at 
de også kun lyttede på deres egen frekvens 145,000, 
og vi stakkels X-talstyrede havde i så fald ingen m u
ligheder.

På grund af den overvældende tyske majoritet blev 
testen jo afviklet på tysk, hvilket jo kan indebære, at 
vi „udlændinge" måske let kan misforstå nogle kalde- 
signaler og koder. Derim od har vi så måske den fo r
del, at vi er mere „attraktive" at føre QSO med. Mit 
eget kaldesignal OZ3M (med kun ét bogstav) gav også 
anledning til flere gentagelser, fordi de troede, at der 
manglede et bogstav. Disse forespørgsler med tilhø

rende forklaringer om, at jeg er oldtimer, bevirkede 
i starten nok nogle forsinkelser, men senere er et så
dant kaldesignal vel nok lettere at genkende.

Til slut vil jeg blot henvise til resultatlisten og sige, 
at hvis vi danske mobilstationer skal nå en topplace
ring i en tysk mobiltest, så er det tvingende nødven
digt, at bruge noget mere avanceret grej. Men selv 
om  vi altså ikke nåede toppen, så var det trods alt 
vældigt skægt at køre med.

OZ3M, Poul J. Christiansen,
H. P. Hansensvej 2, 6100 Haderslev.

Mobil-Contest ED R Haderslev afd.
d. 25.4-1971 i Krusaa

144 M Hz

Ur
Call-
station Points

EMC
Points

1 DJ7R1 105 10
2 DK4VW 88 8
3 DC8CF 86 7
4 DCØTP 85 6
5 D L1FN 83 5
6 DC6JA 82 4
7 DJ7JJ 77 4
8 DC8PN 75 4
9 OZ3M 73 2

10 DC8CJ 73 4
11 DC8IB 73 2
12 DL6TW 71
13 DJ9WN 69
14 D J9HN 67
15 DC9LA 66
16 DC8WZ 65
17 DC6YO 64
18 DC6LR 63
19 DC8NQ 62
20 DL1FL 61
21 DL6PW 61
22 DC6JB 61
23 DJ9WO 59
24 OZ4GI 57
25 DC8UE 56
26 DJ9SY 55
27 DC6LN 52
28 DC9LY 44
29 DC8CE 41
30 DJ1M E 39
31 DC8KZ 39
32 DJ9WS 39
33 DL8VU 37
34 DL3SK 30
35 DJ4KS 26
36 DK2FP 24
37 DL9CR 23
38 DJ5TU 23
39 DJ8GW 22
40 DK4VK 19
41 DC8IZ 18
42 DL2ZL 14
43 DL2RZ 10
44 DC1LI 4
45 DJ8EN 2
46 2
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3,5 MHz
1 DL2GC 95 5
2 DK1AD 94 2
3 DL6PX 88 MM
4 DJ3AA 79 2
5 DT8PY 46 2

144 MHz

Ur
Call-
station Points

EM C
Points

1 DCGJA 105 10
2 DCØTP 97 8
3 DK4VW 96 7
4 DJ 7 RI 94 6
5 DL1FN 88 5
6 DJ7JJ 84 4
7 DC8WZ 81 4
8 DC8PN 80 4
9 DC8CJ 78 4

10 DL1FL 77 2
11 DJ9WO 77 2
12 OZ3M 73
13 DC8CF 73
14 DC8IB 73
15 DC8NQ 71
16 DC9LA 70
17 DC6LR 68
18 DL6PW 63
19 DC6JB 61
20 DL6TW 60
21 DJ9SY 59
22 DL2RZ 58
23 DC6YO 58
24 DJ9WN 57
25 DJ9HU 54
26 DL9CR 54
27 OZ2JY 54
28 DC8CE 51
29 DL3SK 49
30 DJ1M E 48
31 DC6LU 47
32 DC8UE 45
33 DC9LY 42
34 DL8VU 42
35 DJ9WS 34
36 OZ4GI 34
37 DK2FP 31
38 DJ4KS 30
39 DL2ZL 28
40 DJ8GW 26
41 DC8IZ 25
42 DK4VK 24
43 DJ8EN 24
44 DC8KZ 17
45 DJ5TU 10
46 DC1LI 8

3,5 MHz
1 DK1AD 96 5
2 DL2GC 93 2
3 DL6PX 85 MM
4 DJ3AA 77 2
5 D I.8PY 71 2

RESULTATER FRA MOBILTESTER
Med Thomashus Kro nord for Haderslev som mø

dested afholdtes på fælles sønderjysk basis, med EDR 
Haderslev afd. som arrangør, den 20. maj den tra
ditionelle Kr. Himmelfartsdags mobiltest.

Inden testen havde arrangørerne gjort sig mange 
mørke tanker om  det forventede deltagerantal, idet 
man ikke helt turde udelade tanker, om en vis tilbage
holdenhed hos mobilam atørerne med henblik på del
tagelse i mobiltesten ved det store VHF-stævne på 
Als. Men til alles glæde blev disse tanker gjort til 
skamme. Ialt startede 17 mobilstationer, bestående af 
12 danske og 5 tyske stationer. Blandt de danske sta
tioner var der mange stamgæster; glædeligt var det 
imidlertid at se nye deltagere, der klarede sig meget 
fint.

Som ventet blev det en holmgang mellem de lokale 
rutinerede mobilkørere. Mobiltesten afvikles i et tem
po, som for hvert år skrues i vejret, mange første 
gangs-deltagere studser nok en gang, når de afvikler 
QSO med en „topoperatør“ , idet de opdager først at 
QSO'en er slut, når den anden næsten er færdig med 
den næste efterfølgende QSO.

Det hårde tempo resulterede i en del usikre rap
porter og deraf sjuskede logs. Det kom til at koste 
point; for stor iver kostede kodeord.

Vinder, sidste års vinder OZ3M. Til lykke!
Resultatliste:

nr. call l) 2) 3) 4) 5) 6)
point
revideret.

1 OZ3M 875 56 6 0 4 0 840
2 OZ8BX 760 46 5 0 2>/2 0 735
3 OZ6RI 730 48 4 0 1 1 690
4 OZ2IA 610 31 6 0 0 0 610
5 OZ2JY 625 40 4 1 2 0 605
6 OZ8IN 600 31 4 0 1 0 590
7 OZ1FF 630 33 5 1 0 0 580
8 OZ8JV 570 35 2 0 0 0 570
9 OZ7UH 590 44 4 2 3 0 560

10 OZ1HO 545 24 4 0 0 0 545
11 DK4VW 640 35 4 0 0 4 500
12 DC8CF 500 20 4 0 0 0 500
13 OZ4EN 490 20 4 0 0 0 490
14 OZ6CP 460 16 4 0 0 0 460
15 DC8WZ 460 16 4 0 0 1 435
16 DJ8GW 285 11 1 1 0 0 285
17 DC9LG 150 0 0 1 0 0 150

1) de af deltagerne krævede point,
2) antal førte QSOs,
3) krævede standpladser,
4) antal manglende kodeord,
5) konfiskerede QSOs,
6) konfiskerede standpladser.

Alle deltagere afleverede rettidigt.

Foruden vandrepokal, (der hvis ingen „tæver“ 
OZ3M næste år tilfalder ham som ejendom), var der 
til 1., 2. og 3. plads, præmier bestående af tinlyse
stager, samt diplomer til alle deltagere.

DC9LG var meget uheldig, da testen startede svig
tede hans sender totalt, han fik sine 150 point for 
kodeord; DC9LG Q T H : Kiel.
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Stationer: (deltagerne)
OZ3M : RX, TX, Semcoset,
OZ8BX: RX, TX, gi. AP-anlæg med 4/15, 
variabel RX med variocap. (beskrevet i OZ).

Basisstation: QTH, OZ8BX 
RX, OZ8BX
TX, OZ9AC (tak for venligt udlån).

O peratør: OZ3GT.

Log revision: OZ3GT, OZ2TV.

Grundet underbemanding af log revisionen trak det 
ud med resultatet, der først forelå kl. 18,00, efter 4 
timers intensiv arbejde. Lokalt var det ikke muligt at 
fremskaffe nok mandskab til revisionen, uden at det 
havde været nødvendigt at tage folk ud af testen, 
hvilket man ikke ville gøre. Mod slutningen fremkom 
der en del berettiget kritik af det sene tidspunkt for 
resultat og afslutning. Testledelsen beklager, og har 
allerede skrevet sig det bag øret.

Næste år sker der følgende: Vi time efter sidste 
afleveringsfrist kl. 12,30 fremlægges en foreløbig 
urevideret resultatliste samt diplomer til afhentning, 
dog udelades diplomer til de fem først placerede, idet 
revisionen nok kan resultere i forskydninger; påteg
ning af placering sker kun for 1., 2. og 3. plads, kl. 
16,30 ventes det endelige resultat og fælles afslutning 
med dagens ræveafdeling.

Tak for udvist deltagelse og på gensyn og genhør 
ved næste års Kr. Himmelfartsdags mobiltest.

OZ2TV.

Et lille „suk“ og stof til eftertanke: OZ1FF, H or
sens; OZ6CP, Kolding; OZ4EN, Fyn. Øvrige delta
gere syd for Kolding!

ER D ER SLET INGEN „M OBILAM ATØRER“ i 
den øvrige del af landet?

EDR Haderslev afd.s lokale tirsdags mobiltest
Call April Maj
OZ3M 415 450
OZ8BX 385
OZ2TV 320
OZ81N 300 310
OZ8JV 305
OZ5PG 170
OZ1NS 95

Som tidligere overraktes EDR Haderslev afd.s evigt 
vandrende pokal til vinderen af ovennævnte afsluttede 
sæsons tester.

På grund af brandhærgen samt andre „ustabile fak- 
torer“ er det ikke muligt at fremvise en slutopgørelse, 
vi må nøjes med resultaterne for de sidste tester.

M en ingen var dog i tvivl om hvem vinderen var, 
idet denne hver tirsdag har været suveræn.

