
Ændringer af AP-radiotelefon til 
VFO, sender og modtager
Af OZ9ZI, Steen Gruby, Valhøjs Allé 109, 2. th., 2610 Rødovre

Jeg ved godt, at der nu sidder mange og si
ger: „Åh nej, nu igen“. Det er ganske uberet
tiget, for det gamle ragelse kan virkelig laves 
om til en god og brugbar station.

Den efterhånden aldrende model AP 565 er 
meget amatørvenlig. Nå til sagen.

Har man en AP, der i forvejen kører kry
stalstyret, er den jo som skabt til at prøve dette 
på. Det bedste er dog at stå med et eksemplar 
der aldrig har været rodet i og så lave den om 
specielt med VFO for øje. Det er hensigtsmæs
sigt at lave senderen så frekvensfølgen bliver 
6-18-36-72-144 MHz. Grunden til at der 
triples første gang, er at det giver senderen 
fulde 2 MHz båndbredde på sendefrekvensen 
uden nævneværdig falden af i den høje eller 
lave ende.

Modtageren ændres til at triple først og fire
doble sidst. Originalt er dette omvendt, men 
det kan give problemer med for lidt injektion 
til første blander. Mere vil jeg ikke beskrive 
om ombygning, da dette har været behandlet 
utallige gange i OZ (se litt.) og må forudsættes 
bekendt. Når eventuel ombygning er foretaget, 
lader du blot det hele køre X-tal styret, indtil 
du har lavet ekstra HF-trin, ekstra kreds i 2,05 
MHz, eventuelt smalbånd/bredbånd omskift
ning og ekstra forforstærker. Lav én ting ad 
gangen, så der er sikkerhed for at det virker.
I modsat fald er det jo let at finde fejlen, når 
det kun er i ét kredsløb det kan gå galt.

1 særdeleshed er det vigtigt, at modtageren 
har topfølsomhed og i øvrigt fungerer korrekt, 
og at senderen yder absolut max. uden at 
brumme eller gå i selvsving i PA-trinet.

Den QQE 03/12 der sidder som PA har 
1 kΩ som skærmgittermodstand og der vil der
for ligge ca. 250 V på dette. Det kan røret 
ikke rigtig lide, hvis man kører en længere 
transmission, så det må anbefales at sætte 
spændingen ned til 175-200 V. Når du er 100 
% sikker på, at din station er O.K., er det tid 
at lave den om med VFO. Først modtageren, 
derefter senderen.

VFO til AP sender og modtager

Fig1

Sender
T, 52 vindinger 0,3 tråd.
T2 52 vindinger 0,3 tråd.
L 27 vindinger 0,3 tråd.
TRI + TR2 2 x BC107C.

Modtager
20 vindinger 0,3 tråd, link 3 V PVC.
20 vindinger 0,3 tråd, link 3 V PVC.
9 vindinger 0,5 tråd.
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VFO, TX og RX
VFO’en (fig. 1) er der ikke mange proble

mer i og heller ikke noget nyt. Dens stabilitet 
afhænger af de komponenter man bruger, spæn
dingsforsyningen og den mekaniske stabilitet. 
Det sidste kan ikke understreges kraftigt nok. 
Over 50 % af en VFO’s stabilitet afhænger af 
dette. Hvor tit hører man ikke en, der lige har 
flikket en bunke op på bordet for at prøve om 
det virker og selvsamme person udbryder noget 
om, hvordan sådan en gang ustabilt ragelse kan 
sættes på tryk. Altså, det nytter intet at tro at 
en gang løse ledninger kan blive til en god 
VFO.

Jeg har bygget min i en lille messingkasse 
80 X 80 X 40 mm 0,7-plade. Drejekonden- 
satoren er en Prahn med keramiske endepla
der, da den ellers ikke er stabil nok. Jeg bruger 
selv en 30 pF med en trimmer i serie så kan 
den trimmes til at dække lige nøjagtigt. Det har 
dog den ulempe, at skalaen ikke bliver lineær. 
Den øverste ende af båndet bliver lidt sammen
klemt, men det virker fint alligevel.

