LF-klipper
Af DJ4BG, D. E. Schmitzer, oversat fra VHF Communications februar 1971 af OZ2NG

Denne artikel beskriver en LF-klipper mon
teret på printplade. Klipperen består af en for
forstærker, højpasled der bevirker at frekvens
karakteristikken stiger 6dB/oktav mellem 300
Hz og 2 kHz, aktivt lavpasfilter der skærer af
over 3 kHz, balanceret klipper, endnu et lav
pasled med mere lineær fasegang og endelig
udgangstrin. Forstærkeren kan fødes fra en dy
namisk mikrofon og levere ca. 3 V pp til mo
dulatoren.
Kredsløbsbeskrivelse
Fig. 1 viser diagrammet af klipperen. Der
er anvendt et integreret kredsløb type CA3046
og 2 transistorer (BC108, BC179 el. lign.).
Forsyningsspændingen kan være mellem 9 V og
18 V, og strømforbruget er kun ca. 1,7 mA.
Spændingsforstærkningen
er
maximalt
2.500
gange (68 dB). Det vil sige, at et indgangssig
nal på ca. 0,4 mV er tilstrækkelig til at udstyre
klipperen. Signalstøjforholdet er normalt bedre
end 50 dB - man kan dog være uheldig at få
et integreret kredsløb med dårligere støjegen
skaber. Udgangsimpedansen er lav (emitterfølger).
Forstærker og filter
Signalet
fra mikrofonen tilsluttes punktet
„Pt 13“. Lavpas-filtret Rl-Cl afkobler for
HF. T1 er et normalt forstærkertrin, og i kol
lektoren på dette sidder volumenkontrollen PI.
Med dette potentiometer indstilles det ønskede
klippeniveau. Da C3 er lille virker den som
højpasled med en afskæringsfrekvens på ca.
4 kHz. På denne måde åfr vi den ønskede LFafskæring. At forstærkningen er størst for de
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høje frekvenser (3kHz) medfører også, at det
er denne del af spektret, der bliver klippet hår
dest. De overtoner der bliver dannet ved klip
ningen kan da let filtreres væk i et lavpasfilter.
Havde vi haft en lineær frekvensgang før klip
peren ville talens lavere frekvenser også blive
klippet, og de harmoniske kunne ikke filtreres
væk da de ville ligge i taleområdet.
T2 er endnu en forstærker og R7-9, C4-6
og T3 virker som et lavpasled med 3 kredse
(π-filter). Da filtret ikke indeholder spoler, men
i stedet transistorer, kaldes det et aktivt filter.
Et sådant filter virker nøjagtigt som et spole
filter - set udefra kan man ikke måle nogen
forskel. Der er dog lige en enkelt ting, man skal
passe på med aktive filtre. Man skal bruge de
komponentværdier, der er angivet. C4 og C5 er
på 1 nF, og det går ikke an at bruge 1,5 nF
selv om en sådan ændring i et traditionelt
kredsløb ville være uden særlig betydning. No
get tilsvarende gælder for de andre komponen
ter i filtret.
Arbejdspunkterne er lagt fast ved at T2 og
T3 er direkte koblet samtidig med, at T2 får
basistrøm fra emitteren af T3. Sløjfeforstærk
ningen er stor og arbejdspunkterne godt be
stemt.
C2 og C8 giver ekstra afskæring under 300
Hz.
Klipper
Klipperen udgøres af transistorerne T4 og
T5, der er koblet i en balanceret opstilling. Da
opstillingen er helt symmetrisk - emitterne
forbundet direkte, og de to baser er via ens
modstande forbundet til samme punkt - vil
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strømmen gennem RI6 deles ligeligt mellem
T4 og T5 når opstillingen er i hvile. Det er
naturligvis nødvendigt, at de to transistorer er
helt ens - og det er en af årsagerne til, at der
er valgt et integreret kredsløb.
Får basis på T4 tilført en positiv spænding
vil T4 lede mere strøm - bliver spændingen stor
nok vil al strøm gennem RI6 gå gennem T4,
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og T5 er altså afskåret. Tilføres basis på T4 en
negativ spænding vil T4 lede mindre strøm, og
i den sidste ende vil T5 overtage hele strøm
men. R17 er så lav at T5 aldrig mætter. Når
klipperen tilføres en spænding på ca. 150
mVpp vil strømmen gennem T5 altså være
klippet symmetrisk. Det er den samme form
for klipper der anvendes i integrerede kredsløb
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til FM-mellemfrekvenser, og den udmærker sig
ved at være meget stabil.
Splatterfilter og udgangsforstærker
For at fjerne de harmoniske der er frem
kommet ved klipningen, er der 2 filtre. R17 C10 udgør et normalt lavpasled med en af
skæringsfrekvens på en 2kHz. R19-21, Cl 1—
13 og T6-T7 udgør endnu et 3-kreds lavpas
filter med afskæring ved ca. 3kHz. Der er ikke
anvendt helt de samme værdier som i det fore
gående filter. Det skyldes, at vi her har knap
så hurtig en afskæring. Hvis et filter har meget
stejle flanker vil der komme et oversving når
indgangen påtrykkes en firkantspænding, og
ved kraftig klipning påtrykker vi netop en fir
kantspænding. Der vil være fare for overmo
dulation. Derfor bør splatterfiltret altid være
af „lineær fase“-typen.
Udgangsspændingen er ca. 3 Vpp, og ud
gangsimpedansen
er
lav.
Udgangsspændingen
er så stor, at den vil kunne tilføres de fleste
modulatorer direkte. Hvis udgangen er kapa
citivt belastet - f. eks. med et langt kabel - er
der mulighed for at udgangsforstærkeren går i
sving. Dette er ikke nogen fejl - de fleste hårdt
modkoblede forstærkere har det på den måde.
Hvis det går galt, skulle en modstand på 100
til 500 Ω i serie med udgangen kunne klare
sagen.
Belastningsimpedansen skal være større end
5k.Ω — er den mindre vil der være fare for at
udgangstrinet klipper.

Justering
Med normal talestyrke og en mikrofonaf
stand på 10-20 cm justeres P1 således at talen
klippes let. Kniber det nu med forbindelsen vil
man naturligt benytte mindre mikrofonafstand
eller tale højere. Herved bliver talen klippet
kraftigere, men spidserne vil have samme højde
som før. Betjeningen er altså særdeles simpel,
og rigtig justeret er der ingen fare for over
modulation. Der er ingen knapper at betjene.
Den anvendte frekvenskarakteristik (fig. 2)
giver størst mulig forståelighed - 7AQ har for
en del år siden (april OZ 1962, side 108) skre
vet om dette. Hvis man synes at modulationen
lyder for spids, kan C10 hæves til ca. 22 nF.
Frekvenskarakteristikken vil så være vandret
mellem 1 og 2,5 kHz. Til AM og SSB kan klip
peren anvendes direkte, til VHF skal man være
opmærksom på om der anvendes PM eller FM.
Men ændres frekvenskarakteristikken, skal alle
ændringer foregå efter klipperen.
Værdien af R24 afhænger af forsyningsspæn
dingen. Modstandsværdien skal vælges så spæn
dingen over Cl5 bliver 9 V-se fig. 1.
Montering
Kredsløbet er udlagt på en printplade med
dimensionerne 65 X 90 mm. Tilslutninger fore
går via multikonnektor. Printet ses fig. 3 — en
egentlig printtegning foreligger ikke - det er
meningen at man skal købe printplade og kom
ponenter af forfatteren, der da også har en an
nonce i det pågældende nummer.

Fig. 2.

OZ AUGUST 1 971

317

145 MHz modtager med transistorer
Af OZ3KI, Svend Kiellberg, Damagervej 16, 8363 Stilling

Denne modtager er bygget til at køre sam
men med den lille sender, der er beskrevet i
OZ november 1970. Den har derfor samme
mekaniske størrelse, nemlig 60 X 180 mm, dens
L.F. output er ca. 1 W., arbejdsspænding + 12
volt og konstrueret til én bestemt modulations
art, nemlig PM med frekvenssving op til ± 15
kHz.
Vægten
gram.

af

den

færdige

modtager

er
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Hvad jeg tidligere har nævnt vedrørende
komponenter,
V.H.F.
erfaring
m.m.,
gælder
ikke mindre ved denne konstruktion. Den har
en større komponenttæthed, så hvis du går i
gang med denne modtager, bør du nøje følge
byggebeskrivelsen. Det der især kan være van
skeligt er nok at fremstille spolerne samt trim
ningen.
Der er, da dette skrives, fremstillet 3 eksem
plarer af modtageren, som alle kører(l), så der
skulle være en rimelig sikkerhed for, at også du
får den til at virke. Modtageren kan enten xtal-

styres, eller varieres over 2 Mc ved hjælp af en
VFO i området 10,91-11,1 Mc.
Det er en dobbeltsuper (se blokdiagrammet)
med 1 stk. MF i 13 MFIz området og 2. MF
på 2,05 MHz. Det er samme opbygning, som
tidligere blev anvendt af f. eks. A.P. Radiotele
fon, før man gik over til 25 kHz kanalafstand.
Jeg har valgt disse MF’er, da man så uden
videre kan bruge sine modtager xtaller fra A.P.
stationen.
Der bruges til de to blandinger xtallets eller V.F.O.ens - grundtone, samt den 12. har
moniske, og det er måske en ide at genopfriske
formlerne for udregning af frekvenserne.
Signal = 12 X xtal + I MF
I MF = xtal + II MF

Eksempel: Hvad er xtal frekvensen til 145,9
MHz?

Fig. 1
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2 m modtager

Fig-S

FIG.2

Dobler

Dobler

Tripler

Oscillator

Fig.3

Hvad er signalfrekvensen med et xtal på
10,9962 MHz?
Først findes I MF!

Hvis man skæver lidt til, hvad der bliver
fremstillet af VHF udstyr i dag, vil man se, at
alle firmaer bruger et xtalfilter til at fastlægge
MF båndbredden og dermed modtagerens se
lektivitet. Dette er en effektiv, men dyr måde at
klare sagen på. Jeg har flere gange været ved at
anskaffe sådan et filter, men da jeg havde pla
ner om at bygge flere modtagere, har jeg be
sluttet at undvære dette filter, som koster mere
end samtlige øvrige dele til modtageren.
En squelch syntes jeg derimod ikke, man
kan undvære. Enhver, der har lyttet til det
kraftige sus, der er i en FM modtager, når der
ingen bærebølge er, vil sikkert være enige med
mig på dette punkt.
Der er i II MF og begrænser - samt i LF de
len - benyttet integrerede kredse. Dette gør det
muligt at lave en kompakt opbygning, og sam
tidig opnår man med CA3012 en effektiv be
grænsning,
der
mindsker
forstyrrelser
som
tændstøj m.m.
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Som HF forstærker er anvendt en dobbelt
gate field-effekt transistor, type 40673. Hvis
man på diagrammet ikke rigtigt kan se virke
måden, skal man bare tænke på den velkendte
kaskodekobling, hvor gate 1 kan sammenlignes
med gitteret i indgangstrioden og gate 2 som
gitter i jordet gitter udgangstrioden.
I 1. blander bruges samme type transistor.
Her føres den forstærkede HF ind på gate 1 og
oscillatorsignalet ind på gate 2. Denne blander
kunne også laves med 2 seriekoblede transisto
rer. Brugen af denne type transistor gør det til
en let sag at lave HF forstærkere og blandere,
Dual-Gate-Mos-Field-Effect-Transistoren
har
mange gode egenskaber, bl. a. meget ringe til
bagevirkning, stor forstærknng samt gode interog krydsmodulationsegenskaber (se OZ sep
tember 1970). Man kan selvfølgelig uden videre
bruge typerne 3N140 og 3N141. Disse har dog
ikke indbyggede beskyttelsesdioder, og det er
derfor meget let at ødelægge dem, når man lod
der på printet. (40673 anbefales endnu en
gang! TR).
Efter 1. blander følger et forstærkertrin for
13 MHz mellemfrekvensen. Her er brugt en
field effekt transistor type 40468A - den kræ
ver kun et minimum af komponenter og kan
nærmest sammenlignes med en triode, hvor
»katodemodstanden«
på
220
Ω
bestemmer
»gitterforspændingen« og dermed strømmen i
»røret«.
Ved denne type modtager ændres 1. MF, når
man varierer oscillatorens frekvens.
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Således har vi på 146 MHz en 1. MF på
13,123 MHz og på 144 MHz er 1. MF 12,969
MHz. Det betyder at 1. MF båndpas skal være
154 kHz bred.
Hvis vi regner med at vi kan opnå et Q =
100 i disse kredse, vil båndbredden af én kreds

hvilket er i underkanten af det ønskede. Helt så
enkelt er det nu ikke, da båndbredden også af
hænger af koblingsfaktoren når der, som her,
er tale om båndfiltre. Kredsene er koblet meget
løst i de anvendte neosid dåser, det er derfor
nødvendigt at bruge en kapacitiv topkobling,
nemlig C41 og C45, hvorved den ønskede
båndbredde er opnået.
Lad mig lige tilføje, at 40468 A er forsynet
med en tråd, der kortslutter alle tilledninger,
når man får dem fra leverandøren. Denne tråd
må ikke fjernes, da 40468A ikke har indbyg
gede beskyttelsesdioder og derfor næsten med
sikkerhed bliver ødelagt, hvis man lodder den i
printet uden kortslutningsbøjlc.
Først når alle komponenter er monteret om
kring denne transistor, skal tråden fjernes. 2.
blander er en almindelig transistorblander med
en BF115, den konverterer de 13 MHz ned til
2,05 MHz.
I multiplikatorkæclen er anvendt 4 transisto
rer, hvoraf de 3 er af typen BC107B. Man
har måske undret sig over at jeg både i sende
ren og nu her i modtageren bruges BC107 som
HF transistor, det skyldes, at den er rørende
billig og arbejder ganske udmærket på de fre
kvenser, der her er tale om.
Den første transistor i denne kæde kører som
oscillator, når man anvender xtal styring af
modtageren, og som buffer, når der bruges
VFO. Jeg har i min opstilling monteret en om
skifter, der vælger mellem xtaller til kanalerne
og VFO'en.
Der er på printet huller til ét xtal af typen
HC18U samt en trimmer. Hvis man vil lytte på
mere end én bestemt frekvens, skal man ikke
montere trimmeren C58, men lodde en stump
coaxkabel i hullerne til xtallet og videre til en
omskifter.
Der skal med VFO styring tilføres ca. 1 volt
HF. De næste transistorer bringer signalet op til
132 MHz ved først en tripling til 33 MHz, der
efter dobles til 66 MHz og endnu en dobling til
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132 MHz. 1 kollektoren på 2N914 er anvendt et
dobbelt filter for at få signal til blanderen, der
er nogenlunde renset for harmoniske. Der er
anvendt linkkobling mellem disse kredse. Oscil
latorsignalet er ca. 1 V eff på g2 af 40643.
10 Ω modstandene i 12 volt linien er bare
min måde at fordele spændingen på, når der
ikke er mere plads under printet til forbindel
ser. Man kan naturligvis godt bruge alm. mon
teringstråd.
Forstærkning og begrænsning af den lave MF
på 2,05 MHz bliver som tidligere nævnt klaret
af 2 stk. integrerede kredsløb af typen CA3012.
Hermed forenkles hele denne vanskelige side af
en FM modtager.
Når man tidligere konstruerede disse modta
gere, var recepten som regel 2 stk. MF rør
samt 2 stk. begrænserrør, og der var derefter
ofte problemer med selvsving på grund af den
store forstærkning. Nu kan det hele klares på
90 X 25 mm, og så er der god plads mellem
komponenterne. Der er faktisk for stor for
stærkning i denne opstilling, og man skulle må
ske have taget en CA3028 som MF forstærker.
Prismæssigt er der dog ikke meget at spare, og
det er heldigvis sådan, at man kan regulere
forstærkningen ved at ændre afkoblingskonden
satoren på ben nr. 3.
Med de værdier, der er angivet i diagrammet,
er forstærkningen bragt op til det punkt, hvor
begrænserne netop begrænser på støjen alene.
Hvis forstærkningen bringes højere op, bliver
der fare for ustabilitet.
Båndbredden er med det anvendte L-C for
hold ± 10 kHz uden dæmpemodstande og ± 15
kHz med modstande.
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Selve detektoren er en såkaldt Foster-Seeley.
Detektorens virkemåde fremgår af fig. 4 (taget
fra J. Rybner: Radioteknik). De to kredse L2,
L3 er afstemt til centerfrekvensen - her 2,05
MHz. Udgangskredsen får tilført signal af 2
veje. Dels direkte (i det aktuelle kredsløb et ka
pacitivt midtpunkt) og dels via den induktive
kobling mellem spolerne. Ved centerfrekvensen
er der en faseforskydning på 90° mellem disse
signaler. På figuren ses det direkte signal V1 og
det induktivt koblede signal V2. Vi ser, at spæn
dingerne på pkt. A og B er lige store. Ensretter
vi dem, og ta'r vi derefter differensspændingen,
bliver denne altså nul.
Kommer der et signal uden for resonansfre
kvensen, vil der ikke længere være 90° mellem
de 2 bidrag til spændingen over udgangskred
sen. Vi har situationen markeret med punkte
rede linier på figuren. Nu er de 2 udgangsspæn
dinger ikke lige store, og tager vi differencen
mellem dem, bliver denne altså ikke 0. Denne
differensspænding vil i et rimeligt frekvensom
råde være proportional med afstanden fra cen
terfrekvensen.
Fra diskriminatoren føres signalet til en emitterfølger(se fig. 5). Derved undgår man at bela
ste detektoren. Inden signalet når frem til LF
forstærkeren, sker der en efterbetoning, d.v.s.
frekvensgangen korrigeres således, at de høje
frekvenser dæmpes. Dette er nødvendigt, da
frekvenssvinget fra en PM sender er proportio
nal med modulationsfrekvensen — d.v.s. høje
frekvenser giver stort frekvenssving og dermed
stort output fra frekvensdetektoren.
Denne hævning af høje toner vil få modula
tionen til at lyde meget spids. Modstanden på
100 KΩ samt kondensatoren C19 på 4,7 nF
danner dette led.
Da TAA300 kun kræver ca. 20 mV for at
give 1 W ud, er der desuden en spændingsdeler,
nemlig modstanden 33 kΩ i serie med potentio
meteret.
LF forstærkeren - som er en TAA300 fra
Miniwatt - har transformatorløs udgang, og det
er derfor, jeg har valgt denne type. Forsøg er
gjort med RCA 3020. Den er efter min mening
ikke så velegnet, dels fordi den kræver transfor
mer, dels fordi output er mindre: ca. 0,5 W.
Samtidig er tomgangsstrømmen større. Af for
dele skal nævnes, at der er indbygget en
squelchanordning.
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Fælles for dem begge er desværre, at de ikke
må få mere end 9 volt. Der er derfor i min op
stilling sat en zenerdiode på 3 volt i serie med
12 volt spændingen til TA300. Tomgangsstrøm
men i TAA300 skal justeres til 8 mA med
modstanden mellem ben 9 og ben 2. De 3 for
stærkere, jeg har bygget, har dog været så ens,
at 6,8 kΩ passede i alle tilfælde.
Der er ikke monteret kølefinne på TAA300,
da den kun skal forstærke 2 meter snak — prøv
ikke at køre 1 W sinus output med den uden
køling!
Squelch’en virker på den måde, at man fra
emitterfølgeren tager noget støj, som der er nok
af, når der ikke er bærebølge på modtageren.
Denne støj føres ind på et udtag på en lille
ringkerne, der sammen med kondensatorerne
10 nF danner en selektiv kreds med resonans
omkring 12 kHz. Dermed undgår man at mo
dulationen trænger igennem til transistoren T2
og lukker squelch’en. Støjen bliver nu forstær
ket og derefter ensrettet i en spændingsfordob
ler til DC som lader 0,5 μF kondensatoren Cl 1
op. Potentiometeret 22 kΩ bruges til at regulere
forstærkningen. Når spændingen på konden
satoren overstiger ca. 0,7 volt, begynder tran
sistor BC177 at trække strøm. Derved bliver
der en positiv gående spænding over kollektormodstanden, og de to dioder, der ligger over
lavfrekvensen, trækker strøm. De får altså nu
en lav impedans, og LF-spændingen bliver delt
ned, da generatorimpedansen er høj (100kΩ).
Når der kommer bærebølge på lyttefrekvensen,
mindskes støjen og dermed den ensrettede støj
spænding. Den positive spænding på dioderne
forsvinder og signalet går nu udæmpet til LF
forstærkeren.
Byggebeskrivelse.
Der startes med at montere TAA300 og
komponenterne omkring denne, derefter mon
teres
transistorerne
i
squelch-kredsløbet
og
emitterfølger samt de øvrige komponenter i
denne afdeling. Af pladshensyn er det nødven
digt at modstande og dioder monteres stående.
Der bliver nogle ledige huller i printet, det er til
tilslutning af de to potentiometre LF og squelch.
Disse tilsluttes først, når hele modtageren er
monteret. Nu kommer vi til spolerne i den lave
MF og detektor. Fremgangsmåden er gældende
for samtlige spoler i denne opstilling, hvor der
er anvendt Neosiddåse. Man fjerner de stifter
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fra pertinax bundstykket, der fører til ledende
forbindelser i printet, eller sagt på en anden
måde, man lader de stifter blive tilbage, der
går til stel. Nu sættes pladen på printet, således
at der er et mellemrum på ca. 1 mm mellem
plade og print. Derefter loddes alle stelstifter
og pladen sidder nu fast på printet. For detek
torens vedkommende er der på midten af pla
den i printet to huller, der skal bores op gen
nem pertinaxpladen - det er forbindelser fra
ben 5 på CA3012 til de to kondensatorer på
330 pF der monteres inden i dåsen.
Spolerne vikles omkring spoleformene sådan,
at den »kolde« ende, altså den trådende, der
stelforbindes eller afkobles, er øverst på for
men, det er den ende, hvor trimmestiften skrues
i. Når spolen er viklet, påsættes koppen og spo
leformen anbringes i hullet i pertinaxpladen,
giv den en lille klat tin, så den sidder godt fast.
På grund af kappen er det ikke i alle tilfælde
muligt at trække trådenderne gennem pertinax
pladen til printet, der føres i stedet for et styk
ke loddebar kobbertråd, fra printet og gennem
ét af de hak, der er i kanten af pladen.
Man kan også forsøge at bruge tilledningerne
fra de 4 dæmpemodstande og så få anbragt
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disse modstande inden i dåserne. Jeg har valgt
at lodde modstandene fast under printpladen,
hvor det var lettere at få dem anbragt.
I detektorkredsen går spoleenderne til kon
densatorerne og loddes fast, derfra fortsætter
trådene fra kondensatorerne ned til printet iso
leret med flex.
Når et sæt spoler er monteret i detektoren,
vikles en tråd 0,3 mm Ø som en link mellem
begge spoler, formet som et ottetal, beliggende
lige oven på kapperne, denne tråd samles med
en lodning. Nu monteres skærmen og man kon
trollerer, at ingen tråde berører top eller sider
af denne. Efter de 3 MF dåser er monteret,
kommer turen til de integrerede kredsløb. Ben
nr. 6-7 og 9 bruges ikke og fjernes derfor med
en bidetang, derefter fastloddes de to CA3012
og så de øvrige komponenter.
Nu monteres pertinaxpladen til 13 MHz
mellemfrekvensen, her fjernes ud over de stifter,
der går til stel, én stift mere, således at der bli
ver et hul til den kolde ende af L8 og L10. Der
bruges ikke kapper i 13 MHz kredsene. Kob
lingskondensatorerne C41 og C45 fastloddes
på de »varme« ender og sidder altså inde i då
sen.
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145 MHz dåsen med L12 og L13 samt 132
MHz dåsen med L18 og L19 fremstilles på
samme måde som 13 MHz dåserne med den
undtagelse, at koblingen mellem spolerne er en
link, på samme måde som i detektoren. Når
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disse 4 dåser er på plads, monteres BF115 samt
de 3 Field-Effekt transistorer og derefter mod
stande og kondensatorer.
Samtlige emittermodstande i modtageren er
monteret i lodret stilling, det er en fordel at
OZ AUGUST 1 971