Vinder blev OZ3M, der foruden pokal fik overrakt 
den årlige sølvplade, ved mobiltest afslutningen på 
Thomashus Kro, Kr. Himmelfartsdag.

OZ2TV.

Noter dagen allerede nu 

for

EDR’s generalforsamling  

i Aarhus 

søndag d. 12. sept. 1971

S. M. R. JUBILÆUMS JAGT
Store Midtjyske Rævejagt afholdes i år som sæd

vanlig 1. weekend i august -  d. v. s. den 7.-8. august 
1971.

Da det i år er 20. gang at S.M.R. afvikles, forven
ter arrangørerne, at samtlige landets rævejægere ruster 
sig godt til denne jagt.

-  Få nu modtageren toptunet -  og kom til S.M.R. 
1971.

Kort: A 2808 Kollemorten (Hærvejskortet). 
Nærmere program i juli OZ.

Vy best 73 de Børge/sekretær.

HUSK STORE ØSTJYSKE MESTERSKAB
den 19.-20. juni.

Udførligt program i sidste OZ.
Vy 73 de 5KW, Kalle. 

SØNDERJYSK MESTERSKAB 1971.
Arrangementet kørtes som årets første storjagt efter 
de nye regler, og der var 29 deltagende hold. Kun 6 
hold gennemførte jagten, så sværhedsgraden må vel 
have været passende, når man tager i betragtning, at 
jagten tæller som kvalifikationsjagt til danmarksme
sterskabet 1971.

Der kan allerede nu meddeles, at man til næste år, 
påtænker at ændre jagten til 2X 3 ræve, 3 om formid
dagen og 3 om eftermiddagen, hvilket mange jægere 
sikkert vil hilse med glæde.

Resultaterne var følgende:
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Resultat Jæger Observatør Antal
ræve Tid sek. Hjemsted

1 G. G. Johannsen Bent Gerlach 6 15,00 20 Tønder
2 Jørgen Nielsen Kaj Christensen 6 15,30 27 Kolding
3 Hans Dam V. Petersen 6 15,46 28 Åbenrå
4 Gerh. Christensen Anders Nissen 6 16,21 03 Tønder
5 5WK XYL 6 16,26 38 Åbenrå
6 Aage Holst Karen Holst 6 16.33 21 Tønder
7 Anders Andersen Søren Nielsen 5 16.04 10 Tønder
8 2RD Kalle 5 16,08 29 Kolding
9 ILD 3IG 5 16,22 00 Odense

10 Erik Lind Frida Matzen 5 16,26 40 Tønder
11 Steen Christensen Erik Nielsen 5 16,33 43 Kolding
12 2XJ 8JD 4 15,45 31 Odense
13 Axel Lokke Borg Egon L. Borg 4 15,46 30 Tønder
14 Børge Meldgård Henry Olsen 4 16,02 56 Herning
15 7YM Johan 4 16,05 35 Åbenrå
16 Per Laursen Ella Laursen 4 16,09 23 Tønder
17 Helmuth Christensen Ove Møller 4 16,16 39 Tønder
18 Egon Hansen Martin Paulsen 4 16,25 32 Tønder
19 Kurt Bøge Ove Dinesen 4 16,26 09 Åbenrå
20 3 MI H. Christensen 4 16,28 32 Fredericia
21 Ingrid Lind Jef Jefsen 3 15,15 13 Tønder
22 6R1 Ejnar Madsen 3 15,53 58 Tønder
23 2UB XYL 3 15,57 25 Åbenrå
24 Henning Paulsen 8FU 3 16,13 50 Århus
25 Jørgen Jepsen K. O. Jensen 2 15,41 55 Odense
26 Peter Didrichsen Hans Ehlert 2 14,26 03 Tønder
27 Mogens Christensen Peter Jepsen 1 14,17 52 Odense
28 3IZ 1XR 1 15,20 40 Odense
29 Karen Ahrenkiel Karen Møller 1 15,48 26 Tønder

Generaldirektoratet for Juli måned 1971
post- og telegrafvæsenet Solpleltal 66

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

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

Japan 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 14 14
New Zealand 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 14
Melbourne 7 14 14 14 14 14 7 7 14 14 14 14
Singapore 7 14 14 14 14 14 14 14 21 21 14 7
Indien 7 14 21 21 21 21 14 14 14 7 7 7
Sydafrika 7 3,5 7 21 21 21 21 21 14 14 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 21 21 14
Argentina 14 14 14 7 7 14 21 14 14 14 21 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønland 14 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 14 7 7 7 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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OZ i »  DS
Det vil sikkert interessere DX spaltens læsere at 

erfare, hvordan m an „hinsidan“ ser på problemet lf- 
forstyrrelser. Direktøren for Televerkets Östra radio- 
fjärrnätsom rådet hr. Olov Gerdes har holdt en tale 
til SM amatørerne, „Q TC“ nr. 4 bringer hele talen, 
og vi tillader os at saxe følgende: D irektøren udtalte 
bl. a. (citat) Båndoptagere og hi-fi forstærkere som  
forstyrres veel indstråling på m ikrofon eller pick-up 
ledninger, eller på højttalerledningerne, må betragtes 
som ufuldkomne i deres funktion.

Televerkets Centralforvaltning har taget konsekven
sen heraf i nye retningslinier til ,,avstörningstjänsten“ . 
Videre hedder det: Dette arbejde er vel endnu i sin 
vorden, og vi skal bl. a. „kom m a tillrätta" med 
SEMKOs forskrifter i spørgsmål om ændringer, (citat 
slut). Vi er da helt enige med direktøren, og håber 
vort P & T  m å koordinere de danske licensbestemmel
ser på linie med de svenske, på dette område.

Den kendte QSL-manager W 2CTN „Jack“ , har set 
sig nødsaget til at stoppe, og han gør det mens legen 
er god. Den fuldendte QSL-manager for op imod 100 
DX stationer lægger op, og vi er mange der siger 
TAK for det kæmpearbejde. Ingen har til nu villet, 
eller kunnet påtage sig at afløse ham.

Sammen med de nye licensbestemmelser udsendte 
P & T  et forbud mod QSO med en del lande. D er må 
foreligge en fejl hos IT U , idet Grækenland, Burundi 
og Jordan dementerer, at et forbud består. Dementiet 
fra Jordan kommer fra  JY1 (Kong Hussein), -  og 
kongen må vel vide besked! EDR har henvendt sig til 
P & T, og nyt kan muligvis læses under Traffic Dept. 
i dette eller næste OZ.

DX-PEDITIONER
D er kan være mange årsager til at en DX-pedition 

må aflyses, og det er altid trist når det sker. Tusinder 
venter forgæves. OH2BH & Co. kom ikke igang 
fra  ZA (Albanien). Heller ikke D L7FT har ladet 
ZA2RPS lyde i æteren mens dette skrives. Beklage
ligt hvis ZA igen bliver „lukket land“ , -  nu det ellers 
gik så godt! Endelig er W4BPDs DX-pedition til 
H im alaya området aflyst, å rsagen : uro i området. 
OH2BH skulle komme i gang fra en ø med navnet 
M A L I  den 28. maj, den skulle blive optaget som nyt 
land i DXCC. Men hvor ligger „M ali“ , og kommer 
han i gang? -  hi.

DX-NYT
ZM7AG på Tokelaus I. er nybegynder i faget, hans 

signal er ca. S3 på 14 Mc SSB ved ca. 0700 tiden. 
INDXA har afsendt en beam ant. til ham, (rart at 
høre, at medlemsbidraget benyttes til godt formål), 
og så må vi vente et S5 signal fra dette rare sted på 
den anden side Nordpolen. -  VK9RH N orfolk I. er 
tit QRV på 14045 CW ca. 0820 Z. -  VP2E Anguilla  
har 3 aktive stn, fortrinsvis på 21 Mc SSB, i tiden 
18,30-22,00 Z. QSL via Police Unit. Anguilla, BFPO.

643, med franco SAE(!). -  FR 7A E/T Tromelin 1. 
findes ofte omkring 21240 SSB om eftermiddagen, 
QSL via P.O.Box 5, Ste. Clotilde, Reunion I. -  
W 3GG (Ex. HB9IA) Gerald Gross, tidligere general
sekretær i ITU er død 68 år gammel. -  IN DX A  for
søger p. t. at organisere aktivitet fra Britisk Phoenix 
Is. (VR1) og Fanning Is. (VR3), vi venter og ser, om 
noget sker. -  ZB2AV er på CW ved 23,00 tiden, 
QRG 14010. -  XT2AA siges at være aktiv igen, på 
både 21 og 14 Mc SSB, QSL via WA5REU. -  AP2KS 
er sporadisk i gang fra  Øsrpakistan, SSB og CW på 
14 Mc. -  OZ7FG figurerer i QST med 325 Ctr. på 
telefoni, (top man i OZ). -  Ligeledes i QST kan 
O ZILO s gamle QTH ses, sammen med pæne ord om 
Leif. -  OZ8BZ opvarmer Kalø Vig med H F. -  3CE 
forsøger det samme med Øresund. -  7XG finder akti
viteten i haven omvendt proportional med aktiviteten 
i æteren. -  Endelig kan meddeles, at 5JR udstråler 
vertikale bølger, ofte med held, -  se nedenfor. Og så 
ser vi på

Båndrapporter
3,7 MHz SSB:

OZ5JR: 2400: 4X4NI.

7 MHz SSB:
OZ3PO: 0900: 5W1AU. 1800 : ET3ZU/A. DX6GI. 

UJ8AC. 2400: HR ISO (Ole). OZ5JR: 0900: LX1BJ. 
1200: VK2FAD. 1400: LX1BW. 2300: PY4ND.