Det vil passe med 3 stator- og 4 rotorplader 
på modtageren og 2 stator- og 2 rotorplader 
på senderen. Det har OZ1DT brugt, og de 
dækker lige nøjagtig. Drejekondensatoren er 
boret gennem siden på kassen og loddet fast 
bagtil ved hjælp af to messingvinkler, således 
at den sidder urokkeligt fast. Selve oscillatoren 
er opbygget på en loddeliste i den ene side af 
kassen og bufferen tilsvarende i den anden side. 
Spolen til oscillatoren er viklet på en Prahn 
rilleform, der er skruet fast i bunden af kassen 
lige bagved drejekondensatoren. Tilpasnings
spolen er viklet på en Prahn kammerform med 
samme vindingstal som dem, der sidder i sen
der og modtager.

Sender-VFO 17+17 + 18 vind. (3 kamre). 
Modtager-VFO 10+10 vind. (2 kamre). Lin
ken vikles i begge tilfælde udenpå vindingerne 
i spolens kolde ende. Kærnen er en siferritkær
ne, der skrues helt ind i spolen og gøres fast 
med vox der.

Den afstemning, der bruges, er kun trimme
ren over kredsen, og skulle denne ikke kunne 
afstemme til et veldefineret maximum, må en
ten spolen eller trimmeren ændres, men det 
skulle ikke være nødvendigt. De steder, hvor

jeg på diagrammet har anført Silver Mica-blok
ke har vi med lige så godt resultat brugt styro- 
flexkondensatorer, men viser det sig, at VFO’- 
en er ustabil, er dette det første sted, man skal 
udskifte kondensatorer.

Det er tilrådeligt at anvende transistorer i 
metalhus, da det har vist sig at transistorer i 
plastichus kan give anledning til ustabilitet (BC 
161, BC 171 m. fl.). Jeg har ladet min VFO 
gennemgå en tur i bageovnen ved 85° C og 
derefter over i frostboxen ved -t- 10° C. Bag
efter er den prøvet og lagt på plads efter en 
BC 221, og der var ikke noget at klage over, 
hverken stabilitet eller tone. Til slut kontrolle
res strøm og output fra VFO. Ved 12 V træk
ker den ca. 6-8 mA, når den arbejder max. 
på både oscillator og buffer.

Outputtet ligger da på ca. 6-7 volt HF. In
den den lægges bort og man begynder på den 
næste, skrues oscillatoren helt op og bufferen 
justeres til max. out (lige før potmetret i basis 
er skruet helt op).

Bufferen røres herefter ikke mere. Heller 
ikke, når VFO’en bygges ind i enten sender el
ler modtager.

Sender-VFO skal dække fra 6.000 MHz til 
6.083 MHz. Modtageren er afhængig af den 
frekvens, man har valgt sin høje MF til, men 
bliver i middel frekvensen 145 - den høje 
MF, og dette facit divideres med 12.

Spændingen til VFO’erne har jeg taget fra 
anodespændingen og så først stabiliseret ned til 
150 V med en OA2 og derfra ned til 12 V med 
en 2 W zenerdiode; det giver en spænding, der 
er helt uafhængig af de variationer, der fore
kommer ved omskiftning mellem sender og 
modtager.

Modtageren
påbygges først et ekstra HF-trin med TIS 88, 
(fig. 2), dette trimmes således:

Source-modstanden loddes fra stel, transis
toren har da ingen forstærkning, men vil op
træde som en kapacitet i serie med den gen
nemføringskondensator, der danner afkobling 
for sourcen. Man trimmer nu L3 til min. signal 
på en kraftig station. Derefter loddes source- 
modstanden atter til stel. Det skal nu være
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muligt at trimme til max. signal støjforhold på 
en svag station, uden at opstillingen går i selv
sving. Viser det sig, at den alligevel svinger 
lystigt, gentager man stabiliseringen en gang 
mere.

Når dette er i orden, fjernes anodespolen 
fra X-tal oscillatoren (2. blander), og erstattes 
af en 39k-modstand. Krystallet loddes om, så-

Lt +L2: 4 V 10 mm 0, 1 mm tråd. Udt. ca. 3/4 vind.
L3: 16 vdg. på 5 mm form med siferritkerne, 

tråd 0,3 mm.
Li,: 3 vdg., 10 mm 0, 1 mm tråd, udt. ca. 3/4 

vind. Udtagene kan det godt betale sig at 
lege lidt med, de kan godt variere lidt fra 
opstilling til opstilling.