vende dem sådan at den ledning, der går fra
toppen af modstanden, går til emitteren, da det
så er let at måle spændingsfaldet over modstan
den og dermed beregne strømmen i transisto
rerne. Det må også anbefales at skrue trimme
stiften i spoleformen inden man lodder på led
ningerne, fordi varmen fra lodningen kan de
formere den tynde spoleform.
Ved fremstilling af spolerne med litzetråd
benytter man de små ører på formen til aflast
ning af tråden, dette gælder ikke for spoler
med stiv tråd, her føres tråden direkte ned i
printpladen. Nu videre til multiplikatorkæden.
Også her fremstilles spolerne først og der fjer
nes en stift til stelforbindelse af linken på spole
nr. L16 og L17. På 11 MHz spolen anvendes kap
pe og udtag på spolen, de to andre spoler er
uden kappe, men med en link, der vikles ind
mellem de første vindinger i den kolde ende af
spolerne.
„
Efter montage af spoler, kommer transisto
rer, modstande o.s.v.
Til slut monteres spoleformen til antenne
spolen, selve spolen vikles om en dorn og en
derne formes, så de passer til hullerne i prin
tet. Antennelinken er som sædvanlig viklet mel
lem de faste vindinger.
Hvis man anvender korte ledninger til for
bindelse af potentiometre, kan man bruge alm.
monteringstråd. Det er ikke nødvendigt at bru
ge skærmet kabel.
Til trimning af modtageren er det bedst at
bruge Xtalstyring, man har da større sikkerhed
for, at man trimmer den lave MF på den rette
frekvens. Dette har især betydning når man vil
have modtageren Xtalstyret på flere frekvenser.
Hvis den lave MF ikke justeres til 2,05 MHz
vil man ikke lytte på de rigtige frekvenser med
de andre Xtaller, forstået på den måde, at man
vil lytte for lavt eller for højt i frekvens afhæn
gig af hvad MFen er trimmet op til. Et eksem
pel på hvordan man kan ændre lyttefrekvenserne ved at ændre II MF. kan forklare dette.
Hvis vi f.eks. tager Xtallet til 145,9 MHz som
hedder 11,06538 MHz og tænker os at II MF
ikke er trimmet til 2,05 MHz men til 2,15 MHz.
Signal
= 12 X Xtal + I MF
l MF
= Xtal + II MF
12 X 11,06538
= 132,78 MHz
11,06538 + 2,15
=
13,22 MHz
146,00 MHz
OZ AUGUST 1 971

Udregningen viser, at man ændrer lyttefre
kvensen 100 kHz, nemlig lige så meget som II
MF er ændret. Dette kan naturligvis benyttes
med held, hvis man kun har et 145,8 MHz
Xtal og hellere vil lytte på 145,9 MHz.
Nu skal man ikke tro, at man bare kan bruge
et tilfældigt Xtal og så flytte II MF derefter.
Man skal nemlig passe på denl3’ harmoniske
af oscillatorerne, den begynder at komme ind
på 2 m båndet ved frekvensen 11,076 MHz.
Det samme gælder den 14’ harmoniske af
10,028 MHz. Dette viser, at det kun er ret
snævre områder, der kan benyttes som oscilla
torfrekvens hvis man vil undgå falske bærebøl
ger i modtageren.
Man starter trimningen ved multiplikator
kæden som jo er en lille sender, og det gælder
nu om at justere kernerne til max. styring af
næste transistor. Dette måles med voltmeter
over emittermodstandene. 132 MHz kredsene
kan trimmes når man måler på souce-modstan
den på l.ste blander, her vil spændingen ændre
sig lidt når man tilfører en injection over en vis
størrelse på gate 2. Derefter fjernes skærmen
om 132 MHz kredsene, og med gitterdykmeter
sikrer man sig, at det er 132 MHz der er af
stemt til.
Hvis man har en målesender kan man deref
ter fjerne Xtallet og koble lidt 2,05 MHz signal
til dette sted og med et rørvoltmeter måle på
diskriminatoren på punkt A. Her justerer man
denne, ved at justere sekundæren i balance til 0
volt.
Der tilsættes nu målesignalet FM modulation
og med et oscilloskop på FF udgangen justeres
alle 2,05 MHz kredse til max. FF output idet
man, efterhånden som forstærkningen stiger,
regulerer ned for bærebølgen så der stadig er
lidt sus på FF. Der må ikke tilføres så meget
bærebølge at begrænseren træder i funktion.
Prøv også at variere centerfrekvensen lidt og
se på meteret den velkendte S-kurve, hvor me
teret uden for båndpas står på 0 volt, når man
nærmer sig de 2,05 MHz dykker meteret først
til den ene side, går igen på 0 volt, stiger til den
anden side og går igen på 0, dette + og - ud
slag skal helst være lige stort.
Xtallet monteres igen og squelch’en skulle nu
virke. Der tilføres lidt 2 m signal på lyttefrekvensen og 13 MHz samt 145 MHz kredsene
justeres til minimum sus.
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Til fintrimning er forsøgt anvendt diodeprobe og rørvoltmeter, men det var ikke muligt, da
MFen gik i selvsving ved berøring med pro
ben. Jeg har derfor til trimning monteret en
AM detektor med forbindelse til L4. På grund
af de korte forbindelser til stel, var det nu mu
ligt at foretage en fintrimning uden selvsving.
Den varme ende af L4 og L6 er iøvrigt ført
udenfor dåserne på printpladen, da det så var
lettere at lave en kapasitiv topkobling, hvis
båndbredden skulle være for lille. Det viste sig
ikke at være nødvendigt med denne MF.
Jeg kan også til denne konstruktion tilbyde
at levere print, hvis nogle skulle få lyst til at
bygge noget selv. Det samme gælder spolen til
squelchkredsløbet selv om OZ3UJ, der også
har bygget et eksemplar, påstår, at man kan
vikle den selv, hvis man låner en synål af XYL.
Jeg skal i en senere artikel forsøge at beskri
ve min VFO samt, vise lidt om, hvordan jeg
har bygget sender og modtager sammen.
Stykliste.
Ferroperm keramiske kond.
Type 9/0138,8 40 volt
2 stk. 4,7 nF
11 stk. 10 nF

Type 9/0121,3
9 stk. 68 pF

Type 9/0141,8 40 volt Type 9/0145,9 12 volt
6 stk. 27 nF
6 stk. 0,1 μF
1 stk. 15 nF
Type 9/0138,9
13 stk. 1 nF

Type 9/0112,9
2 stk. 2,2 pF

4 stk. dioder OA95
2 stk. dioder BA100
5 stk. transistorer BC107B
Radio Parts nr. 522
1 stk. transistor 2N914
Styroflex
1 stk. transistor BF115
4 stk. 500 pF
1 stk. transistor 40468A
3 stk. 330 pF
1 stk. transistor BC177
1 stk. 50 pF
2 stk. transistorer 40673
- 2 stk. IC CA3012
Radio Parts nr. 5668
1 stk. IC TAA300
Keramiske pladetrimmere 1 stk. zenerdiode
1 stk. 3,5-13 pF
f. eks. ITT ZD 3,9 eller
1 stk. 7-35 pF
4 stk. Si. dioder i serie.

6 stk. 4,7 pF
2 stk. 18 pF

Mini watt modstande
Type B 830504 i/8 W
Stk.
5 10 Ω
2 47 8 100 2 150 6 220
1 270 1 330 O
A "71\
Z 470
Ω—
1 560 4 1 kΩ
1 1,7 2 23 3,3 3 4,7 1 6,8 —
1 8,2 1 10 2 15 5 22 2 27 3 33 3 47 6 68 3 100 -

1 220 kΩ
2 330 Vitrohm kulpotentiometre
type P 254
1 stk. 4,7 kΩ KV II
1 stk. 22 kΩ KV 1
Miniwatt elektrolyt kond.
3 stk. C426 AR/E 125 μF
1 stk. type C426 CA/D 32 μF
Tantal dråbe elektrolyt kond.
1 stk. 10 μF 25 volt
1 stk. 4,7 μF 35 volt
2 stk. 2,2 μF 35 volt
1 stk. 1 μF 35 volt
1 stk. 0,47 μF 35 volt
Neosid kleinfilter
3 stk. dobbelt orange
2 stk. dobbelt rød
2 stk. dobbelt hvid
2 stk. enkelt rød
1 stk. enkelt hvid

SPOLEDATA
L nr.

Frekvens

Antal vind.

Udtag

1
2
3
4-6
5-7
8-9
10-11
12-13
14
15
16
17
18
19

12 kHz
2,05 MHz
2,05 MHz
2,05 MHz
2,05 MHz
13 MHz
13 MHz
145 MHz
145 MHz
11 MHz
33 MHz
66 MHz
132 MHz
132 MHz

200
2X32
2X25
2X 16
2X16
2X 6
2X 6
2X 3
7
2X 8
2X 4
2X 3
2X 3
2X 3

50

Link

8

1
1
4
1
1
1
1

Tråd
0,15 cul.
20X0,04
20X0,04
20X0,04
20x0,04
0,3 cul.
0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 -

Spoleform - kerne
Philips 4322 020 36630
Neosid orange kappe og stift
Neosid orange kappe og stift
Neosid orange kappe og stift
Neosid orange kappe og stift
Neosid uden kappe, rød stift
Neosid uden kappe, rød stift
Neosid uden kappe, hvid stift
Neosid type 722/1 P
Neosid rød kappe, rød stift
Neosid uden kappe, rød stift
Neosid uden kappe, hvid stift
Neosid uden kappe, hvid stift
Neosid uden kappe, hvid stift
0,15 - 0,3 - 0,5 loddebar kobbertråd
20x0,04 loddebar litzetråd
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VHF- og UHF-konstruktioner
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Efterhånden har amatørradio fået udseende
af, at det blot drejer sig om at kunne afse
penge til at købe dette eller hint apparat med
rød eller blå mikrofon, finde en ledig stikkon
takt og så komme i gang med at snakke. Beva
res, mange personlige venskaber er blevet skabt
på den måde, ligesom vor andel i den forøgede
internationale forståelse (endskønt denne for
ståelse undertiden kan være svær at få øje på)
ikke må underkendes.
Jeg fremkommer med dette opstød for at
spørge om, hvor sidder I ægte eksperimente
rende amatører, de der ikke går af vejen for et
tidrøvende arbejde for at finde ud af noget,
andre har lavet før og som sikkert kan købes
billigere end I selv har fremstillet det, hvis man
skal tage arbejdslønnen med i beregningen?
Dette må dog ikke opfattes som en kritik af
konstruktionsartiklerne i OZ, idet jeg person
lig gerne tager den udfordring op, der ligger i
at forstå de mere eller mindre avancerede
kredsløb, der i den sidste tid er vist i OZ, men
jeg efterlyser små nemme konstruktioner, der
kan bygges af næsten enhver og som samtidig
har en praktisk anvendelighed.
Nu er jeg nok klar over, at mange mister
modet, når de efter mange ugers arbejde får en
sender i luften, måske med hjemmefilede kry
staller osv., og så det viser sig, at resultatet
ikke står mål med forventningerne, og den ene
dårlige rapport efter den anden vælter ud af
højttaleren. Til dem vil jeg bare sige, opgiv
ikke, der findes mange venlige amatører, som
gerne vil hjælpe med rapporter, mens man eks
perimenterer. Jeg havde problemet inde på livet
i 1968, da jeg byggede min berygtede „Rode
kasse ESB“, men efter et par timers lang QSO
med en lokal amatør lykkedes det at få bæstet
til at køre, så folk begyndte at spørge, om jeg
kørte med rød eller blå mikrofon. Jeg fik ellers
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en del ris for denne konstruktion, idet jeg
havde anvendt noget så forældet som rør, men
blev ved med at eksperimentere.
Desværre har jeg ligget stille i næsten to år
(byggeri af ny QTH), men nu er jeg altså kom
met i gang igen og er parat til at tage, hvad der
kommer af ballade, idet jeg stadig anvender,
hvad der er for hånden og ikke investerer i det
sidste nye.
Som den vågne læser har bemærkt, var over
skriften VHF- og UHF-konstruktioner, og det
betyder, at HF-båndene foreløbig er lagt på
hylden, og der vil komme en række VHF- og
UHF-konstruktioner i OZ på et plan, hvor jeg
tror, at de fleste kan være med.
Foreløbig kan nævnes følgende, som er ind
sendt til TR: 2 meter converter med nuvisto
rer, QRP 2-meter sender med fasemodulation
samt mini-varaktortripler til 70 cm, 70 cm
nuvistorconverter til sammenbygning med først
nævnte 2-meter converter og en 70-cm ekspe
rimentsender.
Der er i disse konstruktioner anvendt stan
dardkomponenter, men man må som eksperi
menterende amatør arbejde efter princippet, at
intet har vist sin berettigelse, før det kan an
vendes til andet end det egentlige formål.
Jeg håber, at mine artikler må inspirere an
dre ligestillede til at fremkomme med deres
konstruktioner, så vi kan få amatørradio ned på
et plan, der kan virke tillokkende for folk med
ikke alt for megen teknisk kunnen. Jeg tænker
her bl. a. på privatradiofolkene, der meget ger
ne vil pille, men ikke må. Med en D-licens og
lidt fingerfærdighed kan man komme langt uden
særlig økonomisk indsats.
Og lad mig lige til sidst tilføje, at surplusgrej,
BCL-spiller og lign. stadig indeholder en del
komponenter, der, trods det vi lever i en tek
nisk avanceret tid, udmærket kan anvendes til
mange spændende eksperimenter.
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Viskerautomat til bilen
Af F.Golubov, Hjarnø, 8700 Horsens

Alle, der har en almindelig robot til sty
ring af viskeren installeret i bilen, har sikkert
erfaret, at et visk pr. funktion er for lidt masser
af gange, den her viste kan reguleres således,
at man får 1-5 visk pr. funktion, og det gøres
med det potmeter, der sidder øverst på fig. 1,
det andet er til at regulere pausetiden, men det
har den skarpsindige læser nok allerede gættet.
Samme læser har nok også set, at der er to
relæer med deres tilhørende kredsløb, det ene
efter det andet, hvad er nu det - jo, det er gan-

strøm og dens emitter-collektor spænding vil
stige. Herved får Q2 tilført basisstrøm gennem
de 15k, hvorved den går ON (bliver mættet).
Samtidig bliver 400 μF lytten nu opladet gen
nem det øverste potmeter. Når spændingen over
elektrolytten vokser, vil første transistor få ba
sisstrøm
og
dens
emitter-kollektor-spænding
falder. Den næste transistor får ikke længere
basisstrøm, den går OFF, relæet falder og vi
starter forfra.
Det næste relækredsløb arbejder som tidsfor
sinkelsesled. Den 25μF lyt, der sidder i basis

Strftmskema over VV- Robot

Fig 1

Rel

styrer

vasker.

Re2 styrer visker.

ske simpelt dovenskabens triumf, man her ser
i form af en robot der både kan styre visker og
vasker på en sådan måde, at vasker altid stand
ser før visker, så frontruden efterlades i ren,
tør stand.
Om diagrammet er der ikke alverden at for
tælle, det skulle gerne tale for sig selv. De to
potmetre, 400 μF kondensatoren og relækon
takterne fra Re1 er kernen i det hele, afladning
af lytten er pausetiden og er den til ende, vil
relæet trække, fordi Q1 så ikke får mere basis-
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på dette kredsløbs første
transistor, har til op
gave at forsinke Re 2’s
fald, når Re 1, der
styrer tids-kredsløbet og vaskeren falder, vil de
25 μF blive ladet op gennem modstanden på
100 k.Ω. Efter ca. 1 sec.
vil Q3 gå ON og Q4
OFF. Altså vil Re2 falde
ca. 1 sec. efter Rel.
De viste komponentværdier behøver ikke at
følges slavisk, idet store afvigelser kan anven
des med lidt eksperimenteren, men følges de
angivne størrelser, virker opstillingen garante
ret med det samme. Jeg har selv lavet 20 stk.
OZ AUGUST 1 971

Re 2

8,7 x 6,3

F ig . 2

stillinger:
1=

robot

2=visker

afbrudt
alene

3= visker + vasker

til viskerkontakt
parallel

serie m.
elbremse

vaskerkontakt
parallel
Rel

engang i febr.-marts, og de var alle ok, og er
det så vidt vides endnu.
Relæerne er Siemens minirelæ 12 V m. to
sæt skiftekontakter, og som kabinet har jeg an
vendt en plastbox Teko P2 65 + 105+ 40 mm
med alu forplade. Her er lige plads til omskifte
ren og to potmetre. Er der nogle, der ikke kan
finde ud af det, må de gerne skrive til mig, og
er det helt galt, har jeg vist et par stk., der er
monteret, liggende.
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Tillæg til viskerrobot
På fig. 4 ses endnu en robot. Den kan gøre
nøjagtig det samme som den først beskrevne,
kredsløbene er blot udformet på en helt anden
måde og har kun interesse ifald der er en eller
anden, der gerne vil anvende en masse kompo
nenter, uden at det er nødvendigt! De to BC
107 danner en Bistabil ose. der har den egen
skab, at når den ene transistor trækker strøm, er
den anden afskåret. Denne tilstand er stabil, til
der kommer en puls fra f. eks. første ujt.
2N2646. Den vil - hvis første BC107 ingen
strøm trækker - få den til det, idet pulsen er
positiv, vil basen også blive dette, og de to BC
107 bytter plads. Herved slukkes der for strøm
men til første ujt., og anden ujt. skal nu afgive
puls, for at trinet kan skifte over igen. Denne
opstilling har jeg lavet i 5 eksemplarer, og de
fungerede godt. blot er de nemme at forstyrre,
idet en kraftig impuls på ledningsnettet kan få
bistab til at skifte. Det modvirkes med en
passende lyt fra + til - direkte på printet.
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Stabiliseret spændingsforsyning med elektronisk sikring
Af Birger Jiirs, Brændemosevej, Karlstrup pr. 2690 Karlslunde

Den angivne spændingsforsyning er blevet til
ud fra følgende krav: Regulerbar fra 2-24 V,
variabel strømbegrænsning med max. ca. 20
amp. Den skulle opbygges med forhåndenvæ
rende transistorer.
Diagrambeskrivelse: Opstillingen
bygger på
en differentialforstærker bestående af T1 og T2.
Ved hjælp af P1 reguleres spændingen. Trim
potmetrene P2 og P3 benyttes til at fastlægge
max. og min. udgangsspænding (forsøg ikke at
opnå 0 volt på udgangen). T2 styrer T3, som
igen styrer T4. Som serietransistor benyttes 3
stk. 2N442 grundet muligheden for stor effekt
afsættelse. Ved under ca. 14 V udgangsspæn
ding skiftes dog til et 18 V udtag på nettransfor
meren. De to kondensatorer på Ta’s basis var
nødvendige, da der ellers opstod parasitter ved
stor belastning. D4 i forbindelse med ellytten
over zenerdioden tjener til ekstra brumfiltrering
af zenerspændingen.
Den elektroniske sikring er opbygget ved
hjælp af et flip-flop kredsløb bestående af T9
og T10. T9’s basis-emitterstrækning måler spæn
dingsfaldet over den indskudte seriemodstand.
Med omskifteren, der indkobler forskellige se

riemodstande, og potmetret P7 indstilles til den
strøm, hvor spændingen skal afbrydes. Med P6
justeres P7’s dækningsområde. Idet den indstil
lede max. strøm opnås (f. eks. ved kortslut
ning) kipper transistorerne ogT8 trækker strøm,
hvorved T3 lukker og udgangsspændingen fal
der øjeblikkelig ud. Samtidig trækker T41 strøm
og lampen lyser. Spændingsforsyningen forbli
ver i denne tilstand uanset belastningen, indtil
reset-knappen
indtrykkes,
hvorved
flip-floppen
vender tilbage til sin udgangsstilling. Potmetret
P4 justeres således, at udgangsspændingen netop
falder ned, samtidig med at lampen tænder. P5
har indflydelse på både spænding- og strømre
gulering. Dets indstilling er ikke særlig kritisk,
og der kan eventuelt anvendes en fast modstand
på 3,9 k. Det bestemmer delvis strømmen i T2
og i T8 ved aktivering af flip-flop kredsløbet.
Opbygningen er ikke særlig kritisk. Af hen
syn til brum ved store strømme skal man sørge
for, at 2,5 mF ellytterne ikke „hænger“ på med
lange ledninger.
Note: Der er en fejl i diagrammet
lektor skal byttes om.

T8’s basis og kol-

-;26-36V
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Stabiliseret spændingsforsyning 2-24V 20A
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Ved OZ7CH Carl Ulrich
Holten, Huml evej 13,
Jyllinge
4000 Roskilde
Hertil sendes spørgsmål,
der ønskes besvaret
i denne rubr ik.