S 4 MHz SSB:
OZ3CE: 0000: YV4WT. 1100: C31AZ. 1500: 

ET3ZU/A. UL7QO. KR6LP. 1700: CT2AA. CE3RR 
m. fl. OZ8BZ: 0700 : TI2J. ZL5AX. F08D S. FOSBI. 
0800: OA4XN. HR1SAG. W 2GHK/VP9. KZ5SV. 
PZ1AH. VP2VV. TI2AS. HK3CFM . HR1M GI. 2000: 
5H3LZ. JW 7UH. 2200: 9Y4VV. LU7FAG m. fl. 
OZ5JR: 0400 : 4X4WN. SZøFH. SZøFZ. OZ7BQ: 
0700: F08D S. 1500: HR1BK. 1700: CR4AI. 2100: 
8P6BU (cw). O Z 7 JZ : 1600: 3A2CL. 1700: VU2KX, 
VQ9TR. 1800: SU1MA. ZL1AH. 1900: 5Z4DV. 
JY9WB. TU2DD. 2000: VP8KV. AP2KS. 2100: 
ZD8TS. JD1ABO. CX5AH. O Z7XG : (cw) 1800: 
UWøBA. JH1CNV. UI81K. UW9WT. UK9CCI. 
2000: VP9CA. VU2DX.

21 MHz SSB:
OZ3PO: 1200: MP4BIX. 1300: YA1REG. JT1AG 
(cw). OZ5SR : 1400: OX3DL. 1700: CR7IZ. 4U1ITU. 
1800: ZS1JO. ZC4LC. 1900: SVøWLL (Crt). VP9CB. 
2100: 5H3IR. OZ7JZ: 1800: HR3AC. 1900: EA9EA. 
2100: ZP5AN. O Z7XG : (cw) 1300: HK2DP.
XW8BP. 1400: OX3MQ. OX3DL +  m. fl. OZ3CE: 
0900: JA81SR. 1900: HC2GG. ET3USA. OZ8BZ: 
1700: 7P8AB. TU2AZ. ZD5F. 2000: H C2IE.
CP6DH. 2100: CR3VV. CE3AOX. 9U5DP.

28 MHz SSB:
OZ8BZ: 1700: TT8AD.
Tak for bidrag til O Z-DX, til OZ3CE -  OZ3PO -  

OZ7XG -  OZ5JR -  OZ8BZ og OZ6SM. QSL info 
er nu så omfattende, at kun DX-peditioner m. m. 
bringes her. QSL info og QTH info fra EDRs Call-
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book gives stadig væk mod medsendelse af svarporto. 
Husk „OZ-DX“ glæder sig til at høre fra dig, inden 
den 25. juni.

73 OZ3Y.

VU 2IRA (Ex. 9N1RA)  en aldeles nydelig repræsen
tant for det såkaldte „svage“ køn. (DX-Red. havde 
bestilt et billede af Jinny uden den sweater!).

Foto via O Z3Y.

Oscar VI.
Ifølge AMSAT Newsletter fra marts 1971 har 

NASA givet tilsagn om at sende AMSAT -  OSCAR -  
B i kredsløb. Der foreligger ingen oplysninger om 
tidspunktet. De forventede A-O-B repeatere vil arbej
de på følgende frekvenser:

a. Den australske repeater:
Indgangsfrekvens: 145.800, 145.850, 145.900 og 
145.950 MHz.
Udgangsfrekvens: 432.200. 432.250, 432.300 og 
432.350 MHz.
Ovenstående er 4 FM  kanaler.

b. DJ4ZC/D.J5KQ repeateren (EURO-OSCAR):
Indgangsfrekvens: 432.150 MHz som centerfre
kvens.
Udgangsfrekvens: 145.950 MHz som centerfre
kvens.
Er en lineær repeater med 50 kHz båndbredde; 
10 Wo PEP.

c. AMSAT 2/10 m repeater:
Indgangsfrekvens: 145.950 MHz som centerfre
kvens.
Udgangsfrekvens: 29.500 M Hz som centerfrekvens. 
Er en lineær repeater med 100 kHz båndbredde.

Testindbydelse
UK7 indbyder hermed alle licenserede amatører i 

Danmark, Finland, Norge og Sverige til V H F test fra 
den 3. juli kl. 20.00 G M T til den 4. juli kl. 11,00 
G MT.

Frekvensområder: 144 og 432 MHz -  Region 1 
båndplanen skal overholdes.

Antal QSO: Der tillades én QSO med hver station 
på hvert bånd.

Points: 1 point pr. km -  afstande under 50 km 
beregnes som 50 points.

Kode: Af typen 59(9)001 G P36h (rapport, QSO nr. 
og QRA locator).

Logs: Skal fra venstre til højre indeholde: dato, 
tidspunkt GMT, modstation, afsendt kode, modtaget 
kode, afstand i km og en tom kolonne. Udregnede 
logs sendes senest den 20. juli 1971 til:

Sven Holmkvist, SM7BZX 
Bäckvägcn 2 
S -  222 48 Uppåkra 
Sverige.

Præmier: Der har tidligere været kæmpet om en 
vandrepokal, men dette er i år ændret således, at der 
hvert år bliver uddelt en præmie. Denne ændring er 
indført for at forøge interessen for testen.

73 de UK7/SM7DKF.

Testresultat
Resultatet fra SSA's martstest 6. og 7. marts 1971:

1. OZ2JY 15055 points
2. O ZIO Z - 14296 points
3. SM6CYZ/7 - 11292 points
4. SK6AB - 10494 points
5. SM7BYU/7 - 8416 points
6. SM6PF 8140 points
7. SMøDRV - 6747 points
8. SM1CUZ - 6158 points
9. OZ6ZZ 5461 points

10. OZ9DJ/p - 5420 points
11. OZ4GI - 4918 points
12. OZ5TDR - 4888 points
13. SM5BUZ - 4089 points
14. OZ6HY - 4054 points
15. SM5LE - 3849 points
16. OZ8SL - 3550 points

n r n

W401Q på sin station. (Vær bare ærlig: den er altså 
pæn).
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17. SM5EFP - 3505 points
18. SM1CIO - 3452 points
19. OZ4EM - 3055 points
20. SM4CFL - 3036 points
21. LA8WF - 2370 points
22. OZ7LX - 2104 points
23. SM5UU - 2019 points
24. SM4EB1 - 1933 points
25. OZ5WK - 1890 points
26. OZ6BT - 1706 points
27. OZ6FL - 1543 points
28. SM5BEI - 1510 points
29. SM4BSN - 1486 points
30. SM7BZC - 1380 points
31. OH2NX - 1255 points
32. SM6CCO - 1028 points
33. OH2AXZ - 1012 points
34. OZ5WT/p - 843 points
35. SM4DYD - 620 points
36. OZ4LE - 598 points
37. SK6AW/p - 430 points
38. SM7THK - 406 points
39. SM5DYC - 380 points
40. O ZIGO - 290 points
41. SM2DXH - 204 points
42. OZ9AC - 36 points
43. SM6DTN - 15 points

Checklog: OZ4BK, OZ8BV, OZ8QD, OZ8UX og 
OZ9FR.

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer: 
144 MHz

OZ2JL - 8894 points
8SL - 6556 points

5DD - 3123 points
7FF - 2874 points

6HY - 2451 points
8QD - 1713 points
4GI - 1574 points

4BK/p - 1274 points
3M - 1238 points

2ZB - 1142 points
6BT - 1138 points
4LE - 830 points
8KB - 658 points
5VY - 571 points
3TG - 450 points
8KU - 252 points

432 MHz
OZ7LX - 526 points

4EM - 304 points
9SW - 185 points
5BZ - 129 points
4H Z - 29 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
19.00-23,59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
21.00-22,59 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek
tive måned.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.

NB: Bemærk de ændrede tider for 432 M Hz akti
vitetstesten.

VHF nyt
I  432 MHz aktivitetstesten i maj måned deltog 

følgende stationer: OZ2NS, -4E M . -4H X , -5A H , 
- 5 BZ, -5N M , —6PH, -7LX , -7U K , -9SW  og DK2UJ.

Følgende var aktive i 432 MHz aktivitetstimen søn
dag den 16. maj: -2JY , -4E M , -4IP , -5BZ, -5N M , 
-6P H , -7LX , -9A C , -9F R  og måske flere.

OZ5NM 's station på 432 MHz består af en HW 
100 efterfulgt af en transverter med 15 Wo PEP -  en 
transistoriseret converter og en 46 elements J-Beam.

Mandag den 24. maj var der en sporadisk E åbning 
-  efter hvad der indtil nu er oplyst, havde -2 JY  QSO 
med F2TW: -4E M  med F3NB; det forlyder, at en 
OZ stn har wkd en I stn -  i Lund er EA3UZ hørt 
kaldende CQ i lang tid uden at få QSO; frekvensen 
var 144.13 MHz. Jeg vil anmode alle, der hørte eller 
wkd DX stn under åbningen, om at sende mig rap
porter.

OZ9SW skriver: „Under en åbning den 13 maj om 
aftenen blev følgende stationer wkd på 70 cm: 
G3LTF, G8CXE, G8BGQ, G8CIT, G3LXP, G8ARM 
og G3DAH. Modtageren er med AF239s, senderen 
har en EC8020 i udgangen -  ca. 10 watt ESB, anten
nen er en 40 element (4 X 10 element) 14 meter over 
jorden. PA med en 4CX250B i en coaxkreds er under 
bygning.

Åbningen blev opdaget på U H F TV, hvor jeg på 
et tidspunkt modtog 18 stationer fra England. Brug 
jeres TV på U HF, når der kan modtages DX TV, 
kan det garanteret også lade sig gøre at køre DX på 
432 MHz".

OZ5BZ skriver: „Vi er flere her i Jylland, som har 
talt om at fastsætte et tidspunkt hver dag for QSO 
på 432 MHz. Det er mit indtryk, at der er mange, 
som har køreklare stationer til 70 cm, men grejet 
bliver kun brugt til forud aftalte QSO'er, idet det an
ses for håbløst at kalde CQ.