Spørgsmål: Hvordan bliver forholdene på
HF-båndene i de nærmest følgende år?
Hvad er årsagen til de periodiske gode lang
distanceforhold på 2 m?
Lidt radioprognose.
Svar: Den nuværende solpletcyklus begyndte
i oktober 1964 og har passeret maksimum med
et såkaldt afrundet solplettal på R = 111 i no
vember 1968. Det afrundede solplettal er et
gennemsnitstal beregnet udfra det faktisk fore
kommende antal vulkanudbrud iagttaget på so
len indenfor en bestemt tidsperiode, og disse
udbrud har kolossal betydning for radioforhol
dene her på jorden. Tallet har været omkring
100 det meste af 1969, men er nu i 1971 om
kring 80 til 65 pr. måned.
Til brug for beregning af radioprognoser må
man betjene sig af et såkaldt forudsagt solplet
tal, og det var for juli ventet at være 67, for i
løbet af 1972 at være faldet under 50. Fra
maksimum til minimum plejer der i gennem
snit at gå 6-7 år, hvilket medfører, at næste
minimum nåes i slutningen af 1975. Der er ca.
11 år mellem to maksima. Se iøvrigt skema
erne side 132 og 133 i „Vejen til sendetilladel
sen".
Lavt solplettal giver en lavere maksimal
brugbar frekvens (MUF) og høje tal giver mu
lighed for at benytte højere frekvenser. F. eks.
giver 10 m-båndet en sommerdag i et solplet
maksimumsår gode muligheder for lange di
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Antenner
og udbredelses
forhold

stancer udover Europa, mens det på samme tid
af døgnet i et solpletminimumsår almindeligvis
er dødt. Vulkanudbrudene på solen ændrer
ionisationen (iontætheden i de forskellige lag
af ionosfæren) og dermed deres evne til at re
flektere HF-radiofrekvenser. VHF er derimod
ikke afhængige af solens stråling, d.v.s forhol
dene er afhængige af tid på døgnet og tid på
året.
20 m-båndet er i højsommermånederne ikke
så „livligt" som i efterårs- eller forårsmåneder
ne. Dette skyldes, at udbredelsen over disse di
stancer på denne frekvens er afhængig af at
hele transmissionsvejen skal være dækket med
sollys. I vort sommerhalvår er solens indfalds
vinkel på den sydlige halvkugle temmelig lav,
hvorfor kommunikation nord-syd udover æk
vator er vanskeligere end ved forårs- og efter
års jævndøgn, hvor begge halvkugler er ligeligt
belyst. I sommerhalvåret er der derfor færre
DX-stationer at høre end i perioden febr.marts-apr.
og
aug.-sept.-okt.
En
tilsvarende
indskrænkning gør sig også gældende omkring
december måned.
Når solplettallet i 1972 kommer under 50
pr. måned vil 10 m på det nærmeste være en
skygge af, hvad det var i årene 1968-70, for
ikke at tale om rekordårene 1957-59 med sol
plettal på ca. 200 stkr. 1 1972 vil 10 m-båndet
kun være åbent højst et par timer i døgnet og
sandsynligvis kun udvise liv umiddelbart før
solnedgang. Omkring 1975 vil det praktisk talt
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være dødt for DX. Det månedlige solplettal
forventes at ligge under 10 i solpletminimums
årene.
15 m-båndet vil i de kommende år også bli
ve mindre livligt, men med langt flere åbne pe
rioder end 10 m, og i solpletminimumsårene vil
det blive „båndet med overraskelserne".
20 m-båndet bliver aldrig helt dårligt, selv
om livligheden vil aftage mærkbart til efter
1975. Med det lave solplettal vil DX blive me
re almindelig på 7 og 3,5 MHz, men for at
komme godt ud, skal det uomtvisteligt gøres
med lodret polarisation. Konkurrencen bliver
hård og QRM’en slem, for der bliver trængsel!
HF-båndene under 30 MHz vil, som nævnt
her, være afhængige af ionisationen i de for
skellige lag, der befinder sig i fra 100 til ca.
250 km højde over jorden. Et specielt lag, „spo
radisk E-lag“ giver ofte mulighed for uventede
kort-skip-forhold, d. v. s. at stationer, som
normalt ligger i den „døde zone" mellem den
direkte bølges uddøen og den første reflekte
rede bølges „nedkomst" og normalt ikke kan
høres, dukker nu pludselig frem.
På 27 MHz giver det sig blandt andet udslag
i at PR-amatører kan kontakte hinanden f. eks.
fra Nordjylland og til København eller tværs
over Sjælland og nogle gange med kraftig fad
ing, som karakteriserer, at der er tale om en
eller anden for for reflektion.
Helt op på TV-kanalerne 50-75 MHz kan
denne sporadiske E-lags reflektion medføre, at
Leningrad, Spanien, Irland o.s.v. ses med mere
eller mindre fading. I mange tilfælde står bille
det dobbelt, hvilket karakteriserer at transmis
sion foregår over to reflektionsveje med for
skellig vejlængde, til andre tider står billedet
roligt i halve timer. Disse sporadisk E-lags reflektioner forekommer ofte i den solrigeste del
af sommermånederne.
VHF- og UHF-udbredelse.
Udbredelse af 2 m- og 70 cm-signaler er af
hængig af mere jordnære forhold, d.v.s. de di
rekte meteorologiske forhold, såsom fugtighed,
temperatur
og
barometerstand.
Ved
såkaldt
„termisk
inversion",
d.v.s.
når
temperaturen
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undtagelsesvis er højere nogle km oppe over
jorden end ved jordoverfladen, gives de bedste
muligheder for reflektion af f. eks. 2 m-signa
ler over adskillige 100 km. Disse tilstande fore
kommer ved store temperaturforandringer og
bestemte fugtighedsforhold, f. eks. efter solned
gang når jordtemperaturen falder og de solop
varmede fugtige luftlag stiger tilvejrs.
Det har vist sig, at VHF- og UHF-signaler
ofte løber „langs isobarerne", d.v.s. i grænse
området mellem luftlag med forskelligt tryk.
Signalerne føres hundreder af km afsted i disse
grænselag, indtil de af andre meteorologiske
årsager bøjes mod jorden igen. Hvis man har
tilgang til vejrkort, hvorpå isobarerne er ind
tegnet, eller iagttager TV-forholdene på de høje
kanaler, kan man deraf tage varsler om der er
forhold på 2 m eller 70 cm. Sommeren 1969
var p.gr.a. de termiske forhold særdeles livlig
på VHF, men også denne sommer har været
god og vil sikkert være det i august og evt. i
september måned med.
Med gode antenner og støjsvage modtagere
er reflektion af 2 m-signaler fra ioniserede
„spor" efter meteoritter i høj grad mulig. Disse
spor forsvinder desværre efter sekunders eller
mindre end et minuts varighed, men det har
dog være muligt at udveksle call og rapporter,
f. eks. har OY2BS gjort et stort arbejde på det
te område. Når disse linier læses er den årligt
tilbagevendende
meteorsværm,
der
forekom
mer i ca. 10 nætter i begyndelsen og midten af
august („Perseiderne") på retur, men den vil
utvivlsomt være udnyttet af 2 m-folkene.
Den mest almindelige langdistancereflektion,
der kan udnyttes på 2 m er „Nordlysreflek
tion" (på engelsk „aurora"). Det betyder dog
ikke, at man skal afvente nordlysforhold, men
skal forstås på den måde, at de samme ionise
rede luftlag, der befinder sig omkring polar
egnene og i „nordlysområdet", udover at kun
ne ses fluoriscerende ved nattetide om vinte
ren, også reflekterer 2 m signaler ganske godt.
Begge parter skal dreje beamen i nordlig ret
ning og chancen er der. De første VHF-forbin
delser mellem GM- og OZ-stationer for ca. 23
år siden, skete sandsynligvis på denne måde.
vy 73 7CH
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MAYDAY, MAYDAY fra Vejle
Kære medamatører, hvor lang tid endnu
skal vi lide under, at Danmark er et u-land an
gående P & T’s bestemmelser om LF forstyr
relser.
Jeg bor i en boligforening, der med velvillig
indstilling til radioamatører, har givet tilladelse
til opsætning af antenneanlæg. Men, hvad hjæl
per det, når man i løbet af kort tid får forevist
2 stk. regninger å ca. 100 kr. for indsættelse af
afkoblingsspoler og kondensator i naboernes
dårlige apparater.
Hvis dette fortsætter med samme fart, kan
man godt gå QRT indtil vi får nye bestemmel
ser angående LF forstyrrelser.
I begge tilfælde har der været tale om sam
me populære danske mærke. Jeg kontaktede
fabrikken og talte med en tekniker på radioog TV-service området.
Denne fortalte mig, at man havde gjort en
hel masse ud af disse problemer.
Da jeg spurgte, hvorfor man så ikke rekla
merede med det, svarede han, at det ikke var
nødvendigt ved deres apparater, da man disku
terede kvalitet før prisen?
Men dersom det var helt galt, havde de nog
le spoler til at sætte i højttalerudgangen. Jeg
er målløs!
Hermed kan jeg på det kraftigste anbefale
at man før køb af radio eller tv, forlanger at
apparatet er indstrålingsfri, samt at EDR kob
ler PA’en på i deres bestræbelser over for
P & T.
Vy 73 OZ3FQ, Flemming.
Det der med spolen i højttalerudgangen er
nu ikke nogen dårlig fidus - så det er der såmænd ikke nogen grund til at grine af. Jeg
erindrer et tilfælde for nogle år siden hvor en
af mine venner - 4UN - havde vrøvl med sine
naboer. Hans signal gik ind i et par radioer via
OZ AUGUST 1971

højttalerledningerne. Det kunne man nu også
forvente, idet antennen kun sad et par meter
fra de omtalte ledninger, og der var næppe me
re end 5 m til antennen til fællesantenneanlæg
get. Vi prøvede at fjerne HF’en ved at sætte
nogle nF over højttalerstikkene. Men hvis kon
densatoren kom op på 10 nF gik bæstet i sving.
I udgangen på sådan en radio sidder der nem
lig en hårdt modkoblet transistorforstærker der
går uhyggeligt langt op i frekvens. Når man
sætter en kondensator over udgangen indfører
man en ekstra fasedrejning, og bliver denne for
stor, går det altså galt. Dette er ikke nogen
fejl ved apparatet. 10 nF svarer til over 100 m
ledning, og radioen er slet ikke beregnet til at
have så lange højttalerledninger. Vi klarede
det aktuelle tilfælde ved at benytte en konden
sator, der var lidt mindre end 10 nF, og det
viste sig at være nok. Havde det ikke været
nok - hvad så? Jo, så havde vi sat en spole på
4,7 μH i serie med ledningen mellem forstær
ker og stik. Og over stikket havde vi sat kon
densatoren på 10 nF. Det ville have klaret skæ
rene. Fidusen er den, at spolen set fra forstær
keren isolerer, således at forstærkeren for høje
frekvenser ser ud i en spole og ikke i en kapa
citet. Og forstærkere elsker at se ud i små spo
ler. Prahn forhandler nogle små spoler i μH
størrelsen, der kan tåle strømme på nogle am
pere.
Seriemodstanden
ligger
omkring
100
mohm, så det kan ikke skade. Dem anvender
jeg i min nuværende forstærker, og de anbefa
les på det kraftigste.
Og så til vor lille kæphest. Det kan ikke være
rimeligt, at disse komponenter skal indbygges i
alle apparater - blot fordi ganske enkelte ap
parater forstyrres. Der er måske 1 ud af 1000
radioer, der bliver generet af amatører. Skal
der nu indbygges 2 spoler og 2 kondensatorer
i hver kasse for at gøre dem indstrålingssikre,
vil det fordyre dem med - lad os sige 2 kr.
Men nu var det jo kun 1 ud af 1000 apparater,
der blev forstyrret. Det vil altså sige, at fabrik
kerne - og hermed forbrugerne og samfundet
— skal betale 2000 kr. for at vores amatørven
ikke skal genere. Dette kan aldrig være rime
ligt. I sådanne tilfælde må det rigtige være, at
der laves service på det apparat, der bliver for
styrret. Dette vil set ud fra samfundets side væ
re meget mere økonomisk — også selv om det
så kommer til at koste amatøren noget mere.
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En realistisk løsning på forstyrrelsesproble
merne vil være, at EDR opsamler viden om
afhjælpning af forstyrrelser. Denne viden kan
så - via afdelingerne og OZ - formidles til
medlemmerne, således at disse ikke som nu er
ladt i stikken når problemerne kommer. End
videre kan EDR fremstille og forhandle, eller
sørge for at andre forhandler, det nødvendige
udstyr herunder spoler, filtre, ferritrør etc. Og
endelig kan DU skrive til OZ og fortælle, hvor
dan du fik løst problemerne. Det er jo meget
muligt, at der sidder en fyr et andet sted med
nøjagtig de samme problemer, og han har må
ske ikke fundet løsningen endnu.
Det er muligt, at man kan give fabrikkerne
det indtryk, at det er en folkevilje at appara
terne bliver indstrålingssikre - og så vil de na
turligvis også lave dem så de er det. Men det
vil samtidig være ensbetydende med at mange
„uskyldige" forbrugere kommer til at betale
fordi vi andre har en god hobby.
NG.

TR’S HJØRNE
Farve-TVI-test på rundtur
I majnummeret af OZ kunne man side 213
læse en meddelelse fra hovedbestyrelsen om,
at man nu vil gøre noget ved lavfrekvensforstyr
relserne. Hvorefter der fortsættes med en be
skrivelse på svensk af, hvordan man har „af
prøvet" en række farve TV-modtagere. Origi
nalartiklen i svensk QTC fremkom pudsigt nok
ret kort tid efter at en lignende „test" havde
været beskrevet i det tyske Das-DL-QTC (10/
1969). Fra Sverige er „testen” spadseret til Eng
land, hvor en dansk amatør har set den i
RSGB’s blad Commamcation og har sendt mig
en oversættelse! Hvoraf det beklagelige faktum
fremgår, at ikke alle EDR-medlemmer læser
„meddelelser fra HB”.
Når QTC’s „Provning av FTV-mottagare"
ikke fremkom som en almindelig teknisk artikel
i OZ er årsagen, at vi i TR nok er noget mere
kritiske med kvaliteten af det stof, vi bringer,
end de andre, nævnte tidsskrifter. Men da nog
le læsere måske heraf vil slutte, at vi er nogle
grove løgnhalse og storskrydere, for de har da
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set mange artikler, som bestemt ikke kunne
holde vand ret længe! - Ja, så må vi jo nød
vendigvis fremkomme med en forklaring.
Se, hvis denne famøse artikel havde udtrykt
noget lignende som: „Se nu her, venner, sådan
skal I gøre, når I skal vælge et farve TV til
XYL, eller når naboen spø’r, om du mener
det er fornuftigt at købe mærke dit eller dat.
Få det på prøve og start TX'en, og se så hvor
galt det er". Hvis ikke denne artikel havde ud
givet sig for at være en højt kvalificeret teknisk
undersøgelse af FTV (hvor mange af de nævn
te mærker fås forøvrigt her i landet?) - så var
den heller ikke blevet kasseret. Men en under
søgelse, der udgiver sig for at være autoritativ,
skal også være af en sådan karat, at ingen bag
efter skal kunne føle sig taget ved næsen. Hvis
der derimod er tale om en amatørkonstruktion,
som ikke giver sig ud for andet, end den er, af
typen „Sådan har jeg lavet det", er kravet til
teknisk integritet helt andre, end til en artikel,
der siger „Dette er videnskabelige facts!"
En undersøgelse som EDR eller en enkelt
amatør bagefter kan bruge som reference ved
forhandlinger med f. eks. P & T, kræver en
helt anden teknik og metodik, og det er slet
ikke noget for amatører at lave hjemme på
køkkenbordet - heller ikke selv om man kan
remse en hel række kommercielt fremstillede
måleapparater op.
Jamen hvad skal vi da så gøre, hvis vi skal
komme TVI og andre forstyrrelser til livs? vil man kunne spørge.
Først og fremmest stå sammen - men nu er
der måske håb om, at nogle af de mest mærk
bare splittelsestendenser i fremtiden vil forsvin
de. HB bør udarbejde en strategi i stedet for
ørkesløse diskussioner og slag i luften til højre
og venstre. Men kort tilbage til det tekniske.
Man kan ikke lave en undersøgelse af TVI
uden at adskille de forskellige måder, forstyr
relserne trænger ind i TV-kassen på samt at
etablere veldefinerede målebetingelser. Så mon
ikke hellere vi skulle begynde der, hvor HB’s
meddelelse begynder, nemlig ved LF-forstyrrelser. Her kan man måske lave noget fornuf
tigt på køkkenbordet.
7AQ.
OZ AUGUST 197

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

Converter og antenneforstærker
Et diagram og arbejdstegning over en
verter 144 til 28 MHz? - har en sådan
bragt før i OZ, må jeg prøve at få den fra
sereren. — En antenneforstærker, er den
værd? Jeg har prøvet, men jeg kunne ikke
tig få den til at virke.

con
været
kas
noget
rig

Det har været småt med konstruktionsartik
ler for 2 m convertere i den senere tid, vi skal
tilbage til OZ nr. 2 1969, hvor OZ9MO side
42 har beskrevet en, som er en videreudvikling
af den i OZ februar 1968 beskrevne. Denne
converter har dog 10,7 MHz udgang og er
bestemt ikke for begyndere. Så går vi endnu
længere tilbage, til OZ april 1967, hvor OZ6AP
har beskrevet en converter for 28-30 MHz
MF. Der er printtegning med og der skulle
være gode muligheder for, at projektet skulle
kunne lykkes. - Antenneforstærkeren, der ikke
virker: Jeg vover at gætte på, at der er tale om
den Josty-konstruktion, som er hugget fra Phi
lips’ fællesantenneanlæg. Jeg har selv bygget
sådan en forstærker (på eget print), den kan
give 12 dB og virker op til 432 MHz-båndet,
men uden måleinstrumenter er det faktisk umu
ligt at konstatere, om den virker. Om du kan
få glæde af den, afhænger af hvordan du bru
ger den. Til TV-DX modtagning skal den an
bringes umiddelbart ved antennen og strømfø
des over coax-kablet, hvis dæmpning den skal
kompensere for. Sætter du den efter kablet,
altså lige foran TV-modtageren, er nytten pro
blematisk. — På HF (d. v. s. op til 30 MHz)
samt på 2 meter er den kun noget værd foran
en ualmindelig ussel modtager. Især på HF er
den malplaceret, fordi den højst sandsynligt
takket være den store båndbredde suger alt til
sig og blander det godt sammen, så der plud
selig synes at være langt flere stationer end
OZ AUGUST 1 971

uden forstærkeren. Det er det, man kalder
kryds- og intermodulation. Om forstærkeren
er noget værd for dig, afgør du ved at prøve
med og uden på et meget svagt signal. Men
helt fantastisk meget er de ca. 12 dB nu ikke,
det svarer til 2 S-grader, og det kan en kortbøl
gestation hurtigt ændre sig i styrke under nor
male forhold.
Privatradio
Ved at læse 8RY’s „artikel“ om WT-statio
ner fik jeg lyst til at vide lidt mere om deres
forhold at arbejde under. Kan man risikere at
få bøde, selv om man ikke har pillet ved dem?
Hvor store bøder? Kan man ikke være med
lem af EDR eller opnå sendetilladelse efter
evt. at være blevet snuppet? Osv.?
Jeg må henvise dig til at rekvirere det lille
skrift, P & T har udgivet om privatradio-reg
ler. Skriv til Teletjenesten, Farvergade 17,
1007 København K, eller ring til dem på (01)
11 66 05. Det er muligt, vi senere kan bringe
en lille artikel om privatradio her i OZ. Med
lemskab af EDR har ikke noget med P & T at
gøre, EDR er en privat forening, og man kan
godt være medlem, selv om man har fået en
færdselsbøde eller lignende! Om man kan risi
kere at sætte sine muligheder for sendetilla
delse over styr kan jeg ikke svare på, men man
kan ikke være for sikker - det er da nok mu
ligt P & T kan grave en eller anden paragraf
frem i særlig grove tilfælde, f. eks. hvor man
har forvoldt ulykker, fordi man har forstyrret
politi, brandvæsen eller lignende efter at have
pillet i spillen uden at kunne overse konsekven
serne. Det at bruge en PR-spille er ligesom at
køre på knallert i trafikken!
7AQ.
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EDR Arhus afd.
En stor tak til Aalborg.
Må undertegnede her, også på familiens vegne, sige
Aalborgafdelingen, med OZ7QE og OZ4X i spidsen,
mange, mange tak for en fortræffelig sommerlejr i
TRANUM.
Det var herlige dage, vi havde sammen med radio
kammerater og deres familier. Successen var hjemme
allerede fra den første dag, ikke mindst fordi det var
åbenbart, at Aalborg-afdelingen havde taget selv de
mindste detailler i betragtning under de store forbere
delser.
Vi kommer meget gerne igen en anden gang, når
Aalborg kalder. Endnu engang: Tak.
OZ1IF, IB.
OZ redaktionen og HB.
OZ's redaktører er sædvanligvis inviteret med til
HB-møderne, men her har de vanskeligt ved at kom
me til orde, ligesom de ikke har stemmeret og derved
ingen indflydelse på sagernes gang. Dette er uhensigts
mæssigt, når det drejer sig om OZ, og derfor har vi
fundet det rimeligt, at en af OZ redaktørerne stiller op
til HB.
Redaktionen er utilfreds med det spild af plads, der
finder sted i OZ, og vil kæmpe for at mange af de
ligegyldige ting, som kræver så megen plads, erstattes
med bedre stof.
Det er hovedredaktøren, OZ6PA, der er udset til
at repræsentere OZ-redaktionen, og da vi samtidig
sikkert går ind i en meget vanskelig periode for bla
dets økonomi, vil 6PA sikkert være HB en værdifuld
medarbejder i bestræbelserne for at løse mange af de
vanskelige opgaver, som nu så tydeligt trænger sig på.

o

pa
generalforsamlingsdagen
Forudser du problemer
Århus for deltagelse i
AFD., dig herved assistance.

vedrørende din ankomst til
GF, tilbyder EDR, ÅRHUS

Vi hører meget gerne fra dig på et
efter vi vil søge at efterkomme dine
sen er:
N. J. Eibye
Teglgårdsvej 1
8270 Højbjerg

postkort, hvor
ønsker. Adres

Vore afdelingslokaler vil være åbne søndag den 12.
SEPT. fra kl. 0600 og morgenkaffen finder vi ud af.
Lokalerne er beliggende NEPTUNVEJ 70, VIBY.
Der kan parkeres foran »HB«- og »COORDINA«forretningerne.
Bus - linie 4 - TERP - har endestation vis a vis
Neptun vej 70. Denne bus har afgang fra f. eks. Bane
gårdspladsen (v/ SAS-terminalen) første gang kl. 0703
og fremdeles hvert 20. minut.
Ved de første morgentogs ankomsttider, vil en repræ
sentant fra EDR ÅRHUS AFD. være at finde ved
TOBAKSKIOSKEN i banegårdshallen.
145,9.

løvrigt vil OZ2EDR være aktiv med assistance på
- På gensyn
3 Ne-ibye
06 14 48 10

7AQ, teknisk redaktor.

Til vore medlemmer:
Du har krav på et se det fulde HB referat.
Er du derfor interesseret i foreningsarbejdet,
skal du vide, at du ved henvendelse til afde
lingsformanden i din lokale afdeling kan for
lange at få det uforkortede HB referat at se.
Det forkortede referat kan du læse i dette num
mer af OZ. Det indeholder det væsentlige og
konklusionerne. Af tekniske grunde kan vi ikke
bringe hele referatet i OZ (Denne gang fylder
det 14 maskinskrevne sider A4). Vi opfordrer
afdelingsformændene til at orientere vore med
lemmer.
Vær aktiv. Deltag i arbejdet.
Vy 73 de OZ4SJ, sekretær.

Meddelelse fra QSL-centralen.
Da det fra 1. juli er tilladt at sende QSL-kuverterne
som »småpakker«, bliver disse frankeret med 60 øre,
og det er muligt at lave 12 kuverter i stedet for 9 som
hidtil.
Grethe Sigersted.
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Der er i dette nummer af OZ indlagt en
stemmeseddel og en kuvert til brug ved for
mands- og bestyrelsesvalget. Stemmesedlen skal
nedlægges i kuverten og afsendes til OZ1GO
senest 31. august. Er stemmesedlen faldet ud,
kan en ny rekvireres ved omgående henven
delse til vor kasserer, Grethe Sigersted, Borg
mestervej 58, 8700 Horsens. Benyt din stem
meret.
4SJ, sekretær.

En kedelig trykfejl.
I sidste nr. OZ averterede for første gang det sven
ske radiofirma Bejoken Import i OZ.
Desværre havde trykkeriet glemt både navn og
adresse som overskrift, så vore læsere kunne hverken
finde hoved eller hale på denne annonce. Vi beklager
og bringer hermed adressen:
Bejoken Import
Fersens Våg 16, Malmø.
Telefon 040/11 95 60.
OZ AUGUST 1 971

Referat.
Aalborg afdelingens SOMMERLEJR.
TRANUM 1971
Aalborg afdelingens sommerlejr i Tranum forløb,
synes vi, fantastisk godt, der var flere beboere end vi
havde turdet vente os af arrangementet. Ialt gæstede
132 mennesker lejren i de 8 dage den varede, og ca.
12-16 telte i gennemsnit hver dag.
Torsdagen før lejren begyndte, var portal og master
stillet op, og lørdag kl. ca. 14 ankom vores pakhest,
»folkevognsrugbrødet«, med det sidste læs til lejren.
Så blev der ellers pakket ud og 7QE dirigerede det
hele flot og alt klappede som det skulle. Efter at det
største problem var løst, nemlig de 250 m til el, som
vi klarede med en fantastisk slange til el. lagt ud over
diverse træer og portalstænger, var folk ikke til at
styre. Transceiveren gik, stationen gik, alt var gået i
gang.
EDR vimplen var gået til tops og lejren var startet.
Gæsterne ankom én efter én, på cykel, knallert eller i
bil, men en var dog før os det var OZ11F med XYL
og jun. Han ville åbenbart sikre sig en plads, Hej!
Allerede lørdag aften var der mange gæster i lejren,
og søndag fulgte der mange efter og vi kunne mærke,
at det at flytte fra Muldbjergene ikke betød noget dår
ligt for lejren, der var dog det rnén ved det, at alle
ungkarle nu måtte klare sig på bedste beskub, for der
var ingen spisesteder i miles omkreds, et gode vi var
forvent med i Muldbjergene.

Der var en god aktivitet hele ugen, transceiveren
stod kun stille et par timer hver nat, for én gik sent
i seng og en anden stod tidligt op, og sådan enedes
man om det.
I Thistedfolkenes telt var indrettet et helt labora
torium, så hvor de sov, véd jeg ikke? men de holdt da
radioferie.
Der var en del mobilstationer og 8LM kørte mobilt
på 80 m.
Det er dyrt at holde en sådan lejr, og vi takker da
også for støtten I alle gav, ved at købe det lille navne
mærke med lodtrækningsnummeret i.
Resultatet af LODTRÆKNINGEN blev:
Herre-numre: nr. 1.
Dame-nr.: nr. 53.
På hvert nummer blev udtrukket et sæt stereohoved
telefoner, begge præmier er afhentet.
Efter en travl og aktiv uge, kom vi så til den sidste
weekend, hvor der også var godt besøgt.
Den officielle del af lejren sluttede med fællesspis
ning i »det grønne«, en hyggelig afslutning på lejren.
Endnu engang TAK for udvist deltagelse til alle der
hjalp på den ene eller anden måde.
Da det gik bedre end vi havde turdet håbe, synes vi
selv, at det blev en succes.
Og måske ses vi igen til næste år.
Vy 73 de OZ4X, Erik.

Søndag var der fælles kaffebord midt foran hoved
teltet, et livligt kaffebord med vind i sejlene og godt
humør, næsten for meget syntes 1EA's hund for den
var ved at løbe med hele kaffebordet, et grin mere.
Hej!
Weekenden var ovre og nu skulle der tages fat, der
blev kørt QSOer så det stod efter og rævejagterne
startede mandag for at at fortsætte til lørdagen efter.
Her var der gang i den, i hver jagt var der hård kon
kurrence mellem de seks hold der kunne stilles blandt
beboerne.
RESULTATERNE af de samlede jagter blev:
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6

OZ6SB-OZ2ZJ
OZ2OE-0Z1DV
OZ8TQ-OZ9TM
OZ7QB-OZ8OF
OZ11F-XYL
OZ3PS-OZ2WY

med 841,75 point
med 734,50 point
med 688,25 point
med 498,00 point
med 467,50 point
med 387,00 point

(Det skal bemærkes at OZ1IF-XYL måtte tage af
sted fredag aften, da lille Bo blev syg, derved mistede
de 2 jagter).
RESULTATET af LØRDAGSJAGTEN blev:
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6

OZ6SB-OZ2ZJ
OZ2OE-OZ1DV
OZ9TM-OZ8TQ
OZ3PS-3MV-2WY
OZ7QB-80F-9GG
OZ5ID
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164 p
139 p
112 p
83 p
13 p
0p

ankom ikke
til ræven.

Fællesspisning den sidste dag.
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afholdes

i

foregår

i

stergade

år

i

Århus

søndag

den

Håndværkerforeningens
28-30,

Århus.

Dagsorden

12.

september.

Selskabslokaler,
i

flg.

Det
Klo

vedtægterne.

Generalforsamlingen begynder kl. 10 præcis.
OZ4SJ, sekretær.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3.
Kassereren
fremlægger
regnskabet
i
revideret
stand.
4. Resultatet af urafstemningen om formand, be
styrelsesmedlemmer
og
suppleanter
meddeles
af
stemmeudvalgets formand.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to revisorer og en suppleant.
7. Eventuelt.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Behandles under punkt 5 på EDRs generalforsam
ling i Århus:
Forslag til vedtægtsændringer fra EDRs
hovedbestyrelse.
Et flertal i hovedbestyrelsen foreslår, at såvel for
mand som hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for en
2 års periode, således at halvdelen af bestyrelsen er
på valg hvert år, og formanden vælges i år med ulige
årstal.
Forslaget nødvendiggør ændringer i vedtægternes §
9 og § 12, samt en ny § 12a.
Følgende ændringer foreslås:
§ 2. I 5. linie rettes »kortbølgeamatørerne« til:
radioamatørerne.
§ 12. Efter denne § redegørelse for kredsområderne
foretages følgende tilføjelse: Formanden vælges i år
med ulige årstal. I år med ulige årstal vælger kredsene
1, 2, 4, 5, 6 hver ét medlem til hovedbestyrelsen.
I år med lige årstal vælger kreds 1 to medlemmer
til hovedbestyrelsen, kredsene 2, 3, 4, 5 vælger hver
ét medlem.
I samme §, side 7, fjerde linie udgår: »kan afkrydse
indtil« (sætningen udgår), og erstattes med følgende:
. . . kan i år med ulige årstal afkrydse 5 af de opstil
lede kandidater. I år med lige årstal dog 6. Stemmeaf
givningen (afkrydsningen) er ikke afhængig af kreds
tilhørsforholdet, men dog således, at der indenfor de
respektive kredse kun må stemmes på det antal kan
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didater, som pågældende
med i hovedbestyrelsen.

kreds

skal

repræsenteres

Bestyrelsesmedlemmer
—
indenfor
de
respektive
kredse — indgår som suppleanter til hovedbestyrelsen,
i rækkefølge efter opnåede stemmetal.
g 12a. Såfremt formand eller et bestyrelsesmedlem
i sit virke tilsidesætter generalforsamlingens, eller ho
vedbestyrelsens beslutninger, eller ved grov forsøm
melighed skader foreningens arbejde, kan hovedbesty
relsen suspendere vedkommende, og skal straks der
efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Suspensionen skal, for at have gyldighed godkendes
dér. Der kræves 2/3 majoritet i såvel hovedbestyrelsen,
som på den ekstraordinære generalforsamling, i en sag
af denne art.
Bemærkning til § 12. Første år er det de HB med
lemmer, indenfor de enkelte kredse, der har laveste
stemmetal, der er på valg.
Bemærkning til den nye § 12a: Vi anser den for
nødvendig, - men håber aldrig at få brug for den.
For EDRs HB, OZ3Y.
Da vi
fra hver
som man
stemmes
bor.

(m. fl.) mener, at det er urimeligt, at folk
sin ende af landet stemmer på medlemmer,
slet ikke kender, er vort forslag, at der kun
på kandidater i den kreds, hvor man selv
OZ6EQ, OZ9YB og OZ3IZ.
OZ AUGUS T 1971

Vi tillader os i henhold til EDRs vedtægter § 13,
at anmode om optagelse af følgende forslag til ved
tægtsændringer under punkt 5 på dagsordenen for
generalforsamlingen i Århus 1971:
§ 12 under landsinddeling i afstemningskredse står:
Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 væl
ger 1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds
6 vælger 1 bestyrelsesmedlemmer.
Dette ændres til:
Kreds 1 vælger 1, kreds 2 vælger 2, kreds 3 væl
ger 2, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds
6 vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.
Motiveringen:
Som den eneste by i Danmark har København egen
kreds og dermed HB medlemmer, alle andre af lan
dets store og små byer er kredsvis sammenslået om
deres HB medlem eller medlemmer. Som landets ho
vedstad og største by, med det dertil hørende store
antal medlemmer, må det være rimeligt, at Køben
havn har egen kreds og HB medlem, men vi anser det
for fuldstændig urimeligt, at byen skal have 3 HB
medlemmer og dermed repræsentere en fjerdedel af
hele hovedbestyrelsens medlemmer!
Vi mener, at en jævn fordeling med 1 HB medlem
i hovedstaden kreds 1, samt 2 HB medlemmer i lan
dets øvrige 5 kredse må være den hovedbestyrelses
sammensætning, der er i takt med det stigende med
lemstal og aktive lokalafdelinger ud over hele landet,
må anses for at være den eneste tidssvarende ledelses
form i EDR.

HB vedtager, at vi gennem OZ opfordrer vore med
lemmer til at indsende begynderstof.
Man bliver enig om at formanden retter henven
delse til P & T og anmoder om, at vore handicappede
amatører får lov til at køre VFO styret, når blot de
holder sig indenfor båndgrænserne.
Vedrørende VHF FM repeater systemer: Der fore
ligger en del materiale, dels fra »1UM-gruppen« og
dels fra 9AC. Dette materiale er blevet mangfoldig
gjort og sendt ud til samtlige HB medlemmer, således
at man kan sætte sig grundigt ind i sagen. Der fore
ligger ikke noget skriftligt fra polyteknisk radiogrup
pe, - man afventer deres oplæg. HB vil følge udviklin
gen og tage sagen op, når vi har et konkret grundlag
at tage bestemmelse på, og EDR vil støtte en videre
henvendelse til P & T.
5KD aflægger rapport om kursusudvalgets arbejde.
HB giver sin fulde støtte til udvalgets fortsatte arbejde.
Nærmere herom vil fremkomme i OZ.
Det vedtages at EDR lader sig repræsentere af 2NU
og 5WK ved det internationale stævne i Rostock. Sel
ve opholdet er på tyskernes regning.
2KP er af København afdelingen blevet pålagt at
meddele HB, at man er særdeles utilfreds med 7AQ’s
indlæg i maj OZ side 208. Man mener, at dette ind
læg modarbejder det arbejde, der bliver gjort for at få
indført
bestemmelser
vedrørende
indstrålingsfrit
ma
teriel.
Næste HB møde vil blive afholdt 11. september.
HB mødet sluttede kl. 16,00.

På de sønderjyske afdelingers vegne:
OZ5WK, K. Wagner.

Referat af HB mødet 22.-23. maj 1971
Mødt: Hele HB undtagen 6PA,
på grund af ferie.

der

er

fraværende

Rettelsesblad til Vejen til Sendetilladelsen
HB bliver enig om, at 2KP fremskaffer et korrek
turark og sender det til 2NU. Teknisk redaktør er og
så indforstået hermed.
9AC aflægger beretning om VHF mødet i Stock
holm. 9AC følger den fortsatte udvikling og HB ta
ger dette til efterretning.
7IN oplyser, at arbejdet med EDR’s nye lærebog
skrider raskt fremad. Man satser på at få bogen fær
dig inden årets udgang.

OZ8AZ jubilerer.
I august er det 25 år siden, Sv. Bech-Hansen fik sit
næringsbrev. Allerede forinden var 8AZ kendt i OZ's
spalter som skribent og som annoncør, og han har
trofast gennem årene ladet OZ amatører nyde godt af
hans tilbud på alverdens elektroniske frembringelser såvel som færdige apparater og som løsdele.
Vi er endnu nogle, som kan huske Bech-Hansens
beskedne start i Lyngby, hvorfra han på cykel rejste
land og rige rundt for at »organisere« tyske efterla
denskaber. Senere foretog han indkøbsrejser med »spe
cial permit«, udstyret med »special money« og pligt
til at følge forud fastlagte rejseruter gennem det be
friede Europa til Tyskland, Holland, Belgien, Frank
rig. England og USA blev de følgende mål, alle med
det
formål
at
bringe
elektronisk
overskudsmateriel
hjem til de efter materiel hungrende statslige institu
tioner, fabrikker og amatører.

3Y oplyser, at SAG udvalget nu har udarbejdet et
forslag, der forlænger den tid et bestyrelsesmedlem
eller en formand sidder, til det dobbelte. Det nye for
slag vil blive offentliggjort i august OZ.

I dag er den elektroniske udvikling af apparater og
komponenter så intens, at det, som der produceres i
dag - strengt taget - er forældet i morgen. Dette er
vel nok den væsentligste årsag til, at 8AZ's lager i
dag er større og mere nutidspræget end nogensinde.

HB bliver enig om at man retter henvendelse via
QST og Reg, 1 om at vi meget gerne fra EDRs side
ønsker oplysninger om, hvis udenlandske amatører er
blevet afvist med hensyn til opnåelse af licens i Dan
mark på grund af manglende gensidighedsaftale.

Ingen - og vel mindst 8AZ - havde ventet, at så
speciel en virksomhed har kunnet overleve sin 25 års
dag, men det jyske handelstalent, som startede med
at bytte en lommekniv for en hundepistol, har tydelig
vis udviklet sig. Vi gratulerer.
6PA.
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EDR s årsregnskab (1. juli 1970 ti! 30. juni 1971)
indtægter:
Kontingent .......................................................
Annoncer i OZ ................................................
Annoncer i QTH-listen ...................................
Renter ..............................................................
Salg af VTS......................................................
Sale af RTTY ..................................................
Sale af QSO-instr.............................................
Salg af ældre OZ .............................................
Salg af emblemer ............................................
Salg af QTH-lister............................................
Salg af andre salgsartikler................................
Amatørannoncer .............................................
Moms inde.......................................................
Ny håndbog .....................................................
Diverse ............................................................
Udgifter:
„OZ“
Trykning ........................................................
Klicheer ...........................................................
Forsendelse ......................................................
Hovedredaktør .................................................
Teknisk redaktør .............................................
Teknisk stab ....................................................
Tegninger ........................................................

Sekretæren .......................................................
Traffic-manager ..............................................
Traffic-dep........................................................
Kassereren .......................................................
QSL-ekspedition .............................................
QSL-centralen (porto m.v.) ............................
Porto og telefon................................................
Foredrag ..........................................................
Eksp. af div. salgsartikler ...............................
Køb af RTTY-materiel....................................
Licenser og boksleje .......................................
Arkivleje...........................................................
Testpræmier .....................................................
Gaver ...............................................................
Trykning af QTH-liste ....................................
Redaktion af QTH-liste...................................
Region I ..........................................................
Fragt og ass. med RTTY..................................
Forsikringer .....................................................
Køb af emblemer ............................................
Køb af Swiss-Bogholderianlæg.......................
Køb af stencilbrænder .....................................
Køb af skrivemaskine (sekretær) . . .
Køb af forsk, salgsartikler................................
Køb af Call-books............................................
Præmier for diplomudkast ..............................
Reparation af stempelure.................................
Trykning af VTS .............................................
Ny håndbog (trykning, honorar,
udvalgsarbejde m.m.) ......................................
Moms udg........................................................
Diverse ............................................................

Budget
1970/71
. . . 170.000,
. . . 16.000. . . 500,
... 15.000,
. . . 8.000,
. . . 2.000.
. . . 500,
. . . 500,. . . 100,. . . 50.. . . 50,. . . 2.500,... ... . . . 400.-

Regnskab
1970/71
223.055.44
18.753,75
975,00
12.302,07
22.226,79
5.920,74
217,90
1.037,40
175,88
118,04
6.088,94
2.332,45
7.810.56
493,57

Budget
1971/72
225.000,18.000,600,15.000,12.000,2.000.250,500.300.100,5.000,2.500,_
80.000.500-

215.600,-

301.508.53

361.750,-

. . . . 135.000,
... 10.000. . . 14.000. . . 4.200,. . . 4.800.. . . 18.000. . . 2.400,-

157.964,39
12.891,14
13.595,05
4.200.00
4.800,00
20.536,30
3.400,00

180.000,15.000,15.000,4.200,4.800,25.000,3.600,-

188.400,-

217.386.88

247.600,-

. . . 2.400,. . . 3.600,. . . 2.000,... 13.000.. . . 4.800.. . . 3.000. . . 12.500,. . . 4.000,. . . 300,. . . 1.000. . . 100,. . . 300. . . 1.000,. . . 500. . . 10.000.. . . 600,. . . 4.000.. . . 1.000. . . 100. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .-

1.800,00
3.600,00
3.265.40
16.026,30
4.900,00
4.828.40
16.576,44
1.877,60
983,50
3.019,95
100,00
300,00
966,75
532,50
11.723,75
500.00
3.249,04
1.491,00
152,00
14.133,50
6.888,50
4.025,00
861,35
18.260,45
393,55
250,00
437,00
-

2.400,3.600,3.500,17.000,4.8005.000,20.000,4.000,1.000,1.000,100,300,1.000,500,11.000,600,3.000,500,200,-

. . .. . .. . .-

64.200,-
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-

3.934,00
765,66
125.841,64

-

-

5.000,400500,20.000,76.000,-

181.400,OZ AUGUST 1 971

Budget
1970/71
Tryksager og kontorartikler .................................
Adrema .................................................................
Stemmesedler .......................................................
Girokort (trykning) ..............................................
Duplikering ..........................................................
Kuverter m. m.......................................................
Tryksager .............................................................
Kontorartikler ......................................................
IBM ......................................................................

Budget
1971/72

14.000.3.431.85
1.657,71
537.05
446,50
1.755,17
1.840,58
3.032,42
1.651,92
14.000,-

Møder m. m..........................................................
Generalforsamling ...............................................
Hovedbestyrelsesmøder .......................................
Rejser ...................................................................
Udvalgsmøder ...................................................
Forretningsudvalgsmøder ....................................
Revision ...............................................................

I alt........................................................................
-t- underskud .....................................................

Regnskab
1970/71

14.353,20

12.000,-

18.0004.182.95
9.908,70
1.318,65
2.115,35
668,65
375,00
18.000,-

18.569,30

20.000-

284.600,
. . 69.000,-

376.151,02
74.642,49

461.000,
99.250,-

301.508,53

361.750-

215.600-

BALANCE
Beholdning pr. 30. juni 1970:

Beholdning pr. 30. juni 1971:

Giro ...................................................................................... 4.784.94
Bank
247.437,11
Kontant ................................................................................ 1.388,64
Indtægt 1970/71
301.508,53

Giro ..................................................................................... 1.704,50
Bank................................................................................ 175.840.35
Kontant ............................................................................... 1.423,35
Udgift 1970/71 ............................................................... 376.151,02

555.119,22

555.119,22

STATUS PR. 30. JUNI 1971
Aktiver:

Passiver:

Til gode for VTS ............................................................... 6.991,67
Lager af VTS ..................................................................... 2.211,60
Lager af QSO-instr............................................................. 1.252,40
Lager af emblemer............................................................ 14.171,00
Lager af RTTY-materiel........................................................ 275,00
Lager af forsk, salgsart..................................................... 12.483,95
Giro .................................................................................. 1.704,50
Kontant............................................................................... 1.423,35
Bank................................................................................ 175.840,35
Udestående
forannoncer.............................................. 6.075,00
Inventar ............................................................................ 17.398,00

Forudbetalt kontingent .................................................. 145.000,00
Aktiver overstiger passiver med....................................... 94.826,82

239.826,82

239.826,82

Kassererens bemærkninger:

Revisionens bemærkninger:

1) Udover kontingentbeløbet, kr. 223.055,44, er op
krævet og udbetalt til København afd., kr. 13.350,00.
2) Antal medlemmer pr. 30. juni 1971: 4304 (30.
juni 1970: 4154).