Hvis vi havde et fast tidspunkt, hver dag for QSO 
på 70 cm, ville det måske kunne få 70 cm amatørerne 
frem af busken, så aktiviteten kunne blive større.

Jeg vil foreslå to daglige tidspunkter for QSO på 
70 cm f. eks. kl. 19,15 og 22,15 D N T “.

Jeg vil gerne have kommentarer til -5B Z 's forslag, 
så der i næste OZ kan bringes det/de tidspunkt/er, 
der er mest enighed om.

I DARC distrikt Westfalen-Nord er hver tirsdag 
aften mellem kl. 19,00 og 20,00 D N T 432 MHz akti
vitetsaften.

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN_________
holder møde torsdag den 17. juni kl. 19,30 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse. Byggeaften.

OZ5MK.
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AFDELINGERNE
• • • • • • • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ESBJERG_____________________________
Program:

Sommerferie. Næste program fremkommer i juli.
Vi vil dog fortsat hele sommeren køre rævejagt. Til- 

slutnnigen er for øjeblikket på 6-9 hold pr. gang. 
Skulle der stadig være nogle læsere af OZ (på biblio
teket f. eks.), som kunne ønske sig at opleve naturen 
på en „dødskøn" måde, så henvend jer til bestyrelsen 
eller afdelingen og få nærmere oplysnniger. Rævejagt 
højner din kondi og er ganske ublodig. Ræven overle
ver altid.

Siden sidst:
Den 28. april havde vi generalforsamling. Form an

den OZ1LN aflagde beretning for årets gang. Det kon
stateredes, at medlemstilgang og foreningens aktivite
ter var i stigning. Kassereren OZ8LL aflagde en for
trinlig økonomisk beretning, der blev enstemmigt god
kendt. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer blev der i 
begge tilfælde genvalg, således at bestyrelsen fortsat 
har dette udseende:

Formand: OZ1LN H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.
Sekretær: OZ1EM E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80.
B.medl. OZ7LZ Fritz Højgaard, tlf. (05) 17 50 95.
B.medl. OZ2ZJ Børge Jakobsen, tlf. (05) 12 74 11 

(kl. 8-17).
Derefter diskuteredes indkomne forslag, og aftenen 

sluttede med kaffe.
Vy de 73 OZ1EM Erland.

HERNING
Call: OZ8H.
Form and: OZ9OG Otto S. Nielsen, Brændgårdsvej 

33, 7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand: OZ6KV Keld Kirkeby, Anne Maries- 

vej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV Carsten Linaa Hansen, Gormsvej 

25, 7400 Herning.

Den årlige generalforsamling afholdtes onsdag den 
28. april på „TRIANON". Mødedeltagelsen var ringe, 
kun 7 medlemmer var fremmødt.

Formanden. OZ9PZ bød velkommen. Som dirigent 
valgtes OZ6KV. OZ9PZ aflagde derefter beretning for 
det forløbne år. og omtalte her, at der ikke havde væ
ret den store aktivitet i afdelingen. Beretningen god
kendtes enstemmigt.

Kassereren OZ2CV fremlagde herefter det revide
rede regnskab, der blev godkendt.

D a der ikke var indsendt forslag til behandling på 
generalforsamlingen, gik man over til næste punkt på 
programmet, valg af bestyrelse.

Form anden OZ9PZ ønskede ikke at fortsætte som 
afdelingens form and -  på grund af manglende tid.

Som ny formand valgtes enstemmigt 0 Z 9 0 G  -  lykke 
og held med hvervet, Otto. Vi takker OZ9PZ for hans 
virke i den tid, han har siddet som formand for 
Herning afdelingen.

Som næstformand blev foreslået OZ6KV og Børge 
Meldgaard -  OZ6KV blev valgt. OZ2CV. som var 
kasserer, blev genvalgt. Som revisor genvalgtes enstem
migt E. Deichmann og OZ9PZ valgtes til revisorsuppl. 
Som noget nyt nedsatte bestyrelsen en sekretær, (uden 
for bestyrelsen) valgt blev Børge Meldgaard.

Under eventuelt drøftede man Herning afdelingens 
fremtidige virke i den kommende sæson, idet det var 
de fremmødtes ønske, at der skulle til at ske noget i 
den stillestående afdeling. Den nye bestyrelse har der
efter holdt bestyrelsesmøde, og er nu ved at tilrette
lægge den kommende aktivitet for afdelingens med
lemmer.

OBS OBS OBS OBS

Onsdag den 30. juni 1971 præcis kl. 19,30 afholdes 
STOR AUKTION  

i klubhuset, der ligger 8 km NV for Herning. H ar 1 
noget, som I kan undvære, og som I alligevel ikke 
selv kan anvende -  Tag det med denne aften -  det 
kunne jo være, at én eller anden am atør stod og 
kunne bruge det. Kun rent, godt og brugbart radio
grej for radioamatører har interesse.

Tilmelding skal ske til formanden, O Z90G , på tele
fon (07) 12 50 18, inden 26. juni. Tak.

Mød godt frem.

OBS     OBS -----------  OBS ------------ OBS

Rævejagter for 1971.
Ja, så er ræveudvalget stået op af deres vintersøvn, 

så nu skal der ske noget. Første prøvejagt blev kørt 
den 17. maj, i den nordvestlige firkant af A 2406. De 
to ræve var kørt hjem mefra uden kort, så senderne 
blev placeret uden for kortom rådet -  det kan man 
kalde en SKÆG jagt. HEJ HEJ.

D erefter skal der køres 5 turneringsjagter. Lod
trækningen er foretaget, og fordelingen af jagterne 
blev således.
Mandag d. 24. maj: OZ2CV (nordlige halvdel af

kortet)
Mandag d. 7. juni: Finn (sydlige)
Mandag d. 14. juni: OZ5FLF (nordlige)
Mandag d. 21. juni: OZ9SW (sydlige)
Mandag d. 28. juni: H olm  (nordlige)
Mandag d. 2. aug.: Meldgaard (sydlige)
M andag d. 9. aug.: Block (nordlige)

D a ræveudvalget gerne ser de hensygnende ræve
jægere kaldt til live igen, ser de gerne så mange som 
muligt, gøre, hvad der står i deres magt til at møde 
til jagterne. -  Nu er det op til jer selv -  pump gum
mihælene -  få modtageren ud af mølposen og kom 
så og se til os ved rævehulen. Desuden er to-tre mands
reglen foreløbig suspenderet -  der må tages det antal 
personer i vognen, der er tilladt efter loven, vel at 
mærke, hvis det er folk, som har interesse og kunne 
tænke sig at blive radiot eller rævejæger.

Vy best 73 de Børge/sekretær.
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HORSENS LOLLAND-FALSTER
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.

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

8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB, Børge Vinum, 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.

M andag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.

KOLDING_____________________________
Call: OZ8EDR.
Form and: OZ5VY, O rla Nielsen, Brorsonsvej 16, 

tlf. 52 36 97.
N år dette læses, har vi forhåbentlig fået en del nye 

D-licenser hertil. De nye call må vi vente med til juli, 
når vi ved, hvor mange der består. Vi vil dog med det 
samme ønske til lykke til de nye. I er ikke blevet 
glemt. Forberedelserne til næste vinters byggeaftener 
er i fuld gang. Mere herom senere.

Vy 73 de 5VY Orla.

KØBENHAVN__________________________
Call. OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol

der møde hver m andag kl. 20,00. QSL-centralen 
(OZ6MK og 9NP) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne 
desuden åbne lørdag 14-17 efter aftale.

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

Næstformand: OZ5IH. Iwan Wahlgren, Septem
bervej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. sal, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. G iro 59755.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 NV. Tlf. GO 4241.

Den 10. maj havde vi en aften med stort besøg. 
Kursuselever både fra teknisk- og morsekursus, samt 
mange af vore trofaste medlemmer fyldte salen til 
trængsel omkring kaffebordene. F ra  HB var 2KP og 
4SJ mødt frem. Der blev holdt tale for de vordende 
amatører, og 33 morseattester blev uddelt. Derefter 
berettede 2KP og 4SJ om aktuelle sager fra HB's 
arbejde.

Vi holder nu sommerferie, ialtfald hvad møde- 
aftenerne angår, og begynder den nye sæson mandag 
den 16. august.

Vi ønsker vore medlemmer en rigtig god sommer
ferie og vel mødt igen!

73 -  p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Call: OZ1FLA. Form and: OZ5GF Leif Olsen, 
Gedservej 137, 4800 Nykøbing F, tlf. 85 22 22 -  
85 29 01 privat.

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

Søndag den 23. maj afholdt vi vor årlige G F på 
Ebsens Hotel i Maribo.

Vor formand, 5GF, bød velkommen. Desværre ser 
det ud, som om nogle af afdelingens gamle trofaste 
medlemmer har fraværsårsager til hver anden G F -  
pudsigt nok, men så kunne vi andre til gengæld glæde 
os ved at se nye medlemmer, og vi ønsker jer velkom
men i afdelingen.

Well -  OZ2M I foreslog 5GF til dirigent, hvilket 
blev enstemmigt vedtaget og 5GF aflagde beretning 
om året, der gik.

D a mødeprocenten til møderne i Maribo forrige år 
havde været meget lille, var møderne i år for det me
ste holdt i Nykøbing F. Et enkelt var holdt i Rødby 
sammen med W T-amatører, der er stærkt interesseret 
i D-licens, mange er allerede medlemmer af EDR, og 
en del møder vil i vinter igen blive henlagt til Lolland.

Er der interesse for byggeaftener, specielt ombyg
ning af taxaradio, har 1DLO givet tilsagn som leder. 
1DLO er ekspert i ombygninger.

Morsekursus ser ud til at blive aktuelt i år, 2GC 
vil her være leder.

Vinterkursus i fjor måtte jo desværre aflyses på 
grund af mangel på lærere, men starter i år under 
ledelse af 4FL, under forudsætning af mindst 12 del
tagere.