Undertegnede revisorer har d. d. gennemgået
skaberne samt kontrolleret bank-, kasse- og
beholdningen og intet fundet at bemærke.

regn
giro

Horsens, d. 19. juli 1971.
Horsens, d. 14. juli 1971.
Grethe Sigersted.
02 AUGUST 1 971

H. Bro Nielsen
OZ3RC

Klint Jørgensen.
OZ1GO
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P.O. BOX 335. 9100 Aalborg
Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager: OZ4FF
P. O. Box 121 - 3700 Rønne
Tlf.: (03) 95 31 11
Diplom-manager:

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

E.D.R.'s Qsl-Central:
Harry Sørensen,
Ingstrup, 9480 Løkken.
Tit.: (08) 88 41 11 - 6
Red. DX-stof:

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

Red. VHF-stof:

OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør
Telf.: 53 12 89
OZ-DR 1446
Uwe Brodersen,
Lærkevej 25, 6270, Tønder

Red. DR-stof:

Red. Mobil-stof:

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

Red. Ræve-stof:

OZ5WK
K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå

Red. RTTY-stof:

OZ7OF
Jørgen Hansen
P. O. Box 526 - 8600 Silkeborg

Økonomi.
Ved budgetteringen af næste års økonomi er det
desværre tydeligt fremgået, at der må holdes stærkt
igen på udgifterne til »OZ«. Dette spørgsmål kan også
klares mer eller mindre let ved at bringe sideantallet
ned på det af hb i sin tid fastsatte 48 sider. »Tr.Dept.
beretter« må yde sit bidrag hertil, hvorfor stoffet in
denfor denne rubrik vil blive stærkt begrænset.
Til gengæld agter Tr. manager at finde frem til en
anden publikationsform, som de interesserede af egen
vilje kan tilslutte sig. Det kan ske i form af et duplike
ret - eller på anden måde fremstillet - 14 dages ny
hedsbrev, hvori alt om diplomer - tester og testresul
tater o.s.v. kan behandles, for øvrigt langt mere detal
jeret end det overhovedet er tilladeligt her i »OZ«.
Endelig vil skriveren også tage spørgsmålet om en ny
diplombog op - til udførelse under samme vilkår enten for egen regning eller med støtte fra EDR.
Interesse for disse publikationer vil vi gerne have
udtryk for, inden der tages skridt til at sætte dem i
gang.
OZ2NU. Tr.manager.
Radio Fristaten »Morokulien«.
Da vi under qso’s har fået forespørgsler vedr. qslkort-proceduren med stationerne LG5LG og SK9WL,
skal jeg oplyse, at såfremt qsl-kort ønskes, må man
fremsende sit eget qsl-kort på normal vis ledsaget af
3IRCs (Internationale Svar
kuponer),
hvorefter
man
selv vil modtage qsl deroppe fra vor egen qsl-central.
Ønsker
fremsender
+ 4 IRCs.

man en
direkte udveksling af qsl-kort,
man sit kort, plus en selvadresseret kuvert
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For LG5LGs
sendes til:

vedkommende

kan

ovennævnte

frem

Radio LA4YF
Hans E. Kinch
Bö i Telemark - Norge
og for SK9WLs vedkommende til:
Radio SM7CRW
Box 50
Huskvarna 561 01
Sverige.
(PS. For en god ordens skyld skal det tilføjes, at
lRC'erne ubeskåret går til hjælp for handicappede
amatører i Sverige og Norge).
17. WAE-DX Contest-Telefoni.
Vi henviser til sidste »OZ«, hvor reglerne for WAEtesten findes gengivet. Her skal vi kun erindre om. at
fone-afdelingen af denne test finder sted d. 11 og 12.
sept. 1971 fra kl. 0000 lørdag til kl. 2400 GMT søn
dag. God jagt.
WAE III Fone.
I.
h. t. DL-QTC for juli 71 har OZ4JC opnået
WAE-1II Fone nr. A362. Til lykke.
IARU Region I-Award.
Udstedes af RSGB til enhver licenseret amatør, der
har haft forbindelse med bestemte antal af de for øje
blikket 38 medlemslande.
Klasse 1
38 lande
Klasse II 20 lande.
Medlemslandene omfatter Algier 7X - Østrig OE Belgien ON - Bulgarien LZ - Cypern ZC4 - Czechoslovakiet OK - Danmark OZ - Færøerne OY - Fin
land OH - Frankrig F - Tyskland DL - Ghana 961 Grækenland SV - Ungarn HA - Irland El - Italien I
- Elfenbenskysten TU2 - Kenya 5Z4 - Libanon OD5
- Luxemburg LX - Malta 9H1 - Mauritius VQ8 Monaco 3A - Holland PAØ - Nigeria 5N2 - Norge
LA - Polen SP - Portugal CT - Rhodesia ZE - Sydafrica ZS - Spanien EA - Sverige SM - Schweiz HB9
- Tanzania 5H3 - Uganda 5X5 - England G - USSR
U - Jugoslavien YU.
Ansøgning ledsaget af qsl-kort samt 10 IRCs +
returporto for qsl sendes enten direkte til RSGB, Honorary Certificate Manager. 35 Doughty Street, Lon
don, eller til Tr.Dept.
Ferielicenser.
Vi takker for de mange tilsendte papirer vedrørende
nægtede ferielicenser i udlandet som følge af mang
lende tilsvarende danske tilladelser.
Vi regner med, at ferietiden, som netop er på sit
højeste, eventuelt vil bringe flere nægtelser frem, hvil
ke vi også meget gerne vil have informationer om. Det
indsamlede materiale vil blive bearbejdet og forhand
linger forsøgt indledet med P&T i denne sag, ligesom
et resumé vil blive offentliggjort her i »OZ«.
PS. Til gengæld kan det meddeles, at OZ1LF OZ8KU - OZ6EJ - OZ3WW og OZ5DH har haft
licens i sommer i Norge, medens OZ8BR. der nu bor
i SM-land og har licens der, i nogle uger har kørt i
Finland som OZ8BR/OH7.
oz AUGUST 1 971

I de situationer, hvor EDR hjælper med at fremme
ansøgninger om sådanne eller andre licenser i udlan
det, vil vi gerne understrege, at vor medhjælp ikke er
nogen garanti for, at ansøgningen bliver bevilget. Vort
formål er kun at sørge for, at ansøgningerne kommer
frem gennem de mest hensigtsmæssige kanaler og at
EDR giver et anbefalende ord med på vejen.
OZ2NU.
Ny contestmanager.
Da OZ4FF gerne i højere grad vil beskæftige sig
med RTTY, ønsker han sig løst fra funktionen som
contestmanager. og da det er et hobbyjob, skal han
naturligvis have lov til at beskæftige sig med det, der
har hans største interesse.
Funktionen som contestmanager opslås derfor her
med ledig.
Eventuelle liebhavere - der kunne have lyst til at
overtage jobbet, der kun honoreres med en lille gave
en gang om året - bedes henvende sig til Tr.Dept.
OZ2NU.
Resultater fra SAC-testen 1970.
På grund af de almindelige indskrænkninger i stof
mængde kan vi ikke som vanligt bringe de fuldstæn
dige lister fra SAC-testen 1970, som EDR var arran
gør af. Vi må nøjes med i dette nummer at bringe de
bedste i de nordiske lande, og i et følgende nr. bringe
nogle supplerende resultater og kommentarer.

CW.
Finland.
1. OH5SE
2. OH2KK
3. OH1VR
4. OH6VP
5. OH1TN
6. OH3YI
7. OH1VA
S. OH2VB
9. OH3MM
10. OH2BJY
11. OH2RI
12. OH3WZ
13. OH2ZA
14. OH1LU
15. OH8RW

259044
228260
185562
158564
152900
147210
135360
135340
122400
95030
87240
76128
71064
70072
60840

Sverrig.
1. SM5EXE
2. SM3CXS
3. SM5CEU
4. SM3EWB
5. SM5CBN
6. SM6AOQ
7. SM5DUL
8. SM5BFJ
9. SMØAHQ
10. SM2EKM
11. SMØCCE
12. SM4CAN
13. SM5CNQ
14. SM4DHF
15. SMØDSF

Danmark.
1. OZ1LO
2. OZ4FF
3. OZ5DX
4. OZ2X
5. OZ4H
6. OZ1W
7. OZ9N
8. OZ2LW
9. OZ7JU
10. OZ4HW
11. OZ3Q
12. OZ7BG
13. OZ2NU
14. OZ8BN
15. OZ2UA

246076
59346
48642
33088
31065
26520
13938
12420
12384
10784
8568
8512
8400
7875
7344

Norge.
1. LA9JM
2. LA5F
3. LA2Q
4. LA4EJ
5. LA2SM
6. LA3DC
7. LA80M
8. LA6U
9. LA3HM
10. LA4YF
11. LA0OI
12. LA4LN
13. LA3LC
14. LA7QI
15. LA1P
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187340
174379
164887
151434
147402
118459
112590
106480
90960
88008
81900
74000
71071
50700
50116

59640
48564
37440
21586
19304
16416
15890
15504
14065
11104
10332
8672
5611
5215
1800

Husk
EDR’s generalforsamling
i Århus

Grønland.
OX3WO

876

Svalbard.
JW7UH
JW5NM

Færøerne.
OY6NRA

1296

Telefoni.
Finland.
1. OH2BW
2. OH7PI
3. OH1VR
4. OH8RC
5. OH3VV
6. OH1SY
7. OH2RI
8. OH2HC
9. OH3TM
10. OH3Y1
11. OH2CP
12. OH2SF
13. OH2BCP
14. OH3WW
15. OH2MK

483296
336146
266755
261702
250025
194139
181697
152241
90193
82944
81387
73800
67080
65790
55922

Sverrig.
1. SM5CEU
2. SM5CAK
3. SM1DUW
4. SM6AOQ
5. SM0CCE
6. SM5CSS
7. SM7DMN
8. SM7CZL
9. SM5BFJ
10. SM7ACB
11. SM3CWE
12. SM6CJK
13. SM0CXM
14. SM1CJV
15. SM7ENM

Danmark.
1. OZ5K.F
2. OZ4FA
3. OZ6RT
4. OZ2EU
5. OZ4FF
6. OZ7KB
7. OZ5KD
8. OZ4LX
9. OZ4KK
10. OZ7JZ
11. OZ8LG
12. OZ6SM
13. OZ7DX
14. OZ9GF
15. OZ5CI

159951
146489
129600
59736
16172
15972
12152
10757
9040
7919
4992
4980
4719
4494
3938

Norge.
1. LA7KK
2. LA4RJ
3. LA6RL
4. LA7JH
5. LA8RL
6. LA1LO
7. LA4YF
8. LA7AJ
9. LA5QK
10. LA1LM
11. LA4VG
12. LA6UL
13. LA7QI
14. LA6U
15. LA5UJ

71280
58682
47642
41730
36680
27144
25245
22908
22692
21242
20874
16473
15512
13902
11856

Færøerne.
OY7JD

2440

Svalbard.
JW7UH

21964

29568
19872

408660
183150
113988
97359
95647
77860
42529
42476
29344
29110
27720
26176
25252
22110
21528

Uddrag af Contest-manager OZ4FFs opstilling.
OZ2NU.
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September måned 1971
Solplettal 61

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

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

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

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

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

14
14
14
21
21
28
14
21
21
14
14
14
14
14

7
7
14
14
21
28
14
21
21
14
14
14
14
14

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

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

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

28.0-29,7
144- 146
435-438
24.0-24,05

GHz

Hvilket vil sige, at vi nu har syv områder, indenfor
hvilke amatør-space teknik nu kan udøves. Forud for
konferencen var kun 144-146 MHz specielt anført i
Geneve reglementet.
Bortset fra 435-438 MHz båndet, er alle øvrige
bånd nævnt ovenfor exclusive eller bedre rene amatør
bånd.

IARU's stand Telecom 71 udstillingen.
Samtidig med Space-conferencen afholdtes der en ud
stilling Telecom 71, hvor IARU også havde en stand.
Herfra stammer dette billede, der viser nogle af
IARUs repræsentanter på konferencen. Det er fra
venstre til højre: G2BVN, Reg. I.s sekretær - W0DX,
president for 1ARU og ARRL - ZL2AZ fra Reg. 111
Executiv komite - PA0DD, Reg. 1. kasserer, og
VE3CJ, Reg. II. kasserer. Bemærk i øvrigt „OZ“s fine
placering i standen.
Nyt fra Space-konferencen.
Det sidste nye, der kommer fra Space-konferencen
i Geneve, inden redaktionens slutning, er en medde
lelse
fra
Bob
Dennisson
W0DX,
presidenten
for
IARU, hvori det hedder:
Konferencen etablerede en ny amatør
ste, som er autoriseret til at operere i båndene:
7,0- 7,1 MHz
14.0-14,25
21.0-21,45
-
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Satellit-tjene

Opnåelsen af 435-438 MHz området - fælles med
andre tjenester - blev kun opnået gennem en effektiv
indsats fra IARU-teamet, der deltog i konferencen.
Som meddelt tidligere var der stor modstand mod at
tillade nogen space teknik blev anvendt i bånd fælles
med andre tjenester.
Afstemningen om amatørernes benyttelse af 435
438 MHz gav til resultat: 63 for - 3 imod og 14 af
holdt sig fra at stemme.
Benyttelsen af dette bånd skal være et »ikke-inter
ferenz-basis«. Under konferencens forløb har der væ
ret et antal af forsøg på at overdrage amatørbånd til
andre tjenester, men på tidspunktet for denne medde
lelses fremsendelse (ved konferencens afslutning) (16.
juli) er de tilsyneladende alle blevet tilbageviste.
Præsident Dennison
jeret rapport senere.

vil

fremsende

en

mere

detal

Med hilsen,
sign. Rich. L. Baldwin W1RU
assisterende sekretær.
NB. Ovenstående er i hast oversat og enkelte ven
dinger er efter eget ordvalg.
OZ2NU.
OZ AUGUST 1 971

The same station may be contacted once each band
for additional QSO - points and multipliers.
7. Final score:
QSO-points times multipliers.
8. Logs:
Logs, complete with all informations and a
mary sheet, with latest postmark Sept. 20th
to be send to:
S.A.R.T.G. Contest & Awards Manager
Bo V. Ohlsson - SM4CMG
Box 1258.
S-710 41 FELLINGSBRO, Sweden.

12. All Asian DX Contest.
Periode: 28/8 1000 G MT - 29/8 1600 G MT.
Klasse: 1) Enkelt bånd, enkelt operator.
2) Multibånd, enkelt operator.
3) Multibånd, multi operator, single TX.
Bånd: 80-40 - 20- 15 - 10 meter.
Type: Kun CW.

9. Awards:
The two highest scoring stations in each class in
each country and call area (Par. 6) will receive certificates.

Testopkald: CQAA.
Kode: For OM's - RST + alder, f.eks. 59932.
For YL’s - RST + 00, f. eks. 59900.
Point: Kun QSO med asiatiske stationer å 1 point.
Multiplier: Hvert prefix i Asien efter WPX system hvert bånd.
Slutpoint: Antal prefixer for hvert bånd X QSO point.
Logs inden 30/11-70 til
I.A.R.L
Contest
Committee
Central Post Office Box 377
Tokyo, Japan.
Resultater, 11. Asian Contest.
Kontinent vindere:
UL7BG
113.460 point
K4BVD/6
58.590 UB5CV
51.888
KH6RS
34.114
CX3BH
11.767
TJ1AW
7.008

Danmark
OZ1LO
OZ2LW
OZ4FF
OZ4FF
OZ3IO
OZ7JU
OZ5DX
OZ8MQ

37.128 point
4.120 1.456 874 475 231 8.540 20 73, 4FF.

The lst S.A.R.T.G. World-Widc RTTY Contest.
1. Contest period:
1500 GMT Saturday, August 21 st, until 1800 GMT
Sunday, August 22nd, 1971.
2. Bands:
3,5 - 7 - 14 - 21 and 28 MHz.
3. Classes:
a) Single operator.
b) Multi operator.

continent
twentyfive

counts
(25)

6. Multipliers:
Each country as by the WAE and DXCC Country
lists, and each districts in the following countries:
W K - VE/VO - PY - LU - VK - ZL and JA.
OZ AUGUST 1 971

10. WSRY:
All QSO's with Scandinavians in this contest are
valid for the Worked Scandinavia RTTY Award,
W S R Y , with no need for extra confirniations. (See
WSRY-rules). However, all SARTG Contest participiants are requested to confirm each QSO with a
QSL card. This voluntary habit is aimed to foster
general QSL policy over the world.
11. World RTTY Champions/tip:
Points and positions achieved will be valid for inclusion in the World RTTY Championship 1971.
On behalf of S.A.R.T.G., The Scandinavian Amateur
Radio Teleprinter Group,
Bo V. Ohlsson - SM4CMG,
SARTG Contest & Awards Manager.
Det er mit håb, at alle danske RTTY amatører vil
blive QRV.
Vy 73, 4FF.
CARTG RTTY Contest.
Tid: 0200 GMT 16/10 - 0200 GMT 18/10.
Maximum aktivitet: 36 timer.
Message: NR og tid + zone og land.
Egen zone giver 2 points. Øvrige zoner efter
cielt skema.
100 Bonuspoints for hver VE/VO QSO.
Der er 2 klasser:
Single operator
Multi operator.
Log inden 1/12 1971 til:

spe

CARTG
85 Fifeshire Road
Willowdale
Ontario
Canada.

4. Message:
RST and QSO-number.
5. Points:
QSO with own country five (5) points.
QSO with other country, but same
ten 610) points.
QSO with other continent counts
points.
QSO with Scandinavians counts double.

sum
1971,

S.A.R.T.G.,
Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group.
Aktivitet hver onsdag 3580 kc/s 1930-2300 DNT.
Newsbulletin fra SK4RY 2100 DNT - 850 Hz.
Newsbulletin fra SK4RY 2300 DNT - 170 Hz.
Medlemsskab D.kr. 20 til SM7DMG, eller OZ
group manager OZ70F.
Medemsblad udsendes 6 gange pr. år.
Vy 73. OZ4FF, president SARTG.
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Afslutning og præmieuddeling:
Offentliggørelsen af jagtresultaterne finder sted søn
dag på campingpladsen. Der er præmier til både DM
og individuel konkurrence. Præmier til individuel kon
kurrence afhænger af tilmeldingen.
DANMARKSMESTERSKABET SAMT
INDIVIDUEL KONKURRENCE
I RÆVEJAGT 1971
Herning afdelingen indbyder herved landets ræve
jægere til DM i rævejagt i weekenden den 18. og 19.
september 1971.
Jagten afvikles med 2X3 ræve, og der bliver 1½
times pusterum mellem 1. og 2. runde - så man kan
få støvlerne renset efter 1. runde. Ud over DM-jagten,
vil der blive kørt en individuel konkurrence, for jæ
gere som ikke har kvalificeret sig til DM.
Mødested:
Bjerghuse-Fjand
(07) 49 50 76.

Campingplads

pr.

Ulfsborg.

Tlf.

Camping:
Samme sted - (se kortudsnit). Plads lige bag klit
terne, afgrænset af læskærme og levende hegn. Op
holdsstue med åben pejs og TV. Dejlige spadsereture
ved Vesterhavet, i klitterne, ved Nissum Fjord samt
i Husby Klitplantage.
Pris 3,00 kr. - børn 1,00 kr. alt iberegnet.
Evt. interesserede i sommerhus kan ringe til Fjand
Købmandshandel v. P. HAUMANN, tlf. (07) 49 50 76.
Pris 50,00 kr. pr. døgn.
Kort:
1115 III ULFBORG.

Tilmelding:
En uge før jagten afholdes til Chr. Sikjær, »Chris«,
tlf. (07) 12 71 58, eller Meldgaard, tlf. (07) 12 73 53
(i forretningstiden).
LØBSLEDELSE
og
ARRANGØRER
CHRIS,
BULLER og CHRILLER, Herning - byder herved
alle rævejægere med evt. familie velkommen til DM
1971.
Vy 73 UDVALGET
Børge, sekretær.

Frekvens:
1825 KHz.
Jagtreglement:
Køres efter EDR-reglement 1971.

Rævejagter, Københavns afdeling.

Startkort:
Sælges på campingpladsen kl. 18,00. Gebyr kr.
20,00.
EDR's medlemskort for 1971 bedes forevist.
Placering:
Bedste sammenlagte tid for begge jagter.
Instruktion:
Lørdag aften kl.
tionen er jagten frigivet.

19,00.

Umiddelbart

efter

instruk

Sendetider:
1. RUNDE:
Ræv A. kl. 20,00 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 23,00.
Ræv U. kl. 20,01 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 23,01.
Ræv V. kl. 20,02 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 23.02.
2. RUNDE:
Ræv A. kl. 00,30 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 03,30.
Ræv U. kl. 00,31 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 03,31.
Ræv V. kl. 00,32 - og derefter hvert tiende minut
til og med kl. 03,32.
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Rævejagter køres følgende dage (rævens navn i
parentes).
18. august (Frandsen).
28. august. KM se andetsteds.
1. september (Peter).
15. september (Tom).
29. september (Frank).
13. oktober (Mogens).
27. oktober (Barberen).
10. november (Egon).
24. november (Svend).
27. november afholdes rævemøde hos 5FR kl. 15,00.
Kort: Ballerup A3028.
Mødested:

Parkeringpladsen

overfor

Ballerup

station.

Mødetid: 1935.
Sendetider: Ræv A: 2005, derefter hvert 10. minut
indtil kl. 2205.
Ræv U: 2006, derefter hvert 10. minut
2206.
Samlingssted:
Station.
Ønskes yderligere
nede på (01) 91 27 52.

Parkeringspladsen
oplysninger

ring

indtil

kl.

overfor Ballerup
da

til

underteg

Vy 73 OZ5FR Frank.
OZ AUGUST 1 971

Københavnsmesterskabet i rævejagt.
Københavnsafdelingen indbyder til KM
den 28. august 1971.
Der udlægges 2x3 ræve efter fig. retningslinjer:
Frekvens: 1825.
Kort: A3222 Jyderup.
Mødested: Jyderup Kro.
Mødetid: 1900.
Pris 15,- kr.. dog 20.- kr. ved møde efter 1900.
1. jagt frigives: 1930.

i

rævejagt

Sendetider 1. jagt:
Ræv A 2000-2001, derefter hvert 10. minut til kl.
23,00.
Ræv U 2001-2002. derefter hvert 10. minut til kl.
2301.
Ræv V 2002-2003, derefter hvert 10. minut til kl.
2302.
Seneste gyldige stempling: 2305.
Samling mellem 1. og 2. jagt: Bromølle Kro.
2. jagt frigives: 0001.
Sendetider 2. jagt:
Ræv A 0030-0031, derefter hvert 10. minut til kl.
0330.
Ræv U 0031-0032, derefter hvert 10. minut til kl.
0331.
Ræv V 0032-0033, derefter hvert 10. minut til kl.
0332.
Seneste gyldige stempling: 0335.
Samling efter 2. jagt: Jyderup Kro, hvor præmieudde
ling foretages.
Regler: E.D.R. reglement af 1971.
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog inden d. 21. august
tilOZ5FR.tif. (01) 91 27 52.
Vy 73 OZ5FR. Frank.

Efter at have hørt, hvad DR er for noget, har de
fleste medlemmer i en walkie-talkie-klub i Sdr. Hy
gum, øst for Ribe, besluttet at melde sig ind i EDR,
og et par stykker er allerede i gang med at studere
»Vejen
til
sendetilladelsen«.
Til
Kolding
klubbens
medlemsblad har jeg skrevet en artikel om OZ og DR,
så det kan jo være vi også derfra får nogle nye DRamatører. I øvrigt har jeg haft mange henvendelser
fra walkie-folk. det største problem de har, er jo nok
TVI. En cb-amatør fra Midtjylland spørger, hvad tal
let 51 står for, mange italienere bruger denne kode.
Cb-amatøren fortsætter med denne måneds CB-DX:
LA(s6),
SK(s6),
OH(s91,
OY(s7),
DL(s5),
IT(s9),
PA(s5), F(s7), OE(s4), HB(s4).
BC-DX
(radiofonistationer)
kan
særlig
på
FMbåndet være meget spændende i sommermånederne.
Her i Tønder er bl.a. hørt: Sverige, Norge, BBC, Hilversum.
BFBS.
Berliner
Rundfunk,
Radio
Bremen,
SWF (Siidwestfunk - Baden-Baden), WDR-Köln, BROZ AUGUST 1 971

München. Også TV-DX kan være spændende, her er
bl.a. set: Sverige, Holland, Spanien, England, Vest- og
Østtyskland. Rumænien samt meget utydelige billeder,
men med nogenlunde forståelig tone fra Italien. An
tennen er en almindelig tv-antenne under taget i ca.
12 m højde. I nærheden af Niirnberg er Rusland set,
her var antennen kun 3 m coax-kabel.
DR-DX:
3,7 MHz SSB:
OZ-DR 1482: ZP3AO 24, EP2DX 23,
4X4KT, NJ 22, 3C1EG 23, CR7FM 21, C31DZ 23.

9Q5IA

22,

7 MHz SSB:
OZ-DR 1482: PY7BIH 22, ZB2A 22, 11TD 23,
TF5TP 23,
PY8KP 23, SZ0ZD
23,
EA8HA 23,
ZD8AY 22,
EA4MJ 24, CE3DM23, YV1B1
23,
PY7AJ 23, 9H1K 23, C31DZ 23, HI8RSR 24,
PZ1AX 23, IA5coQ 23, CT1JH 23, 9HLBX 23,
UK2FAA 20.
14 MHz SSB:
OZ-DR 1446: 5Z4MD 19. UA9EJ 19, 5Z4DW 19,
9K2AL 19. 7Z3AB 19, JYZ9XL 19, MP4BJG 19,
CT2AA 19,
7X2OM 19, PY1BIM 19,
YK1AA 19,
9Q5TR 19.
5Z4KW 19, 5Z4MQ 19,
9K2AH 20.
CR7AC 20, MP4B1Y 20, 5Z4GK 19, ZB2AV 19,
CT2BB 19, OD5BA 20. UK9UAW 20, CT2AK 23,
CN8IP 19, KV4FZ 19, KV4AM 19, KP4CQB 19,
PY1BOR 19, PY7APS 19, KP4ID/4 23, EP2BI 17,
KR6KG 17. JA1ELY, OJE 18, CR6GA 19, PY2oy
23, YS1AJ 07.
21 MHz SSB:
OZ-DR 1446: EL7D 18, ZC4AK 08, ZS6MP 08,
CR6KM 09, 5Z4DV 09, 9Q5RH 09, ZS3AW 09,
ZS4UA 10, 4X4HK 10, PY 1 ABE 10, ZS4AA 16,
5H3MB 16, 9H1AF 09, EL2BU 10, 3B9DK 10,
YV1QW 13, ZS2AF 13, 9M8FML 13, ZS4LW 16,
ZS6AUD 16. KP4DKU 16, ZS6BAG 16, ZS60S 16,
UF6CR 19, 9X5AA 19, PY5CDZ 21, JA5BHL/mm
14, JR1BEK 14, KV5AA23, JA7PZ 07, ZE4JW 16,
TAlSK/4x 16, 9Q5QI 16, JA1DSL 16, TY1ABE 17,
MP4BIM 16, ZS6PG 16, ZS6BAG 16, CR6GA 10,
OD5FB 19, HZ2KF 18, VQ9AE 19, OD5ET 14.
144 MHz FM/AM:
DCøLY 23,
DL1ND 21.

DC6PD

23,

OZ-DR 1482: DC9LZ/A
12, SM7BB/OZ/mobil 17.

SM7AED
21,

10,

DC7AS

DJ8HA
12,

23,

DC80K

QSL-INF:
IA5COQ via I5MR, ZD8AY via K3RLY, EL7D
via
DK3IA,
9M8FML
via
W1YRC,
9X5AA
via
W1YRC.
OZ-DR 1482 har hørt på båndet: Skifter og lytter
fra 144 og ned, Hi hvad vil han mon der?
Tak til OZ-DR 1482 og walkie-manden for stof.
Bidrag modtages meget gerne inden den 22.
Best 73 good dx
OZ-DR 1446,
Uwe Brodersen, Lærkevej 25,
6270 Tønder.
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Allerede den 12. september er der generalforsam
ling, derfor er der i dette OZ en stemmeseddel, som
ethvert medlem har både ret og pligt til at bruge. Men
brug den med omtanke! - ingen har pligt til at sætte
flere X end man selv ønsker. Vær med til at skaffe
E.D.R. en arbejdsduelig hovedbestyrelse. Det er sær
lig vigtigt i år, hvor der foreligger forslag til GF om
en funktionsperiode på 2 år. Vedtages forslaget, hvad
E.D.R.s HB anbefaler, vælges denne gang formand og
den halve HB, for de næste 2 år. Tænk på det, inden
stemmeseddelen udfyldes.
DX-PEDITIONER
Igen har det finske DX-team gennemført en vellyk
ket DX-pedition, denne gang til 3C1 og 3Cø. OH2BH
& Co. fik omkring 8000 Qso fra Fernando Poo, og ca.
7000 Qso fra Annobon I. Førstnævnte tæller til
DXCC for EAø, og sidstnævnte påregnes at anerken
des som nyt „land“, men bekræftelse foreligger ikke.
OZ stn gik til sagen, f. eks. havde OZ3SK Qso med
dem på samtlige 5 bånd, det var fint klaret.
EP2CC har modtaget en del grej fra 1NDXA og
regner med at besøge en del lande i Mellemøsten i
nær fremtid.
PY0 . . Trinidade dx-peditionen nævnt i forrige
„OZ“ var desværre en „and“. Ex OZ3VE i Brazilien
har ikke kunnet få en fornuftig forklaring på aflys
ningen.
I juli måned var ON5TO i gang fra Andorra med
call: C37DP. QSL til hans hjemme Qth, eller via bu
reau.
De to øer i Rødehavet som ET3ZU/A bragte i luf
ten, og som DXCC nu regner for ét nyt land, aktive
res igen. F2QQ - F5QQ - K3BSY & G3TXF regner
med at være i gang fra Jabal at Tair 25.-30. august.
3 stationer vil være i gang samtidig, cal bliver:
F2QQ/A (SSB), F5QQ/A (SSB), F5QQA (CW), samt
ET3ZU/A „Aldo“ himself. Der kan ventes aktivitet
på samtlige 5 bånd! Qsl via: P.O. Box 810, Asmara,
Ethiopien.
K5QHS, der tidligere har besøgt KS4 & ZF1, for
søger at skaffe lidt kapital til en dx-pedition til CEø
. . San Felix, tidligt i 1972 hans Qth: P.O. Box 88,
Star City, Arkansas, 71667 U.S.A.
I
Argentina
har
LU3DGX
og
LU5DL
ansøgt
A.R.R.L. om DXCC status for øen Martin Garcia,
den ligger ca. 500 km fra LU, er svaret positivt, kan
man vente at høre L.R3DGX & LR5DL på følgende
Frq.s 3,748 - 7,098 - 7,128 - 14,198 - 14,250 21,300 og 28.550 Mc Qsl til: Cacila 23, Dolores, Bue
nos Aires, Argentina.
5H3LV venter på at modtage sin HW101, og deref
ter tage en tur til Zanzibar nogle dage med call:
5H1LV. Hans rigtige Qth på Zanzibar oplyses ikke un
der dx-peditionen, idet der synes at være et problem.
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DX-NYT
Den kendte 9X5AA er rejst til U.S.A., 9X5WJ vil
være aktiv fra U.S. Ambassaden i nogle måneder
frem. - 8J1WJ var call for verdensspejderjamboree i
Japan, Qsl via J.A.R.L. bureau. - OX stn træffes som
regel på 14150 SSB hver dag, reservefrq. 14125 kHz.
Trafikken blev startet for 5 år siden af OZ8KW. Postvæsenet forlanger nu 1,50 kr. for en IRC (svar
kupon), prisen er altså 60 øre over udlandsportoen.
Forhøjelsen skete kort efter at nye takster trådte i
kraft 1. juli, og rammer i særdeleshed os. E.D.R. må
vist undersøge om lovens ågerparagraf er overtrådt. OY har fået 20.000 kr. til deres klubhus af tipsfondet,
mon ikke der bliver til en beam ant. til OY7FRA? 3Y fik 5 Qsl frasorteret hos A.R.R.L. til 5 bånds
DXCC, de 4 er erstattet, og nu ventes der på 3. uge
efter det eneste ene!
Båndrapporter.
80 m SSB.
OZ2LW: 2300: ZB2A
OZ1W & OZ1HX på CW!

-

ZS5XA.

40 m SSB og CW.
OZ7JZ: 1200: LX1AF. OZ2LW:
CW: 0000: KV4AM - UD6CB - UK9CCI.

2400:

9H1CG,

C31DZ,

og

og

på

20 m SSB og CW.
OZ7JZ: 0700: 3CØAN. 1600: HS3AFB. 1700: FB8ZZ.
1800: ZD9BE. 7900.- MP4MBC. 2200.VP2MF.OZ2LIV
IM0KH (Cape Verde). 1900: ZB2A. 2000: ZD7SD.
2100: EA8HQ - 7X2ED. 2200: ZP5TQ - ZP5NH.
Følgende
på
CW:
OZ7XG:
1100:
CT3AS.
2000:
9Q5AS. 2100: 9Q5VM. 2200: PY1DB. OZ2LW: JA
stn 1700. 2200: CX7BBB. 2300: 7X2HB - KL7EWA
YV5CKR.
15 m SSB og CW.
OZ7XG
(cw):
1800:
TR8CO
EP2CC.
1900:
7Q7RM, CR6FA. 2000: LU2DAW - 2100: ZD8CW.
OZ7SZ:
0900:
3C1EG
3C0AN.
1000:
3B9DK.
1700: OH0MA (cw) Market R.-1800: 4W1AF. 2000:
LU2DAW. OZ2LW: 1800: W6 - W7 stn.s. 1600:
(cw) 3CøAN.
10 m SSB.
OZ7JZ: 1600: 5H3LV. 1700-. 3C1EG. 1800: 4U1ITU, 9J2TF, HB0XVN. 2000: OH0NF.
Tak
for
bidrag OZ7JZ
- OZ7XG
- OZ2LW
- OZ6SM til dx spalten, og på genhør næste måned.
Husk alt vedrørende DX: Billeder, (også din stn!).
båndrapporter og dx info, inden 25. august til: OZ3Y,
Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
73 Hans.

Til kursusbrug benytter man
„VEJEN TIL SENDETILLADELSEN”
Ny udgave
OZ AUGUST 1 971

underskrevne logs sendes til den nationale VHF
manager poststemplet senest d. 20. september 1971.
For sent indkomne logs godtages ikke. Under
skriften på loggen inkluderer selvsagt, at deltage
ren har overholdt testens regler.
9.

VU2BEO „Doyle“, manden der gav OZ-DXere mu
lighed for en VU på 80 og 40 meter båndene. Nu
aktiv som K4BEO. OZ2LW kan formidle Qsl, hvis
nogen ikke har modtaget Qsl fra VU2BEO.
(Foto: OZ2LW).

Regler for september 1971 I ARU Region 1
VHF/UHF test.
Ifølge
det
engelske
»Radio
Communication«
for
juni 1971 arrangeres denne test i år af den norske for
ening N R R L .
1. Deltagelse: Alle licenserede radioamatører i Region
1 kan deltage. Multi-operatør stationer kan deltage,
hvis der kun anvendes ét kaldesignal under testen.
Deltagerne skal overholde respektive landes licens
bestemmelser.
2. Testen omfatter følgende sektioner:
1. faste stationer 144 MHz.
2. portable/mobile stationer 144 MHz.
3. faste stationer 432 MHz.
4. portable/mobile stationer 432 MHz.
3. Tidspunkt: lørdag d. 4. september kl. 1800 GMT
til søndag d. 5. september kl. 1800 GMT.
4. Antal QSO: Hver station må kun kontaktes én
gang pr. bånd. enten den er fast, portabel eller
mobil. Hvis en station kontaktes flere gange, tæller
kun en af dem for points. Kontakter via aktive repeatere eller translators vil ikke blive godkendt
som pointsgivende.
5. Modulationstyper: Følgende er tilladt: Al, A3,
A3j eller F3.
6. Koder: Består af RS eller RST rapport, efterfulgt
af et serienummer, som starter med 001 for den
første QSO på hver bånd, og forøges med en for
hver følgende QSO på dette bånd. Denne kode ef
terfølges af QRA locatoren for deltagerens posi
tion. Eksempel: 57008 YG46e eller 559016 GP34j.
7. Points: 1 point pr. kilometer. Slutsummen skal op
føres for oven på det første logblad.
8. Logs: Som logblade benyttes enten EDR's offici
elle eller tilsvarende testlogblade. De udregnede og
OZ AUGUST 1 971

Bedømmelse: Ansvarlig for bedømmelsen af log
gene er arrangøren af testen, hvis afgørelser er
endelige. Deltagere, som overtræder reglerne, vil
blive diskvalificeret. Mindre fejl resulterer i points
tab. Fejl i kaldesignaler og kode vil bevirke fra
drag i begge stationers pointssum efter følgende
skala:
1 fejl: - 25 %
2 fejl: - 50 %
3 fejl og derover: -100 %
En indlysende forkert QRA locator eller tidsfejl på
mere end 10 minutter vil medføre, at kontakten
ikke vil blive godkendt. Deltagere straffes ikke for
fejl, som ikke-deltagende stationer gør sig skyldige
i.
Deltagere, der ikke overholder Region 1 bånd
planen, vil blive diskvalificeret.

10.

Præmier: Vinderen af hver testsektion bliver til
delt et certifikat. Deltagerne kæmper om følgende
trofæer:
a. IARU Region 1 VHF Trophy, givet af NEAL
Chrystals til vinderen af sektion 1.
b. PZK Trophy, givet af PZK, til vinderen af
sektion 2.

11. Logs: Disse må ikke have et format mindre end
A4 og kal have følgende kolonner i denne orden:
dato, tid i GMT, kaldesignalet på modstationen,
rapport og kode sendt, rapport og kode modtaget
og krævede points.
På loggens første side skal der gives følgende
oplysninger: navn og adresse på operatøren (hvis
flere,
førsteoperatøren),
kaldesignalet,
test
sektion,
egen QRA locator, multioperatørstation ja eller nej,
krævet totalpointssum, kort beskrivelse af sender,
modtager og antenne samt, hvis flere operatører,
disses kaldesignaler. Loggen underskrives af første
operatøren.
NB: Logs sendes i to eksemplarer - det ene kan være
det til EDR's skandinaviske VHF test - senest d.
20. september 1971 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC
Kai Lippmannsalle 6
2791 Dragør.
Aktivitetstesten.
7. runde i testen gav følgende placeringer:
OZ8SL - 13965 points
7FF - 7687 points
5DD - 4926 points
2JY - 4853 points
4GI/p - 3898 points
4BK/p - 3973 points
8QD - 2820 points
5TDR - 2786 points
6HY - 2430 points
2ZB - 2246 points
3TZ/a - 2055 points
6BT - 1832 points
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4LE 4EM 9EVA 1XB 3 M/m 5FX 432 MHz

OZ7LX 9FR 9AC 9CR -

1271
1169
765
714
677
63

points
points
points
points
points
points

VHF nyt.

452 points
306 points
271 points
163 points

144 MHz aktivitetstest den i. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT. 432 MHz aktivitetstest den 1. ons
dag i måneden kl. 2100-2259 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek
tive måned.
HUSK: 432 MHz
kl. 11,00 og 1200 DNT.

aktivitetstime

hver

søndag

mellem

Testindbydelse.
British Amateur Radio Teletype Group
indbyder til VHF RTTY Contest 1971.
Bånd: 144 MHz og 432 MHz båndet.
Tidspunkt: Lørdag d. 11. september fra kl.
GMT. Søndag d. 11. september fra kl.
GMT.

(BARTG)

1700-2300
0600-1200

Deltagere: Amatører fra zone 14 og 15.
Transportabel brug er tilladt, når der benyttes
me stade SWL kan også deltage.
Yderligere testregler kan fås ved henvendelse til
C. J. Jensen. OZ2CJ, Meisnergade 5, 8900 Randers.

sam

OZ-DR 1421 i Serup ved Lemming skriver: »Er nu
1 gang med mine nye antenner. 4x5 element til 2 me
ter og 10 element til 70 cm. Begge antenner går FB,
2 meter antennen er tydeligt bedre end min gamle 10
element yagi. På 70 cm har jeg været QRV i en 4-5
måneder, men først nu med en ordentlig antenne.
OZ7IGY har jeg hørt flere gange, når forholdene har
været over normal. Den 8. juli var der conds på 70
cm til G og PA. Åbningen kunne på dette tidspunkt
ikke registreres på 2 mtr. På 432 MHz blev der d. 8.
-11 juli hørt: G3LQR, PA0JNH, PA0ZM, PA0VZL,
PA0HVA, DL6AI, DC8OK, SM6ESG, SM6CQU og
SM6ENG - G3LQR var hørlig hver aften med SSB
og CW. På 144 MHz blev der d. 10. juli hørt:
F1AOY, F1BCI, F6BDK og F6BHI. Den 16. juli om
formiddagen var der sporadisk-E på 2 mtr. - en EA
station blev hørt med kraftig QSB og tilsyneladende i
en lokal QSO.«
OZ4GI skriver: »D. 10. juli var der gode forhold
nordpå - wkd. LA6OL/Z, LA7PC/Z og LA8MC og
flere andre LA stationer blev hørt. Med en kobbertråd
på 48 cm længde i antennebøsningen var LA1VHF 6
dB over støjen og med den udvendige antenne R5 S7.
Modtager TRIO-JR310 med FET converter. En ny fuld
transistoriseret FM-ESB-CW transceiver er under byg
ning.«
OZ90R har i tidsrummet 1.-12. juli på 144 MHz
CW./ESB
wkd:
SM6ESG,ON4TQ,SP2KAE/2,SP2RO.
SP1AAY,
SM7DJC/7,
DL7HG,
DC9KR/M,
LA6OI/Z,
DC6OR,
DC6CO,
DC8BB,
PA0ZMD.
PA0CML,
DC0XU,
LA7PC/Z,
SP2DX,
PA0ADP,
ON5QW,
SL4UL,
UP20N,
UP2YL
(Alma),
SM5AII,
P3POI,
G3COJ, DC8ZH og DC8UG/a. -90R bemærker, at
LA6OI/Z d. 9. juli wkd mange F, PA0, DL og ON
stationer.
D. 11. juli kl. 0100 GMT havde OZ60L QSO med
LA8WF på 432 MHz.
OZ7LX har d. 10. juli wkd LA60I/Z, LA7PG/Z
og LA8WF på 144 MHz - via ARTOB d. 11. juli er i
tidsrummet kl. 1230-1350 DNT wkd: G3LTF, DM2CBC, DJ2IF samt flere DL, PAø, SM og OZ statio
ner.
Via ARTOB d. 25. juli i tidsrummet kl. 1300-1630
DNT har OZ6OL wkd: DL3SPA, OK1AIB. DJ2ZC,
G3LQR,
OZ5NM,
F6AFC,
HB9AMH/p,
OE2ML,
PA0JNH,
LXlDB/p,
HB9RG,
DL8AWA,
DJ6YD,
DJ9TU. PA0VZL, PA0ZM og DK1IE - alle wkd
med PM undtagen OK1AJB. OE2OML og LXIDB/p,
der blev wkd med CW.
Via samme ARTOB har OZ7LX wkd: HB9RG,
DL6AI. PA0ZM, DC6JI (Köyn), PA0VZL (5 watt,
indendørs
antenne),
F9FT,
LXIDB/p,
DJ9TU,
DJ2QY/p (10 watt, mobil på bjergvej 10 km NW for
Stuttgart),
DC6WU
(München),
OK1AIB,
DL3SPA
og DL28AWA - alle wkd med AM (15 Wo) undtagen
F9FT og OK1AIB, som blev wkd med CW.

OZ-DR 1421’s nye antenner.
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73 de OZ9AC.
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AMAGER_______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsensgade 6 1., 2300 S.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.
Der er ikke ret meget at skrive om denne gang, det
er jo stadig sommerferie når dette skrives.
Når dette læses skulle det første møde være over
stået med forhåbentligt et stort udbytte angående til
rettelæggelsen af vinterens arbejde.
Rævejagterne er igen i fuldt sving, se OZ maj.
Vor lille sommerkonkurrence er snart forbi, men
der bliver da et par gange ud over konkurrencen in
den vi slutter sommersæsonen. Må det bedste hold
vinde.
Program:
19. august:
Klubaften. Vi undersøger om der er mulighed og
interesse for at starte et morsekursus i vinter. Der er
sandsynligvis interesse hos D-amatørerne, så mød nu
op alle sammen.
26. august:
Vi vil forsøge at få en skrap 2-meter amatør til at
demonstrere
noget
hjemmebygget
grej
denne
aften.
Hvem og hvad det bliver vil blive offentliggjort på
mødet den 19. august. I må udholde spændingen ind
til da.
2. september:
Klubaften. Forhåbentlig
andet med og vise os.

vil

en

af

jer

tage

et

eller

9.

september:
Vi ser på konstruktion af en 2-meter Ground plane
antenne. Alle der er interesserede i denne meget an
vendelige antenneform, må møde op. Dem der ikke er
interesserede må ogå møde op og se hvad de går glip
af, og muligvis blive omvendt.
16. september: Klubaften.
Rævejagter:
Gældende konkurrence jagter den 20.-8. og den
3.-9. på Giesegaard-kortet. Vi mødes kl. 19,30 på
parkeringspladsen øst for Yderholm kro. Regler se OZ
maj.
Vy 73 de 9.TB, Jørgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB. klublokale Finsensgade
Fmd.: OZ1LN, H.
P. Kjærbro, tlf.
Kasserer: OZ8LL,
Lise Kjærbro, tlf.
Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05)
Best.mdl.: OZ7LZ,
F. Højgaard, tlf.
Best.mdl.: OZ2ZJ,
B. Jakobsen, tlf.
OZ AUGUST 1 971

23, 2. sal.
(05) 16 54 15.
(05) 16 54 15.
26 90 80.
(05) 17 50 95.
(05) 12 74 11.