5GF omtalte de nye licensbestemmelser, og sluttede 
med et par bemærknniger til turen til TV-stationen 
Næstved på tirsdag. Turen må gentages en anden gang 
da den for længst er overtegnet.

Mimi rettede en tak til 5GF for det arbejde, han 
havde udført for afdelingen i året, der gik. Arbejdet 
vil bære frugter i vinter, der er allerede nu tegn på 
forøget aktivitet.

Kasserer 3GH fremlagde det reviderede regnskab, 
der kontrolleredes og godkendtes.

Valg af bestyrelse. Form and og kasserer fortsætter. 
Mogens Rasmussen blev næstformand, afløser 8NL.

Sekretær afgår, men fortsætter som bestyrelsesmed
lem.

Af indkomne forslag foreligger der fra 4WR et til
bud om særdeles tiltalende QSL-kort til ILFA.

3GF foreslog forhøjelse af lokalkontingent, ak ja -  
de kassemestre, men dette blev henlagt.

5GF afsluttede G F og takkede for god ro og orden.
Vor traditionsrige sammenkomst bagefter gik i va

sken i år. Hotellet kan åbenbart ikke lide amatører, 
idet temperaturen i lokalet var i nærheden af 0-punk- 
tet, og alle frøs med anstand. Lidt varm mad ville 
gøre godt, men med en pris, der var mere end for
doblet fra i fjor foretrak man at slutte af.

Næste møde annonceres i august OZ.
Masser af sol og sommer ønskes alle am atørkam 

merater fra os hernede på øerne.
Vy 73 Erik Elmer.
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NORD ALS____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Form and: OZ6AK. Aksel Jørgensen, Vestertoften 

18, Svenstrup.
Kasserer: OZ6HY. Hans Martin Nielsen, Kløver

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

strup.
Suppleant: Chr. Bonde, Lærkevej 4, Langesø. Tlf. 

5 02 60.
Torsdag d. 29. april holdt vi almindelig klubaften, 

hvor OZ1AR havde skaffet en hel del surplusmateriel 
fra OZ8KN, igennem OZ4JA. Der var både højde
måler med katodestrålerør, sendere og modtagere, der 
kunne ombygges til 2 m og 70 cm, en x-talmodtager 
til 144 x-taller. med elektrisk omskiftning, samt en 
mængde radioløsdele. Tingene som var opstillet på 
bordene, blev nøje efterset i alle ender og kanter med 
den største interesse, som aldrig er set magen. I løbet 
af aftenen blev det hele solgt.

Torsdag d. 6. maj stillede vi i arbejdstøj for at gå i 
gang med forstuen til klublokalet, og gulvet blev lagt 
denne aften.

Torsdag den 13. maj blev bjælkerne hævet, så lof
tet kom op i normal menneskelig højde.

OZ2QC har sat sin 80 m AM sender til rådighed, 
indtil klubben selv får stablet en H F station på be
nene. så afdelnigen er altså QRV på 80 m igen.

Onsdag den 19. maj var afdelingsmedlemmerne 
samlet på Sonderborg Teknikum, hvor klubbens 2 m 
station blev spændt for teknikum'ets fintfølende instru
menter. samt satellitantennen, som OZ8DS og OZ2JY 
huserede med. PA-trinet blev udsat til lidt senere, da 
der skulle laves nogle små ændringer først. Styresen
deren blev på teknikummet, hvor OZ8DS ville tage 
sig af det ydre udseende. Da vi var færdige med sta
tionen og billedet var tilfredsstillende på oscilloskopet, 
fik OZ6HY lejlighed til at prøve de forskellige kredse 
på sin lille transistorsender. D a OZ6HY var færdig 
med afprpvningen, gik vi en lille tur rundt i de for
skellige lokaler og så på de mange måleinstrumenter, 
pneumatiske transistorer, som man i dag faktisk kan 
lave en datamaskine med, som er det rene luft. Tek- 
nikumniets kompuieranlæg fik vi også lejlighed til at 
kigge på, samt en demonstration af vidio-TV anlægget, 
cg et rum udstyret med kameraer til vidiooptagelser. 
Under rundturen gik de fleste af os med skumle tan
ker, men OZ8DS gjorde os forståeligt, at han holdt et 
skarpt øje med os. for vi havde jo bilerne stående 
lige uden for. Samtidig med vil vi benytte lejligheden 
til at takke OZ8DS for sin indsats og den hyggelige 
aften, vi fik ud af det.

Medlemsmødet denne gang udgår til fordel for 
indvielsen den 26. juni, hvor samtlige sønderjyske af
delinger samt interesserede indbydes til kl. 15.00 ved 
klubhuset, Sjellerupvej 30, (Spejdergården).

N år man har set sig lidt omkring i alle kroge, serve
res der en forfriskning.

Kl. 19,00 samles vi med YL og XYL til spisning 
med de værste snaps og P35 til klubhuspriser. Efter 
spisningen bliver der mulighed for at brænde nogle

af de mange watt af på gulvet efter hyggelig musik. 
Der kalkuleres med 20,00 kr. pr. kuvert. Og der 
ønskes tilmelding senest d. 19. juni til OZ6HY, tlf. 
5 02 60.

Vel mødt, og husk nu det gode humør.
Vy 73 de OZ2QC/Jørgen.

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

17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.

SOMMERLEJR
Den 9.-10.-11. juli vil vi forsøge i samarbejde 

med D.U.I. — Leg og Virke at arrangere en lille 
teltlejr.

Nyborg By har 700 års jubilæum, og i den 
anledning er her mange forskellige arrangemen
ter.

Der vil blive lejlighed til en sludder på de 
forskellige bånd. Men ellers regner vi med at 
slappe af i hyggeligt samvær.

Alt er endnu ikke tilrettelagt, men alle am a
tører er velkomne.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til 
OZ1LD Leon Johannessen, Holms Alle 17, 
tlf. 31 31 18.

Vy 73, Odense og Nyborgs afd.

ODENSE______________________________
Form and: OZ8JD, Henning 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 QSL og diplom information: 
OZ1WL.

Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 17. 
maj i afdelingens lokaler Sdr. Boulevard.

Mødedeltagelsen var pæn denne gang, ca. 35 mødte 
op. 2XJ blev valgt til dirigent, han takkede for valget 
og konstaterede generalforsamlingen for lovligt ind
varslet. Derefter fik 8JD ordet for beretningen. Hen
ning gennemgik de forskellige arrangementer i det 
forløbne år.

Der havde været et vellykket Field-Day på Lunde
borg kro med udstillet hjemmebygget grej og en 
miniature rævejagt.

Vi besøgte TV station Fyn i Sdr. Højrup, og vi 
havde også været ude og se Fynsværket (også kaldet 
Fyns største P A trin).

De forskellige foredrag havde også trukket mange 
tilhørere, så der er stadig interesse for gode foredrag.

5WK kom og demonstrerede sin modtager her i af
delingen, dette var årsagen til at 7XG fik blod på
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tanden og byggede egen PX, som 3 af medlemmerne 
nu bygger efter på livet løs.

Der var vanskeligheder med afdelingens vinterkur
sus, idet der manglede kvalificeret lærerkraft. Der var 
15 deltagere i starten, men kun få gennemførte.

Afdelingen fik stationen i gang i vinter, den kø
rer kun CW indtil videre.

Formandens beretning blev godkendt, og derefter 
var det kassererens tur. Han fremlagde det reviderede 
regnskab, der også godkendtes.

Kontingentet bliver uændret, og betalingsbetingel
serne forbliver også uændrede.

8JD genvalgtes til formand, da ingen anden turde 
vove forsøget. Han takkede pænt for valget.

3IC og 5CI stod på valg, 3IC ønskede ikke gen
valg, og derefter indvalgtes 2XJ i bestyrelsen, 5CI 
genvalgtes og er stadig afdelingens kasserer. 9YB gen
valgtes som suppleant.

Revisorerne genvalgtes og er 1W og 7HJ, 3RC er 
fortsat suppleant. Dernæst skulle man vælge en kan
didat til HB, og er 1LD opstillet.

Under eventuelt blev resultatet af Fairy Tale Top 
bekendtgjort. Der er tale om en intern konkurrence 
mellem de fynske amatører, og det gælder om at a f
vikle så mange CW QSO som muligt. Konkurrencen 
er af varighed 10 døgn og afholdes et sted omkring 
H. C. Andersens fødselsdag. Form ålet er at give an
dre am atører mulighed for at opnå Fairytale Avard.

Vinder blev 10Y med 216 point, og han fik over
rakt præmien, et specielt diplom.

På andenpladsen kom 1XR med 192 point, medens 
1W besatte tredjepladsen med 133 point.

6MI spurgte, om der ikke var en chance for at 
Fairytale Award blev noget fonevenligere, men 7XG 
svarede hertil, at dette diplom hovedsagelig skulle 
henvende sig til begynderne, som jo ofte er skole
elever, og derfor kun har råd til små enkle sendere og 
en c licens. Diplomet skal altså hjælpe til med at øge 
interessen for CWen og trække de nye am atører igang.

3IC foreslog, at man holdt sommerafslutning.
Man vedtog at sende et brev ud til samtlige med

lemmer og så se, hvor mange tilmeldinger der kom
mer.

Derefter kunne dirigenten slutte generalforsamlin
gen og takke for god ro og orden.

Bestyrelsen ser således ud:
Form and OZ8JD Henning Boel.
Næstformand OZ2XJ Peter Jeppesen.
Kasserer OZ5CI.
Sekretær OZ9OZ.
Medlem OZ1WL.
God sommer og på gensyn i afdelingen i august.

Vy 73 de 9OZ.

RANDERS_____________________________
Den 21.4. afholdt vi ordinær generalforsamling, 

hvor vi valgte en ny bestyrelse og vedtog nye love. 
Den ny bestyrelse ser således ud:

Form and: OZ3LR Karlo Lyngby, Vedsysselvej, 
8900 Randers.

Kasserer: OZ9JY, Johannes Lund, Hadsundvej 76, 
8900 Randers.