Program:
Onsdag 25. aug.: Mødeaften.
Onsdag 1. sept.: Vi skal besøge Ribe afd. Der bliver
intet møde i Esbjerg afd. Alle, der vil med, skal
være ved afdelingen s e n e s t kl. 19,30.
Onsdag 8. sept.: Gennemgang af forskellige former
for stationsbetjening.
Onsdag 15. sept.: Mødeaften.
Siden sidst har vi haft et møde med Ribe afd., hvor
det blev bestemt, at vi holder en sammenkomst i fæl
lesskab den føreste onsdag i hver måned skiftevis i
Ribe og Esbjerg.
Den nye sæson står nu for døren, og snart hyler
vinterstormen ind over os. Har du tænkt på, hvad vi
så skal beskæftige os med i afdelingen? Har du nogle
ideer, så kom venligst med dem.
Programmet vil forsøgsvis blive lavet sådan, at der
bliver 3 mødeaftener og 1 teknisk aften om måneden.
På denne måde skulle der kunne blive mere tid til
afhjælpning af tekniske problemer.
Vy de 73, OZ1EM, Erland.

HELSINGØR____________________________
Call: OZ8QRV.
Klubhus: GI. Hellebækvej 63, Helsingør.
Formand: OZ8PK, Per Kreiberg Jensen, Lundegade
22, Helsingør.
Næstformand:
OZ8FG,
Franz
Primdahl,
Hovmar
ken 4, Helsingør.
Kasserer: OZ8QD. Jørgen Dragø, Gylfesvej 2, Hel
singør.
Best.mdl.:
OZ8RY,
Aage
Lehmann,
Rungstedvej
69, Rungsted Kyst.
På programmet for efteråret er der blandt andet
korte foredrag om emner som: måling af senderens
output, brug af standbølgemeter, og stabiliseret strøm
forsyning.
Der er almindelig mødeaften hver tirsdag kl. 19,30.
Vy 73 de 8FG, Franz.

HERNING______________________________
Call: OZ8H.
Formand: OZ9OG. Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33, 7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Mariesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, Gormsvej 25, 7400 Herning.
Stor auktion i klubhuset, der ligger 8 km NV for
Herning, havde samlet ca. 30 deltagere, deriblandt en
del nye ansigter. Som auktionarius optrådte 90G og
2CV.
Der var mange rare ting og sager på listen - og
mange drog efter en hård dyst sejrrigt hjem med
byttet.
Der
blev
solgt
sendere,
modtagere,
instrumenter,
metre,
diverse
små
komponenter,
rodekasser,
print,
walkie-talkie m.m.
Priserne var dog ikke så høje - måske tidspunktet
for auktionen var forkert på grund af ferien.
Omsætningen var stor - hvilket gav godt til den
slunkne klubkasse.
Vy 73 Børge, sekretær.
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HILLERØD

HOLSTEBRO

Call: OZ1EDR.
Formand: Søren Riis -Hansen, OZ9RT, Akacievej 5.
3400 Hillerød. Tlf. 26 58 12.
På grund af manglende tilslutning har vi nedlagt
vort
klublokale
i
Hammersholdt.
På
torsdagsafte
nerne i det sidste halve år har der kun været få frem
mødte. tit kun to og flere gange har 5FX været helt
alene. Eksperimentet med lokalet har været en fiasko,
og vi prøver nu at finde en anden måde at samle for
eningens medlemmer på. Vi siger tak til Ankær, som
stillede lokalet til rådighed.
I august og september afholder vi et par rævejagter.
Nærmere oplysninger fås hos 9RT.
I juni måned har følgende fået licens, og afdelingen
ønsker til lykke:
OZ1MX Mogens Stender, Hillerød.
2ZA Kaj Mikkelsen, Hillerød.
5ZE, Ernst Hansen, Alsønderup.
8UW, Henrik Tuxen, Bendtstrup.
73 og på genhør, 9RT.

Call: OZ9HBO. klublokale, Helgolandsgade 4,
Holstebro.
Formand: OZ4PY, tlf. (07) 42 46 73.
Kasserer: OZ6EM, tlf. (07) 43 14 25.
Sekretær: OZ1YA.
Best.medl.: OZ5KG - OZ3FT.
Suppleant: OZ8XY.
Revisor: OZ4EO.
Ræveudvalg: OZ1ZC - OZ6UK.
Testudvalg: OZ5KG — OZ8NH.
Foredragsudvalg: OZ5KG - OZ7B1.
Festudvalg: OZ5KG - OZ7BI.
Således ser den nye bestyrelse ud efter den årlige
generalforsamling. Den fandt sted onsdag den 30/6.
Som dirigent valgtes OZ1YA, derefter aflagde for
manden, OZ4PY beretning om det forløbne år. Der
næst fremlagde kassereren, OZ6EM det af OZ6EO
reviderede regnskab.
Bortset fra sekretæren genvalgtes hele bestyrelsen,
som ny sekretær valgtes OZ1YA.
Under indkomne forslag var der:
1) Det årlige kontingent sættes op til 20 kr. om året.
2) Formanden får årligt 100 kr. til dækning af tele
fonudgifter.
Begge dele blev vedtaget.
Foredragsudvalget lovede OZ5KG og OZ7BI at tage
sig kærligt af, vi imødeser med stor spænding og in
teresse hvad de vil byde på i den kommende tid.
Ræveudvalget består af OZ1ZC og OZ6UK. de lo
vede at der for fremtiden vil blive mere aktivitet på
dette område.
Byggeaften: dette område vil OZ5KG tage sig af, da
han kommer med diagram over en modtager, som
klubbens medlemmer i fællesskab skal bygge op.
Sendeproblemet er løst på den måde at OZ5KG
vil stille en sender til rådighed for klubben.
Til slut vil vi, der deltog i vinterens undervisning i
teknik og morsning sige OZ5KG og OZ4PY tak for
den store ulejlighed de havde med os, men vi nåede
jo det ønskede resultat, Kis, Henning, Svend-Erik og
Finn.
Vy 73 de OZIYA/Kis.

HJØRRING_____________________________
Call: OZ3EVA.
Klublokale: Under pensionistboligen Nørrebro.
Bestyrelse:
Formand: OZ1AT, Anders Andersen, Hirtshals,
tlf. 94 22 24.
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Hjørring,
tlf. 92 17 52.
Sekretær: OZ9FI, Finn Nielsen, Hirtshals,
tlf. 94 13 85.
Medlem: OZ6WN, Vagner Nørlev, Hjørring.
Medlem: OZ7QB, Bent Kristensen, Hjørring.
Program:
17.8.-71: Vi mødes efter sommerferien.
24.8.-71: Har du problemer med noget af dit ama
tørgrej, da er der hjælp i klubben denne aften. Med
bring venligst diagram over det kredsløb der volder
problemet. Der vil denne aften blive medbragt en del
målegrej.
31.8.-71: Klubaften.
7.9.-71: Generalforsamling. Dagsorden ifølge lo
vene.
14.9.-71: Klubaften.
Vy 73 og på gensyn
Anders.

Afdelingsmeddelelser
sendes
til hovedredaktøren og kun
til denne - ikke til boxen senest den 25. i måneden,
og ikke senere. Stof sendt
senere, kommer først med
næste gang.
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HORSENS_____________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse:
Formand:
OZ2VK,
Vagn
Jørgensen,
Mimersgade
6a, 8700 Horsens.
Næstformand:
OZ3WB,
Børge
Winnum,
Voldgade
18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Schoubo Sørensen, Beringsvej 62, Bækkelund, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aboulevarden 105, 1..
8700 Horsens.
OZ1RT,
Reiner
Schwaen.
Skolesvinget
84.
8700
Horsens.
Mandag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
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Klubben vil i år forsøge at gennemføre et kursus i
engelsk for amatører, så hvis du er interesseret bedes
du selv holde dig underrettet om hvornår det starter,
det vil antagelig blive medio september, men derom
er der ikke taget endelig beslutning endnu.
Vy 73 Søren.

HURUP________________________________
Lokale: Thygstrup gi. skole (ved Vestervig kirke).
Formand:
tlf. 85.

OZ5MR,

Svend

Olaf

Madsen,

KOLDING______________________________
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen. Brorsonsvej 16,
tlf. 52 36 97.
Modellen til HF-modtageren, som skulle være den
kommende vinters byggeprojekt, er nu ved at være
færdig.
Den virker indtil nu tilfredsstillende på 80 meter.
Der bliver i den kommende tid forsøgt lavet nogle
QSOer med den, og resultatet vil blive demonstreret
på vort første møde efter ferien.
5VY, Orla.

Krik,
tlf.

KØBENHAVN___________________________

Foreningen kører fortsat med en stor mødeprocent,
og det siger vi medlemmerne tak for, at de er så flit
tige til at komme hver torsdag aften. Der var slet
ingen stemning for at holde sommerferie, så det slår
vi en streg over i år og bygger videre på vor 2 m
modtager, som medlemmerne er blevet enige om at
bygge til klubben. Vi ønsker OZ5XK B. N. Kristen
sen til lykke med licensen. Han var til teknisk prøve
i maj og han bestod også morseprøven, så nu håber
vi snart at høre fra ham på 80 m CW eller 2 ni.

Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder
møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen (OZ6MK
og 9NP) åben hver mandag kl. 19,30-20,00. Lokaler
ne desuden åbne lørdag 14-17 efter aftale.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand:
OZ5IH,
Iwan
Wahlgren,
September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer:
OZ4AO.
Svend
Aage
Olsen,
Folkvarsvej 9, 2., 2000 København F. Tlf. GO 1902 v. Giro
5 97 55.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 NV. Tlf. GO 4241.

Kasserer:
Hurup 121.

Ove

A.

Frederiksen,

Vestergade

7,

Møde: Hver torsdag aften kl. 19,30.

Nu er vores nye lokaler blevet endnu mere hygge
lige efter at vi nu i sommerferien har fået hængt gar
diner op, og vi har også fået gjort hovedrengøring og
fået gulvet ferniseret, så nu er det fint og flot. Og nu
er vi i fuld gang med at lave 2 m antenne og gøre
masten klar til at komme op, så vi kan lytte på den
nye 2 m modtager.
Programmet for den kommende tid er
endnu, men det bliver nok med en del 2 m grej.

ikke

fastlagt
P. b. v.

Vy 73 de Svend.

LOLLAND-FALSTER
Call OZ1LFA. Formand. Leif Olsen, OZ5GF, Bog
finkevej 7, Kraghave 4800 Nykøbing F., tlf. (03)
85 22 22 forretning, (03) 83 91 70 privat. Kasserer
Gunther Hansen. OZ3GH, Gåbense.
Som tidligere meddelt vil kursus efter VTS blive af
holdt i samarbejde med aftenskolen under ledelse af
OZ4FL Flemming Dienier. Vær vaks og meld jer til
straks, når disse kurser annonceres fra aftenskolen.
OZ2GC arbejder i øjeblikket med morsekursus på
bånd, efter radioskolens princip. Det skal lige bemær
kes, at formanden har fået ny QTH, som det også
fremgår af indledningen. Det var vist noget med. at
der ikke var plads til flere antenner på den gamle
QTH. I dette nr. af »OZ« er indlagt stemmeseddel til
HB-valget, og som I vil se, er 5GF opstillet, så brug
jeres stemme på ham. det ville jo være rart igen at
have en lokal mand til at repræsentere kreds 2 i HB.
Vy 73 Elmer.
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Indmeldelse til kursus
Som omtalt i OZ for juli starter vore kurser snart:
Morsekursus ca. 20. september og teknisk kursus ca.
1. oktober. På grund af de nye regler for tilskud til
undervisning bliver kursus i år noget dyrere. Med for
behold kan vi angive priserne: Teknisk kursus ca.
160 kr. og morsekursus ca. 190 kr.
Der vil tilgå deltagerne skriftlig besked om indbeta
ling, mødetider m.m.
Tilmelding snarest til OZ5RO.
Forslag til vedtægtsændringer
Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal være
formanden i hænde senest d. 24. august for at kunne
blive behandlet på afdelingens ordinære generalfor
samling i oktober og fremkomme i OZ samtidig med
indvarslingen.
Regler for mobiltesten 6. september
Mobiltesten på 2 meter starter kl. 19,30. Startstedet
er valgfrit. Testen slutter kl. 21,00 i afdelingens lo
kaler.
Testen er delt i 3 perioder på hver 20 min. Efter
hver periode 10 min. tavshed, hvor der ikke må sen
des. Hver periode slutter og starter med kodeord fra
OZ5EDR. Kodeord sendes på 145,0 og 145,9.
Der må føres QSO mobil til mobil samt mobil til
fast station, kun én gang med samme station i hver
periode.
Mobile stationer bruger rapport af typen 00 001.
hvor de to første cifre er kilometertællerens to sidste
tal. og de tre sidste er QSO-nr. Faste stationer: RS
001.
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Kodeord fra OZ5EDR sender kl. 19,30, 19,50,
20,00,
20,20, 20,30, 20,50 og 21.00. Kodeord skal
nedskrives i loggen, som afleveres i afdelingens sen
derrum senest kl. 21.10.
Der er præmie til den mobilstation, der får flest
points. Regler og logblade vil kunne fås på rnødeaftenerne hos OZ5IH.
Programmet:
Mandag den 16. august:
Klubaften.
Mandag den 23. august:
Demonstration
af
stabiliserede
forskellige firmaer.

NYBORG______________________________
strømforsyninger

fra

Mandag den 30. august:
Klubaften.
Mandag den 6. september:
Mobiltest på 2 meter. Se reglerne ovenfor.
Mandag den 13. september:
Klubaften.
73 og vel mødt igen.
P. b. v. OZ1SZ, sekr.

NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjelerupvej 30, Guderup.
Formand:
OZ6AK,
Axel
Jørgensen,
Vestertoften
18, Svenstrup.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
toften 3, Svenstrup. Tlf. 5 62 00.
Sekretær:
OZ2QC,
Jørgen
Espensen,
Hinrmark,
Svenstrup.
Suppleant: Chr. Bonde. Lærkevej 4, Langesø. Tlf.
5 02 60.
Indvielsen af klubhuset den 26. juni, gik over al
forventning. Om eftermiddagen var der 13 mand og
om aftenen var der 32 mand.
Før spisningen overrakte OZ4JA en Storno kanal
station til klubben. Under spisningen stod OZ5WK
op og sagde et par bevingede ord, da Kalle, OZ5WK,
var færdig med sin tale, overrakte han OZ6AK et
askebæger fra afdelingen i Åbenrå. Bagefter rejste
OZ8AJ sig og tog ordet, hvor han samtidig med over
rakte OZ6AK en gavecheck fra Greystone-electronic
A/S, Gråsten.
Da spisningen var færdig spillede OZ9DN’s stereo
anlæg op til dans og livet gik lystigt til den lyse mor
genstund.
DER HOLDES UDFLUGT LØRDAG D. 21. AUG.
Sønderborg
og
Nordals
afdelinger
har
arrangeret
fælles udflugt i år.
Turen går til Sydfyn, Tåsinge og Langeland, og
starter kl. 8,30 ved Fynshav færge. Planen er således,
at vi skal se Hvidkilde Slot udvendig og indvendig
fra kl. 11,00. Igennem Valdemar Slot til Nørreskoven,
hvor vi spiser den medbragte madpakke ca. kl. 12,30,
når vi har siddet lidt og sundet os, kører vi til Trane
kær Slot, hvor vi går en tur rundt om søen, så mad
pakken ikke sætter sig, derfra kører vi til Bregninge
Mølle, hvor der bliver mulighed for at få kaffen, hvis
stemningen er stor nok for det, derefter går vi til
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Bregninge Kirke og nyder udsigten, der kan ses 35
øer og holme, 65 kirker, samt Tåsinges 4800 indbyg
gere fra en højde af 100 meter over havet, derefter
går vi til Sømandsmuseet, hvor indehaveren fortæller
lidt om sagerne. Så er det på tide at vende næsen
hjem efter. Vi regner med at være i Fynshav kl. 20,00.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
Vi har i anledning af Nyborgs 700 års jubilæum, og
sammen med Odense afdeling haft stationer til 80 og
20 m stillet op i et telt, som D.U.I. - Leg og Virke
stillede til rådighed i deres lejr på »Fladet« ved Ny
borg.
En del af de unge mennesker var også meget inter
esseret.
Lejren var på ca. 400 D.U.I.-ere.
Søndag formiddag arrangerede vi sammen med
D.U.I. en kombineret rævejagt og sporleg, det fik et
udmærket forløb.
Ellers har vi holdt sommerferie, men når dette læ
ses er vi forhåbentlig i fuld gang igen.
Programmet står i juli OZ.
Husk rævejagten om onsdagen!
Vy 73 Inge.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ3HQ, Hans P. Hansen, Fensmark, tlf.
(03) 74 61 01.
Kasserer: OZ4NW, Niels Andersen, Køng, tlf. (03)
769, Kostræde 267.
Lokaler: Præstø remisen, Skyttemarksvej.
Vi starter igen efter sommerferien tirsdag den 7.
september.
Der arbejdes med den i juli nummeret annoncerede
udflugt. På sidste klubaften synes der stemning for et
hyggeligt krobesøg.
Meddelelse med et par forslag tilsendes medlem
merne.
Det ser desværre ud til at byggearbejdet på modta
gerne er gået i stå. Har det været for stort eller er
interessen svigtende?
Mød op og lad os tale om det efter ferien.
Vi regner med i september-nummeret at kunne med
dele lidt om klubarbejdet og undervisningen i den
kommende vinter.
Kommunen bearbejdes fortsat med hensyn til nye
klublokaler ligesom andre muligheder undersøges.
Vi har været i kontakt med Lolland-Falster afdelin
gen vedrørende forbindelsen med Lübeck amatørerne.
Der synes ingen større interesse for fortsættelse af
besøgene.
Når bestyrelsen kan samles efter ferien, vil vi drøfte
sagen. Det er vor tur til at invitere.
Vy 73 3HQ, Hans.
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ODENSE_______________________________
Call: OZ3FYN.
Formand: OZ8JD, Flenning J. Boel, Toftevej 11,
5000 Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.
Fairytale Award manager: OZ7XG, Erling Flansen,
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
QSL og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.
Afdelingens sommerafslutning blev afholdt i restau
rant »ZOO« (også kendt som abeburet) og det var et
meget vellykket arrangement. Yl og XYL var selv
følgelig med. det manglede bare. det er ikke så ofte at
vi har vore damer med til afdelingens arrangementer.
Vi fik serveret kroanretning, (sildebord og lune retter)
samt øl og snaps efter behov.
Derefter samledes man om et kaffebord og musik
ken spillede op til dans, og det varede til huset luk
kede kl. 1. Her viste det sig at 8SX kunne andet end
»hakke nøgle«.
Selv om restaurant »ZOO« lukkede allerede kl. 1, var
der ikke mange der tog hjem, festlighederne fortsatte
forskellige steder rundt om i byen til morgensolen
var stået op.
Afdelingen har fået nye antenner sat op. Der er en
W3DZZ til 40 og 80 meter og en 12AVQ til de øvrige
bånd.
Vi starter igen efter sommerferien mandag den 23.
august med klubaften hvor alle medlemmer nye og
gamle er velkomne.
Og den første del af programmet ser således ud:
23. august: Klubaften.
30.
august: 8BW demonstrerer amatørudstyr fra
Drake og antenner fra Hy-Gain. Vi mødes hos 8BW.
Otterup.
6. september: Klubaften.
13. september: Vi ser lidt på antenner og problemer
omkring disse.
Vy 73 de 9OZ, Reynir.

RIBE__________________________________
Formand: OZ1ZN Leif Stenlev, Tangevej 92a, 6760
Ribe.
Kasserer: OZ8AU Poul Andreasen, Saltgade 4, 6760
Ribe.
Sekretær: Børge Johansen. Ø. Åbølling, 6777 Fri
felt.
Lokale: Bispegades Skole, 2. sal.
Første møde efter sommerferien holdes onsdag den
25.
august kl. 19. Vi mødes på vor nye QTH, fysik
klassen på den nedlagte Bipegades skole. Alle afde
lingens medlemmer bedes møde op og deltage i plan
lægningen af den kommende sæson og indretningen
af det nye lokale.
Den 30. juni afholdtes hos formanden et møde med
repræsentanter for Esbjerg-afdelingen med henblik på
at skabe et tættere samarbejde mellem de to afdelin
ger. Der opstilledes en plan for samarbejdet, som vil
blive
forelagt
bestyrelserne,
hvorefter
de
nærmere
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enkeltheder vil fremkomme. Som et foreløbigt resul
tat af aftalen søges møderne placeret på samme uge
dag begge steder, hvilket i 1971/72 vil sige onsdag.
Endvidere er Esbjerg inviteret til at besøge os onsdag
d. 1. september. Ved den lejlighed regner vi med at
modtage mange gode råd vedr. indretning af mødelo
kalet!
Altså:
Onsdag d. 25.8. kl. 19:
Sæsonen åbnes og planlægges, det nye
i brug.
Onsdag d. 1.9. kl. 19:
Medlemsmøde, besøg af Esbjerg-afdelingen.

lokale

tages

73 de 1ZN, Leif.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20, 4174
Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Vel mødt efter sommerferien. For program bedes
du se sidste OZ. Angående 26. august så er det nu
helt sikkert, at vi skal besøge Herstedvestersenderen.
Nærmere om mødested og afgangstidspunkt vil frem
komme som opslag i klublokalet. Husk at holde beg
ge hænder i lommen under besøget. Det kunne jo væ
re, at vi fik lov til at spadsere en tur i OSC eller PA.
P. b. v. Vy 73 de OZ4OV.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale:
c/o
Winds
Radioservice,
Sjællandsgade
18, 6400 Sønderborg.
Formand:
OZ6AQ.
Werner
Carlsen,
Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt. GI. Fær
gevej, Toft. 6300 Gråsten.
Kasserer:
OZ4LS,
Leif
Schmidt,
Stenbjergparken
7c, 6400 Sønderborg.
Best.mdl.:
OZ2BN,
Bent
Nommesen,
Ørstedsgade
21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ4EZ, Ernst Bruhn, Solskrænten. 6310
Broager.
Klubbens medlemmer med familie er inviteret til en
fællestur med »Nord Als« afdeling. Se nærmere under
denne klubs indlæg.
Mandag den 23. august kl. 19,30:
Firmaet »Amateur Radio Import« kommer denne
aften og viser os noget af det nyeste inden for KBog VHF-grej. Der er bla. a. 2 m Walkie-Talkies og en
2 m mobilstation med 10 W i antennen. Desuden vil
firmaet præsentere amatørerne for nogle af dets nyeste
produkter inden for 2 m transceivere.
Mandag den 6. september kl. 19,30: Hyggeaften.
Mandag den 20. september kl. 19,30:
Foredragsaften. Emnet i næste OZ.
73 de OZ6AQ, Werner.
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VIBORG _______________________________
Rævejagter
afholdes
1600.
Lørdag den 28/8.
Lørdag den 11/9.
Lørdag den 25/9.

følgende

lørdage

kl.