Sekretær: OZ1DZ, Per Nielsen.
Bestyrelsesmedlemmer: Alex Engberg og OZ3TD 

Poul-Erik Dan-Weibel.
Som suppleant blev valgt OZ2CJ Carl Jensen.
Efter at have diskuteret om disse og andre punkter 

på dagsordenen blev mødet hævet ved ellevetiden.
Selv om jeg ved, at dette er overstået, når du læser 

det, vil jeg oplyse, at OZ5MT, som vi har sendt med
delelse om, kommer til os d. 2 ./6 ., medbringende 
diverse måleinstrumenter, så vi kan få trim met vore 
stationer op.

Så vil jeg minde om vor hekseaften den 23./6. kl. 
20,00. Vi hygger os med yl/xyl til en kop kaffe samt 
det medbragte brød. OZ3G vil komme og vise lysbil
leder fra sin tid som telegrafist på Grønland. Vi håber 
at se mange af jer denne aften, den sidste i vintersæ
sonen.

Klubben lukker dog ikke af denne grund. Du vil 
stadig kunne finde os hver onsdag i lokalerne på Ho- 
brovej efter klokken nitten. Eller måske hører du os 
på båndet fra klubstationen OZ7RD.

Vy 73 de 1DZ Per.

ROSKILDE____________________________
Form and: OZ2UD Ernst Olesen, Bygaden 20, 4147
Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdag kl. 19,30.
Call: OZ9EDR.
Vi har påny rettet henvendelse til 3Y og 5AB om 

at komme til vor afdeling. Ikke for at komme i 
krydsforhør, men for at vi kan stille relevante spørgs
mål vedrørende E.D.R. og HB arbejdet til dem, der 
jo er vore kredsrepræsentanter. Begge har indvilliget 
i at komme 24. juni, såfremt intet uforudset indtræf
fer.

Angående HR kommentar i Roskilde afdelings nyt 
i maj OZ har vi skrevet til ham og udlagt vor fortolk
ning af rubriken „fra afdelingerne", ligesom vi har 
gjort opmærksom på, at fornyet henvendelse til 3Y og 
5AB ikke er affødt af HR kommentarer.

På bestyrelsesmøde sidst i maj taltes lidt om pro
grammet efter ferien, som vi besluttede at holde 
nogenlunde samtidig med skolebørnene. Altså sidste 
mødeaften inden ferien er 24. juni, og første aften 
efter er 12. aug. Det kan bl. a. afsløres, at der pa 
programmet, hvis alt „kører på skinner", kommer til 
at stå besøg på Herstedvestersenderen. Foredrag om 
antenner m. v.

Teknisk kursus vil ved IG A ’s velvillige assistance 
genopstå i sin vanlige hyggelige og instruktive form 
lige efter ferien og køre frem til teknisk prøve omkring 
december. Interesserede bedes snarest tilmelde sig. Der 
er ingen grund til panik, da kurset kører sideløbende 
med CW således, at man godt kan deltage i begge 
dele og alligevel få fuldt udbytte af det. Angående 
CW kurset, vil der efter sommerferien ligge bånd klar 
med det hele indspillet således, at man for en mindre 
symbolsk betaling til klubkassen kan få lov at kopiere 
kurset til eget brug. For resten minder kassereren om 
klubkontingentet. Der er en del restanter!

Vi har gennem tiderne haft besøg fra mange steder
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i verden i Roskildeafdelingen. F ra  New Zealand, Ru
mænien og fra Viby! Om alt går vel, vil vi ved 8UD’s 
hurtige mellemkomst få besøg af en FN  udsending fra 
HS 1-land (for de uindviede i prefixerne: Thailand), 
der vil fortælle lidt om sit speciale: kommunikations
midler.

Vinterens „byggeobject" var også i søgelyset, og vi 
vil lodde stemningen for at bygge Slagelseafdelingens 
FET volt ohm meter fra OZ 1970 pg 113, dog udvidet 
til også at kunne male AC. Det er et helt uundvær
ligt instrument for enhver amatør og i betragtning af, 
at et lignende kommercielt instrument koster over 600 
kr. og dette kan bygges for under 200 kr., var det vel 
nok værd at overveje. Prøv at læse artiklen i OZ — 
husk alle rettelserne, der er mange -  se indholdsforteg
nelsen under måleinstrumenter.

Som noget nyt blev der udkastet regler for en lokal 
aktivitetstest med det formål at aktivere de nystartede 
am atører i afdelingen samt at „dressere" dem til at føre 
QSO. Nærmere regler for testen, der vil komme til 
a t løbe i oktober og november og blive inddelt i 3 
klasser med præmier til den bedste i hver klasse, vil 
fremkomme senere. Testen har intet med lokale diplo
mer at gøre. Dem er der rigeligt af i forvejen. For nu 
at berolige evt. nervøse potentielle deltagere kan det 
allerede nu oplyses, at bestyrelsen på forhånd er ude
lukket fra enhver deltagelse i testen. Så kan I med 
det samme se bort fra en evt. konkurrence fra den 
side.

Følgende er bragt i erfaring:
-  at 3IG er kommet i gang på 2 mtr., congrat Flenry.
-  at 5QU snart holder auktion over næsten helt nye

mikrofoner og udbrændte 6146.
-  at 3RH soger OA2 og OB2 i massevis -  der er vist

noge: med en høj skærmgitterspænding, der skal 
stabiliseres. 4CX ???

-  at 2UD QTH er ved at udvikle sig til en „fødsels
dagsgavecentral".

-  at 9EDR har reddet nogle gamle OZ. De er næsten
fra før triodens tid!

-  at det kniber med tilbud af måleinstrumenter.
-  at der først i maj var auktion på Flyvestation Vær

løse. hvor der blev solgt en del UHF grej samt 
masser af måleinstrumenter. Se i aviserne under 
auktioner for evt. deltagelse næste gang. Offent
lig adgang!

Program for den kommende tid:
17. juni: Om alt går vel, har vi foredrag fra Thai

land.
24. juni: 3Y og 5AB har indvilliget i at komme i 

aften, såfremt intet uforudset indtræffer. De vil for
søge at svare på vore relevante spørgsmål om E.D.R. 
og HB arbejdet m. v.

12. aug.: Første mødeaften efter ferien. Her begyn
der teknisk kursus under kyndig ledelse af „OZ 1 
Gamle Aviser".

19. aug.: Teknik og CW kursus.
Frem over er det som fremdeles at første torsdag i 

måneden er der chassisarbejde for interesserede, og 
sidste torsdag kan der være foredrag, som ikke er nået 
at blive annonceret i OZ.

God sommerferie og vel mødt igen 12. aug.
Vy 73, p. b. v. de OZ4OV.

RØNNE
Call: OZ4EDR.
Klubhuset: OZ4EDR Galgeløkken.
Form and: OZ4CZ Carlo Andersen, Bondebrosvej 

4, 3700 Rønne.
Kasserer: OZ4YV Kaj Svendsen, Drosselvangen 10, 

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

3700 Rønne.
Vi holder stadig mødeaften i klubhuset hver tirsdag, 

nu også for „fjernsyns-narkomaner", da vi har fået 
et fjernsyn foræret, så nu er der ingen undskyldning 
for ikke at komme, selv om der er en krimi i kassen.

Vel mødt. Vy 73 OZ4OA Jens.

SORØ_________________________________
OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Bredahlsvej 3,4180 

Sorø. Tlf. (03) 63 16 76.
Ordinær generalforsamling afholdes i vort lokale 

tirsdag 22.6. kl. 20. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73. OZ4NO.

SVENDBORG__________________________
Form and: V. Johansen, OZ2WT, Skovbrynet 2, 

5700 Svendborg, tlf. 21 49 68.
Den 22. juni generalforsamling kl. 19,30.
I bedes møde allesammen, da vi bliver nødt til at 

lukke Svendborg afd.
Der er et underskud i kassen på 500 kr. (husleje til 

klublokale), og da der er for mange, der ikke betaler 
deres kontingent, kan vi ikke få dette underskud dæk
ket. Mød derfor op og betal, hvad 1 skylder den 22.6.

Vy 73 Villiam. 2WT.

SØNDERBORG________________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 

18, 6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ. W erner Carlsen, Bakkehuset, 

6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, GI. Fæ r

gevej, Toft, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS. Leif Schmidt, Stenbjergparken 

7c, 6400 Sønderborg.
Best. medl.: OZ2BN, Bent Nommensen, Ørsteds

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

6310 Broager.

Hyggeaftenen i maj var især præget af 70 cm. En 
test på dette bånd blev foretaget mellem 2JY hjemme 
og 6AQ i klublokalet. Forsøget faldt heldigt ud. 
Antennen i klubben var en dipol, og output var siden 
sidst blevet forøget fra under V* W til ca. 4 W efter 
2 PY’s opskrift. Vi regner med, at aktiviteten bliver 
større på dette bånd, og noget tyder på det.

Vi håber til næste mødeaften at have planen for 
sommerudflugten klar.
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Mandag den 21. juni kl. 19,30: Foredragsaften. 
4MN, Mogens, viser anvendelsen af et meget nyttigt 
måleinstrument, oscilloskopet.

I juli holdes sommerpause, men klublokalet er åbent 
igen mandag den 9. august kl. 19,30, hvor der holdes 
almindelig samlingsaften. 73 de OZ6AQ, Werner.

VIBORG_______________________________
Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen fortsat så

ledes ud:
Form and: OZ3UT, Erik Poulsen, Skivevej 65. 
Kasserer: OZ4EU, Egon Andersen. Hasselvænget, 
Hald Ege.
Sekretær: OZ7OT Ole Rahn. Gefionvej 3.

Rævejagter:
Lørdag den 26/6 kl. 14-16,00.
Lørdag den 3/7 kl. 14-16,00.
Lørdag den 17/7 kl. 14-16,00.
Lørdag den 31/7 kl. 14-16,00.
N ærmere oplysninger om rævejagter se OZ marts, 

eller ring tlf. 62 09 89 (OZ7OT).
På gensyn ved ræven. O Z70T, Ole.