1400

God jagt og 73, 0Z70T Ole.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9. 6200
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen. Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Ja, så er sommerferietiden ved at gå på hæld, og
dette markerer vi som sædvanligt med afdelingens
årlige FAMILIESKOVTUR.
Datoen er ikke endelig fastsat, på grund af vejret.
HI, men der er to at vælge imellem, nemlig søndag
den 21. og søndag den 28. august. Hvilken af de to
dage der benyttes, kan man enten selv afgøre (ved at
studere forholdene udendørs), eller ved at ringe til
2 13 11 en times tid inden afgang.
Turen foregår, som sidste år, i privatbiler og med
samlet
afgang
fra
banegårdspladsen kl.
9,00.
Der
medbringes heldags kostforplejning til hele familien,
idet afd. feltkøkken ikke er intakt, HI.
Turens mål er i år den storslåede natur omkring
Vejle.
Til de medlemmer der ikke var med sidste år - du
må ikke snyde dig selv og din familie for denne hyg
gelige oplevelse som familieskovturen er!
Som bekendt har vi haft besøg af »svampeagtige«
borebiller i vores klubhus. En omfattende reparation
er nødvendig, og vi anmoder alle der kan afse en lør
dag eller søndag, til at møde op i klubhuset. Som sagt,
er DU interesseret i endnu nogle år at kunne benytte
klubhuset, så er det NU vi behøver din indsats!
Program for det månedlige møde:
TORSDAG den 26. august kl. 19,30.
EDR's generalforsamling i Århus.
DM i rævejagt, Herning.
Vinterens program.
Uddeling af QSL kort m.m.
Klubhusets fremtid.
HUSK! klubhuset behøver DIN hjælp ( vi er forsik
ret mod husbukke, HI).
Udfyldning af stemmesedlen til HB valget.
Generalforsamlingen i Århus.
Vi ses
5WK, Kalle.

Fælles sønderjyske
arrangementer
Som det ses af stemmesedlen til HB valget i dette
nr. af OZ, er der i år opstillet 3 sønderjyske kandida
ter:
OZ6HY,
Martin, er aktiv foreningsmand igennem fere år, så

356

vel i Nordals afdeling, hvor han er kasserer, som i de
fælles sønderjyske arrangementer. Hans interesse in
denfor
amatørradioen
ligger
hovedsagelig
i
VHFUHF-området.
OZ6EG,
Egon, er næstformand i Sønderborg afdeling, og kendt
som indehaver af firmaet »Amateur Radio Import«.
OZ5WK
Kalle, tja....................................... slut.
Altså, OM, nu er det op til dig at afgøre, hvem af
de tre kandidater, der skal repræsentere Sønderjylland
i den kommende HB! Fat stemmesedlen, sæt dit kryds,
og post stemmesedlen omgående, inden det går i
glemmebogen.
EDR's generalforsamling
afholdes i år søndag den 12. september i Århus.
Vy 73 de 5WK, Kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastel
vej 13, 9000 Aalborg, tlf. 13 87 48.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadunt Kirke
vej 5, 9430 Vadum, tlf. 27 12 80.
Sekretær:
OZ4X,
Erik
Hansen,
Prinsensgade
46,
9000 Aalborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej 18,
Aalborg.
Når dette læses, er vi sikkert alle færdig med at
feriere.
Afdelingen begyndte jo klubaftenerne den 4. august,
men der har intet været på programmet og denne
gang er der heller intet af arrangementet, undtagen
det er vigtigt.
Hermed indkaldes til afdelingens årlige generalfor
samling, der afholdes på Konditori Kristine, Vester
bro, Aalborg, onsdag den 8. september.
Vi beder alle møde op, da der er mange ting der
skal diskuteres, og det er jo trods alt DIN egen af
deling.
Så mød nu op til denne aften.
Bestyrelsen.
Da der har været meget at gøre med sommerlejr, er
der intet med i programmet denne gang men en auk
tion står snart for døren, der er denne gang givet til
sagn om meget grej, så se nu efter i næste OZ.
Klubaften: Hver onsdag aften kl. 20,00.
Byggelokalet vil være åbent, er der brug for mere
byggetid, taler vi om det, fra GF skulle der fastsættes
ordinære aftener.
SOMMERLEJR. Afdelingens bestyrelse takker her
med alle der viste sommerlejren interesse, som fast
boende eller som daggæst.
Samtidig en tak til alle de, der hjalp med slæbet
eller ved at låne os det nødvendige grej til arrange
mentets fuldførelse.
Se referat fra lejren andet sted i bladet.
Vy 73 og på gensyn de OZ4X, Erik.
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Personlig synes jeg at jeg gerne vil bringe en tak til
KNUD 7QE, der har lagt et fantastisk stort stykke ar
bejde i sommerlejren, jeg ved hvor meget tid du har
ofret, Knud. På afdelingen vegne tror jeg nok jeg tør
sige dig TAK!
4X, Erik.

AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1,
8270 Højbjerg. Tlf. 14 48 10.
Kasserer: OZ8GE, Gunhild L. Nielsen, Karensvej
9 1., th. 8220 Brabrand.
Sekretær:
OZ6EI,
E.
Hougaard,
Kærgårdsvej
2,
8355 Ny-Solbjerg. Tlf. 92 74 78.
Program:
Tirsdag den 17. august kl. 20,00:
Sammensat
kort
Århus/Odder
»ÅRHUSJAGT«
nr.
5/1971. Det er så den første jagt i anden runde. Der
er endnu håb for alle.
Tirsdag den 24. august kl. 20,00:
Sammensat
kort
(Århus)./Odder.
to ræve. Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Træningsjagt

med

Torsdag den 26. august kl. 20,00:
Neptunvej 70. »SNAK OM EN TING TIL A« I.
Første aften af en serie (forhåbentlig), der måske kan
hjælpe en og anden til en A-licens.
Tirsdag den 31. august kl. 20,00:
Sammensat
kort
Århus/Odder.
6/1971. Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.
Torsdag den 9. september kl. 20,00:
Neptunvej 70. »SNAK OM EN

»ÅRHUSJAGT«

TING

TIL

Søndag den 12. september kl. 10,00:
EDR GENERALFORSAMLING I ÅRHUS.
Se andet steds i dette blad og mød talstærkt op.
Morgenduelige søges som »værter« fra kl. 05,00
10,00,
dels på hovedbanegården, dels på
Ring til 3Ne-ibye (14 48 10).
Tirsdag den 14. september kl. 20,00:
Sammensat
kort
(Århus)/Odder.
2 ræve. Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

A«

nr.

II.

Neptunvej.

Træningsjagt

med

3Ne-ibye.
DR-amatører, der ønsker at komme med i den nye
QTH-liste, bedes meddele det til kassereren senest d.
1. oktober 1971.
Grethe Sigersted.
Nye medlemmer
12320 Johs. Østerby Jensen, Toftager 6, Tjørring,
Herning.
12321 Claus Lelund, Lyngbakken 3, Lynge.
12322 OZ6NW, Jørgen Lundøer Madsen, Maskindepotet DSB, Esbjerg.
12323 John Michaelsen. Spinderigade 5, Vejle.
12324 Karsten Meyer, Odensevej 54, Middelfart.
12325 Ewald Arthur Chaluppa, Storegade 26, Åben
rå.
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12326 Niels-Kristian Hersoug, Rødovrevej 219 A1 tv.,
Rødovre (A).
12327 Benny H. Jensen, Oehlenschlægersgade 41 tv.,
København V (A).
12328 Fru Birgit Stecher, Thyregodsvej 4- th., Valby.
12329 Jens Aksel Slengerich, Kolstrup 16, Åbenrå.
12330 Steffen Worm Hansen, Parkvej 79, Esbjerg.
12331 Hans Søndergård, No, Ringkøbing.
12332 Knud Tage Sørensen, Ryes Passage 7 t. th.,
Aalborg.
12333 N. Mølgård Nielsen, Kroghsvej 4 A, Haderslev.
12334 Erling Schmidt, Allegade 4A, Haderslev.
12335 Kristian Iversen, Nors Havreland, Thisted.
12336 Karl Winther, H. G. Junkersvej 3, Sejs, Silke
borg.
12337 Kaj S. Nielsen, Hillerødholmsalle 123,Hillerød.
12338 Per Christensen, Østergade 20, Toftlund.
12339 Niels Erik Jespersen, Pladsgade 5, Haderslev.
12340 John Hinrichs, Ewaldsgade 42, Århus C.
12341 Peter Villads Kiamta, St. Kongensgade 643,
København K (A).
12342 Allan CIoos, Lundtoftegade 575, København N.
12343 Tage Jensen, Tvedvej 1277 th. ms., Kolding.
12344 Stig Madsen, Brynhildsvej 12, Randers.
12345 Lars Sørensen, P. Bergsøe Kollegiet, Skods
borgvej 190 v. 510, Nærum.
12346 Hans Erik Jensen, Nylandsvej 75, Køge.
Atter medlem
9177 Henning Oldenborg, Skibhusvej 35, Odense.
6708 LA1LN, Einar M. Thomassen, Rådyrvegen 30,
Porsgrunn, Norge.
4543 Steen Hansen, Postbox 66, Tele, Julianehåb,
Grønland.
8719 Palle Kreiberg Nielsen, Kagsåkollegiet, 52, Her
lev.
2246 Poul A. Hansen, Dronningborgvej 59, Kastrup.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse
Nye tilladelser
D 11620 OZ1DV, John Gregersen, Thordstedvej 58,
7700 Thisted
D 12117 OZlED,Tærkel Otto Olsen, Elektronikværk
stedet, FSNSKP, 6500 Vojens.
D - OZ1EW Niels Ernholt, Lundbakke, 7452 Ilskov.
D 11437 OZ1GB, Karsten Heinemann Jensen, Rus
kær 493, 2610 Rødovre.
D - OZ1HG, Niels Ole Paikjær Bak, Sportsvej 7,
6740 Bramming.
D - OZ1IG, Poul Chr. Størner, Ludvig Andresens
Vej 22. 6270 Tønder.
D - OZ1IJ Bent Madsen, Solnavej 431, 2860 Søborg.
D 11297 OZ1HK Flemming Toft, Fastrupvej 30, Fa
strup. 8355 Ny Solbjerg.
D - OZ1MT, Lindy Malmborg Pedersen, Dæmnin
gen 33, Nustrup, 6500 Vojens.
D 8340 OZ1VY, Halvor Feldthaus, Højlandsvej 4,
4400 Kalundborg.
D 10826 OZ1WH, Carsten Holberg, Ringvej 25,
2970 Hørsholm.
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D - OZ1XV, Kurt Christiansen, Pælegården, 4190
Munkebjergby.
D - OZ1YA, Kirsten Pennerup, Mejdalvej 65, 7500
Holstebro.
D 11987 OZ1YZ, Finn Johannes Larsen, Helgolandsgade 44, 7500 Holstebro.
D - OZ1ZC, Henning Juul Pennerup, Vestergade 20,
Humlum, 7500 Holstebro.
D 12302 OZ1ZD, Svend Erik Brench Poulsen, Kabbelejevej 11, Mejdal, 7500 Holstebro.
D -OZ1ZG, Bjarne Alstrøm Hansen, Blegdamsvej
297, vær. 715, 2200 København N.
D 12250 OZ1ZJ, Anders Christian Nielsen, Ålekistevej 209, 2720 Vanløse.
D 11051 OZ1ZS, Erik Frede Hansen, Farvergade 10,
8700 Horsens.
D - OZ1ZT, Hans Kurt Nielsen, Frejasgade 2 A,
8700 Horsens.
D 10789 OZ1ZU, Ejner Jacobsen, Nørregade 36,
3951 Flauenskjold.
D - OZ1ZV, Christian Kold Mortensen, Louisevej
13, 8220 Brabrand.
D - OZ1ZW, Kurt Frost, Højstrupvej 35 st., 2670
Greve Strand.
D 12237 OZ1ZX, Palle Uth Møller, Gammel Køgevej
269 C, 2650 Hvidovre.
D 10541 OZ1ZY, Ernst Langelund. Hestehavevej 22,
5856 Ryslinge.
C 11737 OZ1EQ, Per Larsen, Hybenvej 45, 2600
Glostrup.
C - OZ1IZ, John Sølvkjær, Godthåb J„ 9000 Aal
borg.
C 9512 OZ1OQ, John Meyer, Kronprinsensgade 63,
st., 6700 Esbjerg.
C 9400 OZ1XF, Per Axel Engelsted Jonasen, Inavej
31, 3500 Værløse.
C 12246 OZ1YN, Otto Chr. Peter Ottosen, Forstalle
102, 6200 Åbenrå.
C 10745 OZ1YX, Hans Johansen Damm, Bovrup,
6200 Åbenrå.
C 12085 OZ1YY, Hans Axel Mårtensson, Lollandsgade 59, 8000 Arhus C.
C 11403 OZ1ZE, Jer Bruno Fraulund, Onsgårdstvær
vej 23, 2900 Hellerup.
B 9593 OZ1MY, Ib Lemvig Christoffersen, Worsaaesvej 13 st. th., 1972 Københvn V.
D 9130 OZ2AU, Niels Uffe Jensen, Voldgade 8,
7600 Struer.
D - OZ2DF, Niels-Erik Fjord, 4731 Brandelev.
D 9922 OZ2FJ, Frank Rysgaard Jørgensen, Kilde
vænget 8, Svogerslev, 4000 Roskilde.
D - OZ2SE, Allan Strøm Petersen, 9940 Byrum.
D - OZ2SH, Jens Studsgård Sørensen, Porsvænget
523 tv., 7400 Herning.
D 10423 OZ2UJ, Per Jorlet, Syrenvej 15, Nørre Uttrup, 9400 Nørresundby.
D 9369 OZ2UU, Hans Henning Udengård, Slåenvej
1, Hørby Skoleby, 9500 Hobro.
D 11910 OZ2VD, Poul Erik Diderichsen, Nørreskov.
8600 Silkeborg.
D 12124 OZ2VZ, Preben Hansen, Sofievej 54, 9000
Aalborg.
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D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
B

B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

11628 OZ2WY, Bjarne Hansen, Vangs Alle 2,
9000 Aaborg.
11794 OZ2XZ, Svend Erik Jensen, Diskovej 44,
9000 Aalborg.
11448 OZ2ZA, Kaj Arne Mikkelsen, Bjørnebak
ken 30. 3400 Hillerød.
11931 OZ2ZD, Arne Steen Skov, Ulbjerg, 8832
Skals.
- OZ2ZE, Elisabeth Bay Smidt, Brændegårdsvej
333 tv., 7400 Herning.
10573 OZ2ZT, Mogens Jacobsen, Fåborgvej 40 A,
5800 Svendborg.
12303 OZ2DY, Orla Richard Jørgensen, Frederiksborgvej 32, 2400 Kbh. NV.
11491 OZ2VM, Bent Martinus Christensen, Røn
nevangshusene 21 st., 2630 Tåstrup.
12257 OZ2YM, Otto Harry Nielsen, Ritavej 17,
9000 Aalbog.
11887 OZ2ZF, Ole Schmidt Andersen, Søndergade
58 A2 th., 9000 Aalborg.
11530 OZ2HSS, Håndværkerskolen, Sdr. Landevej
28, 6400 Sønderborg. Ny postadr.: Johs. Ewald
Vej 5, 6400 Sønderborg.
11466 OZ2RQ, Hans Torben Rye Nielsen, Høj
toften 9, 3550 Slangerup.
- OZ2XO, Jogvan Hammer, Baggesensgade 26 A4
tv., 2200 Kbh. N.
- OZ3BD, Bent Jørgensen, Bøgebjergvej 8, 8270
Højbjerg.
8734 OZ3BY, John Dich Larsen, Kirkegade 7,
4000 Roskilde.
- OZ3EL, Gert Folmer Jensen, Snæbum, 9500
Hobro.
11963 OZ3FS, Jørn Frank Pedersen, Orebrovej 5,
6000 Kolding.
11323 OZ3GX, Svend Erik Johansen, Norgesvej 7,
st., 6000 Kolding.
12065 OZ3GY, Karl Åge Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund.
- OZ3OI, Ole Skriver Myrtue, Rosensgade 62,
8300 Odder.
10198 OZ3QH, Hugo Mejer Hansen, Møllegade
49, Ikast.
9715 OZ3VQ, Niels Skjødt Røgild, Klintevej 7,
8900 Randers.
11942 OZ3WU, Benny Nicolej Sørensen, Asset,
6240 Løgumkloster.
10966 OZ3ZL, Jon Briiel Hasselbalch, Strandvej
85, 2960 Rungted Kyst.
9656 OZ3ZT, Torben Bolhøj, Kofoedsvej 2,Snogebæk, 3730 Neksø.

D

12052 OZ3ZP, Hans Peter Johansen, Vestervej
84, 3600 Frederikssund.
C 8723 OZ3PX, Poul Erik Jensen, Ermelundsvej 107,
2820 Gentofte.
C - OZ3F, Torben Stockflet Jørgensen, Egevej 3,
Gadevang, 3400 Hillerød.
C 11380 OZ2ZN, Poul Zimmermann Nielsen, Jern
bane Alle 341 th., 2720 Vanløse.
B - OZ3YZ, Lis Hammer, Baggesensgade 26 A4 tv.,
2200 København N.
D - OZ4AG, Otto Louis Pedersen. Rodskovvej 53,
8543 Hornslet.
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D 11869 OZ4BW, Steen Møller Henriksen, Brorsons
vej 13, 6000 Koding.
D 8379 OZ4CD, Ole Jensen, Strandvejen 32, 6000
Kolding.
D 11557 OZ4GZ, Preben Wittendorf Lorentzen,
Skjernvej 8, 7260 Sønder Omme.
D 9654 OZ4IE, Hans Ib Nielsen, Birksgade 1, 4400
Kalundborg.
D 10093 OZ4RC, Jørgen Kreth Christensen, Løvagervej 41, 8530 Hjortshøj.
D 4511 OZ4YG, Gunner Orlando Sørensen, Vold
gade 11, 8700 Horsens.
D - OZ4ZC, Steen Andersen, Gullestrupvej 3, 7400
Herning.
D 9514 OZ4ZH, Robert Nielsen, Rønnebækhuse,
4700 Næstved.
D 11949 OZ4ZM, Per Meier, Dybkjærvej 5, 8200
Århus N.
D 8862 OZ4ZN, Niels Peter Nikolajsen, Rosenvæn
get 55, 5250 Fruens Bøge.
D 12066 OZ4ZY, Max Bjørn Larsen, Vestre Strand
vej 10, 2650 Hvidovre.
C 11479 OZ4BU, Bent Ole Svane Gunnarsen, Vingelhøjvej 7, Hastrupskov, 6200 Åbenrå.
D 12311 OZ5CT, Erik Paetsch Jensen, Ottosgade 22,
6000 Kolding.
D - OZ5FG, Henning Skov, Grøftehøjparken 164, 21.
8260 Viby J.
D 9743 OZ5GK, K. G. Heuckendorff, Nørregade 42,
6100 Haderslev.
D 11624 OZ5QF, Jens Jørgen Jepsen, Vestermølle,
6240 Løgumkloster.
D 11676 OZ5UV, Tage Vegenfeldt, Dunhammervej
5, 4000 Roskilde.
D 12239 OZ5XK, Bjarne Nørgård Kristensen, Østre
Alle 20. 7760 Hurup Thy.
D -OZ5YD. Erik Ludvig Petersen. Axel Juels Alle
25, 2750 Ballerup.
D - OZ5YR. Helge Rasmussen, Gelted, 4160 Herlufmagle.
D 11308 OZ5ZC, Hans Hans Christian Christensen,
Havnevej 6. 9990 Skagen.
D 11674 OZ5ZE, Ernst Bruno Hansen, Hillerødvej
3, Alsønderup. 3400 Hillerød.
D 11921 OZ5ZN, Niels Erik Gadbjerg Gjølme, Søn
derholmsvej. Krajbjerg, 8541 Skødstrup.
D 11847 OZ5ZQ. Ever Heimann Jørgensen, Hov
marksvej 16. 2920 Charlottenlund.
D - OZ5ZR. Per Arne Johansen, Tybrindvænget 12,
5000 Odense.
D 12273 OZ5ZT, Jørgen Ovesen, Sandager 6, 6500
Vojens.
D -OZ5ZU. Ivan Pedersen, Bøgevej 8,9632 Møldrup.
D 12260, OZ5ZV, Frede Vinther, Violvej 5, 8240
Risskov.
D 11597 OZ5ZW, Bent Madsen, Lundtoftegårdsvej
372 tv., 2800 Lyngby.
D - OZ5ZX, Flemming Sørensen, Baltorpvej 2431,
2750 Ballerup.
B 12073 OZ5ZY, Finn Roin Pedersen, Fruering,
8660 Skanderborg.
D 12333 OZ6CY, Niels Mølgaard Nielsen, Krogsvej 9,
8600 Silkeborg.
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D - OZ6DQ, Dan Kiving, Knudskowej 48, 4760
Vordingborg.
D - OZ6ET, Ebbe Finnemann Juhl, Skavrup, 4760
Vordingborg.
D 12019OZ6GA, Søren Peter Eg Løkkegård, Wesselsale 13, 6700 Esbjerg.
D - OZ6GD, Per Højriis Nielsen, Forumlund, 6732
Guldager.
D 11732 OZ6GZ, Niels Ove Pedersen Poulsen, Peter
Bangsvej 94, 7600 Struer.
D 9870 OZ6IH, Henning Hedin, Nørregade 72, 8382
Hinnerup.
D 12322 OZ6NW, Jørgen Lundøer Madsen, Maskindepotet, 6700 Esbjerg.
D 11793 OZ60Y, Bent Thorman Madsen, Bygvæn
get 4, 3660 Stenløse.
D 10518 OZ6TF, Henning Fisker, Mosegårdsvej 49,
9990 Skagen.
D 11747 OZ6VD, Kurt Hermann Jørgensen, Fre
densvej 65‘, 2920 Charlottenlund.
D 12118 OZ6WE, Svend Erik Andersson, Holstebrovej 41 R., 7800 Skive.
D 10375 OZ6WK, Jørgen Kobbernagel, Østergade
29, 3200 Helsinge.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende
Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 21 16
Indmeldelse i foreningen sker ved henven
delse til kassereren Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens, Tlf. (05) 62 18 34.
Medlemskontingent er 50 kr. om året, heri
medregnet tilsendelse af »OZ«.
Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør
og
ansvarshavende:
OZ6PA,
Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Teknisk redaktion. OZ7AQ, Bent Johansen,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Hertil
sendes alt teknisk stof. Tlf. (01) 95 11 13.
OZ2NG. Niels Gundestrup, Kronborggade
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.
Annoncer:
Amatørannoncer: Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, Tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.
1/1 side . . . . kr. 350,- 1/4 side . . . . kr. 100,1/2 side . . . . kr. 185,- 1/8 side . . . . kr. 60,Afleveret til postvæsenet d. 16. aug. 1971.
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.
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