ÅBENRÅ______________________________
Form and: OZ5WK, K. Wagner. Æ rholm 9, 6200 

Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset. Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Ja, nu er vi gået ind i sommeren, og afd.arbejdet 

hviler, men vi har dog et månedligt møde, der i juni 
bliver

torsdag den 24. kl. 19,30.
Emnet: løst og fast om amatørradio.
Sankt Hansaften fejres i år sammen med den ugent

lige rævejagt
onsdag den 23. juni.

Deltagerne mødes hos ræv 2 efter jagten, hvor alt 
hvad der hører til en Sankt Hans aften i det frie fore
findes.

Alle ikke-rævejægere er selvfølgelig også hjertelig 
velkommen, men da disse ikke kan pejle sig frem, kan 
bålpladsens beliggenhed fås oplyst hos OZ8AJ på tele
fon 6 21 21, inden kl. 19,00 på Sankt Hans aften.

De ugentlige rævejagter kører nu i faste rammer, 
der er 14 faste hold og nogle få „vejrafhængige" hold, 
men er der flere, der har lyst, så kom ud af busken!

Så er der kun tilbage at ønske alle en dejlig solrig 
og afslappet ferie og på gensyn ved ræven!

73 fra „soldyrkeren".

Fælles sønderjyske  
arrangem enter

Nord Als afd. indvier nyt klublokale 
Idrdag den 26. juni kl. 15,00.

Alle sjd. amatører er hjertelig velkommen!
Nærmere i sidste OZ!
Det var alt for denne gang, men det er jo sommer, 

sol og ferietid, en tid, hvor vi overlader aktiviteten til 
solstrålerne! God ferie ønsker 5WK, Kalle.

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

vej 13, 9000 Aalborg, tlf. 13 87 48.
Kasserer: OZ7ND. Anders Højen. Vadum Kirkevej 

5, 9430 Vadum, tlf. 27 12 80.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46, 

9000 Aalborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18,

Aalborg.
Der skulle i disse tider være træningsjagter i gang, 

og vi går over til en ordinær jagt, som bliver 
Rævejagter.
Motionsjagt lørdag d. 19.6.-71.

Mødested: „Hammershus" kl. 14,40.
Kort: M l013 („Hammer Bakker").
Startkort: udleveres på startstedet fra 14,40-14,50. 
Start: Første sending kl. 15,00, nærmere ved 

startstedet.
Startkort å 2,00 kr. købes ved startstedet.

Lejr-jagi.
Rævejagt afholdes lørdag d. 17/7-71 kl. 15,00 på 

kort 121711 1:50000 (Tranum).
Startsted: Sommerlejren, Tranum. Se april OZ. 
Sidste aften, onsdag d. 30. juni, hyggeaften med 

YL -  XYL på Restaurant „Bejsebakken".
Vi mødes ved Ungdomsgården.
G od sommer. God ferie (i Tranum).

73 og på gensyn de 4X.

AARHUS______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Form and: OZ3NE, Niels Eibye, Teglgårdsvej 1, 

8270 Højbjerg -  Tlf. (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ8GE, Gunhild Nielsen, Astridsvej 7, 

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

8355 Ny Solbjerg -  Tlf. (06) 92 74 78.
Program:
Tirsdag den 15. juni kl. 20,00:

Træning i nærkamp med lav effekt.
Jagtområde: Sydlige del af FLØJSTRUP SKOV.
Se nærmere om sendetider for de 4 ræve m. v. 
i X -Q TC /juni 1971.

Lørdag-søndag den 19. og 20. juni:
Store Østjyske Rævejagt 1971

Århusafdelingen håber at se mange gamle og nye 
jægere ved Ry st. senest kl. 20,15, lørdag den 19. 
I „OZ" nr. 5/1971, side 221 findes en udførlig over
sigt vedrørende dette mesterskab. På gensyn ved „Søn
dre Ege Camping.
Tirsdag den 22. juni kl. 20,00:

Træningsjagt med 2 ræve på (Århus)-Odder-kortet. 
Efter jagten drikker vi kaffe i Beder.

Tirsdag den 29. juni kl. 20,00:
ÅRHUSJAGT nr. 4/1971 -  2 ræve på sammensat 

kort Å rhus/Odder.
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N år denne jagt er overstået, er vi halvgående i den
ne turnering og kan måske begynde at gisne om 
resultatet.

Herefter holder ÅRH USA FDELIN GEN  „sommer
ferie" i hele juli måned. I næste „OZ“s programover
sigt vil første arrangement være en træningsjagt den 
10. august. 3NE-ibye.

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegrafvæsenet meddeler:

Vedr. amatør-radioscndetilladelse.
Nye tilladelser.
D OY1VN, Såmal Blåhmar,3860 Vestmanna.
A OY7W, William Schneider jr., Sverrigsgøta

7, 3800 Torshavn.
D  11842 OZ1IW, Jørgen Erik Rasmussen, Absalons- 

gade 30, c, 5., mf., 1648 København.
D OZ1MX, Mogens Kofoed Stender, Fred-

skovhellet 26, 1. th„ 3400 Hillerød.
D 8239 OZ1QH, Peter Hinrichsen, Sundkrogen 10, 

6400 Sønderborg.
D 10624 OZ1QK. Knud Krogsgård Jensen, Elsevej

46. 3500 Værløse.
D OZ IST, Carl-Peter Vestergård Rasmussen,

Hojbjergvej 16, 6000 Kolding.
D 9299 OZ1TI, Torben Ingolf Herms, Skovvangsvej 

205. 8200 Å rhus N.
D OZ2GD, Kai Bendix Andersen, Grundtvigs-

vej 39, 4500 Nykøbing Sj.
D OZ2GV, Ole Grove Vejlstrup, Strandboule

varden 50, st. tv., 4800 Nykøbing Falster.
D 11181 OZ2QC, Jørgen Espensen, H inm ark 6430 

Nordborg.
D OZ2TR, Tønnes Rasch, Sveasvej 16, 3700

Rönne.
D 8692 OZ3IF, Sigurdur Runar Axelsson, Sandevej 

24. 4250 Fuglebjerg.
D 11281 OZ3MZ, Svend Christian Midtgård

Christensen, Jerrigsvej 21, Sædding, 6700 
Esbjerg.

D 12249 OZ3QJ, H erluf Johansen, Herninggade 29, 
9900 Frederikshavn.

D 10425 OZ4DU, Erik Christensen, Tjørnevej 93, 
Fensmark, 4700 Næstved.

D OZ4KD, Knud D orn Johansson, Rosenvæn
get 5 B, 9440 Åbybro.

D  OZ4QH, Kjeld Hounsgård, Hollænderdybet
37, 5. th., 2300 København S.

D 9903 OZ4TC, Tom Christensen, Snoegbæksvej 
49. vær. 9, 8210 Århus V.

D OZ5LE, Jan Leo Tønnesen, Eskildsvej 14,
2750 Ballerup.

D 12277 OZ5OH. Ole Gram , Torvegade 136, 6700 
Esbjerg.

D OZ5VN, Erling Vilstrup Nielsen, Henriette-
vej 2. 5550 Langeskov.

D 9027 OZ6DM. Poul Erik H olm  Hansen, Eggers
vej 12. 2900 Hellerup.

D OZ6MA, Mogens Guldberg Agger, Vester
gade 28, 7500 Holstebro.

D 9202 OZ6M N, Arne Martin Nielsen, Birkevej 10, 
Fensmark, 4700 Næstved.

D 11304 OZ6OU. Ole Kaels Pedersen, Nagelsvej 6a, 
8270 Højbjerg.

D  OZ6SC, Steen Schøler Petersen, Mylius
Eriksensvej 45, 9000 Ålborg.

D  8798 OZ6SU, Svend Christian Petersen, Hoved
gaden, 4350 Ugerløse.

D 11607 OZ6SX, Søren Arctander Matthiessen, Gyl
denrisvej 9, 6700 Esbjerg.

D 8986 OZ7CX, Claus Boberg, Rebæk Søpark koll.- 
vær. 318, 2650 Hvidovre.

O 12256 OZ7VT, Erik Bøgh Larsen, O rla Lehmanns- 
gade 2, 7100 Vejle.

D 7436 OZ8GA, Preben H eith Andersen, Eckers- 
bergsvej 27, 5000 Odense.

D OZ8GI, Flemming Henningsen Pedersen,
Søndergade 5, 7400 Herning.

D 9614 OZ8LV, Niels Kjær Nielsen, Dalstrup, 8500 
Grenå.

D 11397 Aage Hjelm Lehmann, Rungstedvej 69, 
2960 Rungsted Kyst.

D OZ8WR, Jørgen Carl Vilhelm Ravn,
Haraidsgade 19 st. th., 2200 København.

D 11077 OZ9CY, Frederrich Christian Arndt, Linde
dal 40, 6100 Haderslev.

D 10463 Carsten Pedersen, Skelund, 9560 Hadsund.
D 11283 OZ9IR, Ib Petersen Rasmussen, Søndertof- 

ten 220, 2630 Tåstrup.
D 10664 Torben Neumann Jensen, Fælledvej 49 st., 

4000 Roskilde.
D 10209 OZ9UJ, Olev Juhl, Djernæs, 6170 Hop

strup.
D 11879 D an Bruno Andersen, Gillesager 264, 13. 

mf., Hvidovre.
C 11011 OZ1WF, Wagn Sørup Olesen, Lov, 4700 

Næstved.
C 11806 OZ1YS, Jørgen Høiberg, „Sneumgård", 

6731 Tjæreborg.
C OZ5YM, Ejner Madsen, Skovvej 20, 6400

Sønderborg.
C 11721 Palle Tjesner Jensen, Genersvej 10, Bårsø, 

4720 Præstø.
D OZ1JU, Jens Per Andersen, Nørmarksvej

24, 7600 Struer.
Inddragelser.
C OY3HV, H. V. Rasmussen, Uppsalaeuidi,

3870 Klaksvik.
C OZ5FD, F. Durhuus, Høsvik, 3815 Tors

havn.
C OY5TE, L. J. M. I. Bud, Havannasund,

3870 Klaksvik.
C OZ1CJ, Conni A. Jensen, Rørholmsgade 20,

9500 Hobro.
C OZ2KE, K. H. Riis, Jernbanevej 45, 2.,

4690 Haslev.
C OZ2II, A. Søndergård, Herningvej 6, 7330

Brande.
C OZ4SY, J. H. Skotte, Kollegiebakken 9,

vær. 303, 2800 Lyngby.
C OZ4SL, S. V. Larsen, Lille Lindeborg Hel

ium, 9520 Skørping.
C OZ5XO, P. B. Ludvigsen, Humlehaven 73,

2500 Valby.
C OZ9BM, B. Larsen, Hobrovej 57, 9000

Ålborg.
B OZ1US, O. B. Hansen, Bakkevej 3, 5800

Nyborg.
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B OZ1KS, C. K. Simonsen, Parmagade 54 3,.
2300 København S.

B OZ1DK, E. M. Eskildsen, Allégade 2, 7500
Holstebro.

B OZ1BB, B. B. Christensen. Hals Allé 2 st.,
1802 København V.

B OZ1AI, P. K. P. Rais, Vibevej 10, 7900
Nykøbing M.

B OZ2YR, J. Rosenkilde, Søndergade 28,
9900 Frederikshavn.

B OZ2HB, E. H. Jensen, Plantagevej 26, 9900
Frederikshavn.

B OZ2BV, B. C. Thuesen, Møllevej, 8370
Hadsten.

B OZ3VH, C. V. Henriksen, Surhsgade 4,
4930 Maribo.

B OZ3TF, T. T. Frølund, Villaen Orupgård,
4800 Nykøbing F.

B OZ3SD, S. F. D. Lausen, Brøndbyøster
torv, 2650 Hvidovre.

B OZ3RN, B. Simonsen, Sønderslev, 9800
Hjørring.

B OZ3ND, H. Andersen, Holmeparken 27,
2830 Virum.

B OZ4JO, J. B. Nielsen, Tranekærsvej 6, 8900
Randers.

B OZ4CW, K. R. Andersen, 4862 Guldborg.
B OZ4BG, E. L. J. Holst, Maglevænget 5,

2680 Solrød strand.
B OZ4BL, B. Lytorp, Illerupvej 61, 8200

Århus N.
B OZ4AR, A. N. Boddum, Havborgvej 25,

6733 Hjerting.
B OZ5WT, B. Aa. T. Jensen, Borgmestervej

31, 8700 Horsens.
B OZ5RJ, R. Jensen, Hedekæret 19 st. th.,

2640 Hedehusene.
B OZ5NG, N. J. Hermann, Ryetvej 43, 3500

Værløse.
B OZ5BG, B. G. Olesen, Godthåbsvej 18,

7400 Herning.
B OZ6U, O. H . S. Larsen, Grønnevej 256,

2830 Virum.
B OZ6LC, L. R. Christensen, Langesgade 16.

9000 Ålborg.
B OZ6KR, K. R. Høgh, Tranevej Bremdal,

7600 Struer.
B OZ6HM, M. Andersen, Fortleddet 7, 8240

Risskov.
B OZ6CN, C. Pedersen, Peder Skramsgade 6,

8200 Århus N.
B OZ7VR, L. Rasmussen, Slagelsegade 31,

7400 Herning.
B OZ7VE, V. J. Eithz, Vestergade 21, 4660

Store-Heddinge.
B OZ7RO, J. V. Christensen, Meteorvej 43,

2730 Herlev.
B OZ7AZ, A. E. Maack, Søndermarken 1,

9575 Terndrup.
B OZ7AF, A. O. Fries, Ulvefodsvej 7, 1.,

2300 København S.
B OZ8RS, S. R. Pedersen, Smedegade 1, 7400

Herning.

B OZ9JL, J. P. W. S. Larsen, Rønne Allé 31,
4000 Roskilde.

B OZ9CL, C. B. Lind, Oddersund Nord, 7790
Hvidbjerg.

B OZ9GH. J. A. Holtz, Roskildevej 8, 2630
Tåstrup.

B OZ9BV, Knud Bro, Flensborggade 32 st.
tv., 1669 København F.

B OZ9AR, A. Mortensen, Knabstrup hal, 4430
Knabstrup.

A OZ1CN, C. Lyder Nielsen, Porsevej, 7500
Holstebro.

A OZ2AR, A. N. A. Johansen, Firkløvervej
15, 2400 København NV.

A OZ7DE, E. K. Rauff, Tværgade 1, 2., 6200
Åbenrå.

Nye medlemmer.
12245 Anders F. S. Andersen, Vilsted, Løgstør.
12246 Otto C. P. Ottosen, Forstallé 102, Åbenrå.
12247 Hans Rasmussen, Nylandsvej 73, Ølsemagle, 

Køge.
12248 Erik René Morzec, Stenløsevej 50, Brønshøj.
12249 H erluf Johansen, Herninggade 29, 

Frederikshavn.
12250 Anders Chr. Nielsen, Ålekistevej 209,

Vanløse (A).
12251 Poul Lindblad, Bogårdsvej 321, Humlebæk.
12252 Jørgen Riishede, GI. Frederiksborgvej,

Helsinge.
12253 Henrik Redler, Bistruplund 9, 2. tv., Birkerød.
12254 Karen M argrethe Møller, Richtensgade 25, 

Tønder.
12255 Bent Lambertsen, Norgesgade 27, Esbjerg.
12256 Erik Bøgh Larsen, Orla Lehmannsgade 2, 3. 

Vejle.
12257 Otto Nielsen, Ritavej 17, Ålborg.
12258 LA41D, Magnus Rötterrud, Anjo Elektro, 

Nannestad, Norge.
12259 Carl-Georg Johannsen, Horupsgade 33, 

Tønder.
12260 Frede Vinther, Violvej 5, Risskov.
12261 Kjeld A. Clausen, Gyvelvej, Rebild,

Skørping.
12262 K. E. V. Jensen, Skrænten 53 st., Esbjerg.
12263 John Sølvkjær, Godthåb, Svenstrup J.
12264 Jørn Alfastsen, Højstedgård, Skibby.
12265 Bendt Olesen. Lodager 22, Albertslund.
12266 H ans Chr. Nielsen, GI. Holeby, Holeby.
12267 Hans Erik Mortensen, Landevejen, Bursø, 

Maribo.
12268 Henning Nielsen, Vestervej 48, 1., Holeby.
12269 Poul Roerholt, Østervej 14, Holeby.
12270 Niels Jensen, FSN Skagen, Box 77, Skagen.
12271 Rasmus V. V. Jensen, Plantagevej, Bandholm.
12272 Børge Jessen, Moltrupvej 78, Haderslev.
12273 Jørgen Ovesen, Sandager 6, Vojens.
12274 Aage Ørum Kirk, Tannebæk, Lemvig.
12275 Ove Bjørn, Lydershus, Lydersholm, Jejsing.
12276 O. Hillers, Skolevej 9, Rønde.
12277 Ole G ram , Torvegade 136, Esbjerg.
12278 Peter Diedrichsen, Brorsonsvej 31, Tønder.
12279 J. Soelberg, Jægerhusene 71, Albertslund.
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12280 Knud Degn. Snubbekorsvej 11, Tåstrup.
12281 Jim Højfeldt. Frihedsvej 7, Hedehusene.
12282 Gorm Andersen, Danmarksgade 19, Herning.
12283 Jørgen Jeppesen, Mosevangen 101, Munkebo. 
A tter medlem.

1268 OZ9RR. John R. Skånstrøm, Abildgårdsparken 
40. Bistrup, Birkerød.

9532 Jørgen Brandt, Toftehøjvænge 5, Måløv.

7205 OZ7PA, Jacob Steen Jacobsen, Skodsborgvej 
190, v., 1105 Nærum.

5173 OZ3HO, Henning Overgaard, Violvej 13, 
Værløse.

10620 Svend Erik Hansen, Vammen, Viborg.
8440 Henning F lohr Petersen, „Gadekæret", 

Stenderup.
6043 OZ6ER, Erik Rytter, Scoresbysund, Grønland.

OZ
T id sk rift fo r kortbø lgeam atører 

udgivet af landsforen ingen  
E ksp erim enterend e  

Danske Radioam atører (EDR) 
s tifte t 15. august 1 9 2 7  

Adresse: Postbox 7 9 ,1 0 0 3  Kbh. K. 
(tøm m es 2 gange om ugen) G iro 2  2 1 1 6

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«.

M edlemsbladet *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 
22s tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 Æ G 77 81.

A nnoncer:
Amatørannoncer: G rethe 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.
Vi side . . . .  kr. 350,- ’A side . . . .  kr. 100,-
V2 side . . . .  kr. 185,- Vs side . . . .  kr. 60,-

A fleveret til postvæ senet d. 15. jun i 1971 
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.

Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.

4. UDGAVE, MEN EN HELT NY BOG.
Læs og lær
Skrevet af
tekn. recaktør OZ7AQ

Pris
kr. 2 7 ,5 0
incl. moms

En værdifuld bog for alle 

amatører og kortbølgeinteresserede.

Bogen kan bestilles ved indbetaling af 

beløbet på foreningens girokonto 22116. 

Eksperimenterende Danske Radioamatører, 

postbox 79, (København KØ, 

hvorefter den tilsendes portofrit.

Benyt denne fremgangsmåde, som er den 

billigste og letteste for alle parter.

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, 

må porto (3,30 kr.) betales straks. 

Bestilling afgives i så tilfæ lde direkte til 

kassereren Grethe Sigersted 

Borgmestervej 58, tlf. 6218 34, Horsens.
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