Fig. 2

ledes at det svinger mellem gitter og anode i 
stedet for mellem gitter og stel. Der kan bru
ges et næsten hvilket som helst X-tal, mellem 
10 og 13 MHz, dog skal du passe at det ikke 
har en sådan frekvens, at det blander direkte 
ind på den lave MF, det kan godt give anled
ning til falske stationer og en beattone på de 
rigtige. Jeg anvender selv et X-tal på 11,575 
MHz (145,9 til standard Electric), det var et 
jeg alligevel havde i overskud.

Du trimmer nu den høje MF til max. ved

hjælp af en målesender. I mangel af en sådan 
kan et gitterdykmeter anvendes, hvis det er 
kalibreret ordentligt. (Den høje MF = X-tal 
frekvens + 2,05 MHz). Den spole, der før var 
anodespole i X-tal oscillatoren, tages ud og 
skilles ad. Der vikles nu 3 vindinger PVC-tråd 
udenpå vindingerne i spolens kolde ende. Lin
ken føres ud gennem spolesoklen.

Spolen monteres atter hvor den før sad, og 
forbindes via 200 pF til gitter og stel på det 
første rør (EF 89) i injektionskæden.

Kernen i spolen skal være en siferritkerne 
der skrues helt ind i spolen og gøres fast der, 
således at afstemning kun foretages ved hjælp 
af den trimmer der monteres over spolen.

VFO’en kobles nu til modtageren og du kon
trollerer, at der er signal gennem injektions
kæden.

Det er klart, at du muligvis har ændret X-tal 
frekvens, og at du derfor må trimme injektions
kæden efter med VFO’en stående på midter
frekvensen. Det er nu muligt at lytte på 2 me
ter, da forkredsene jo er lagt nogenlunde på 
plads, medens modtageren kørte på X-tal.

Den endelige optrimning af modtageren fo
retages lettest ved hjælp af en målesender, men 
i mangel af en sådan kan en station i nærheden 
af 145,0 MHz bruges, helst så svag at den lige

Fig. 3

netop kan læses. Sæt et meter med fuldt ud
slag på 100 μA på begrænseren, og trim den 
høje MF efter. Trim derefter blander og det 
sidste rør i injektionskæden til max. Pil deref
ter dit meter af igen og trim kredsene i HF- 
trinene til det bedst mulige signal-støjforhold 
på øret alene. Det kan sagtens lade sig gøre at 
få begrænsermetret til at vise mere ved at trim
me efter dette, men det eneste, der sker ved
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det, er, at støjen forstærkes med, og det er der 
jo ingen der har glæde af. Altså, hvis du ikke 
har en større instrumentpark til rådighed, hvad 
de færreste vel har, så glem metrene og trim 
forkredsene på øret - det forudsætter kun, at 
det signal, du trimmer på, er svagest muligt og 
moduleret.

Nar alt dette er færdigt, kan du prøve at 
ændre på potmetret i oscillatoren og se, hvor
når injektionen bliver utiltrækkelig, men gør

ose. rør i AP 565 
ændres til klA buffertrin.

Fig. 4

det yderst i båndet, hvor modtageren er dår
ligst (jeg kan ikke høre forskel fra den ene til 
den anden). Den skal stilles lidt over det ni
veau, hvor du kan begynde at spore ændringer. 
Pas på, for oscillatoren flytter sig lidt i fre- 
kven, når du stiller på potmetret. AM på mod-

Jeg har bygget en ekstra MF-dåse ind i den 
lave MF. Det hjalp ikke så lidt på selektivite
ten. De er topkoblet med en kondensator be
stående af 2 stk. sammensnoet isoleret tråd 
(PVC) på ca. 20 mm (ca. 1,5-2 pF).

Sender
Ombyg først den bestående X-tal oscillator 

til et klasse A-buffertrin. Husk at flytte over
føringskondensatoren til modulatoren fra gitter 
til anode. Indbyg en 6 MHz-kreds i dette rørs 
gitter efter fig 4. Dette laves i en gammel MF- 
dåse med kammerform, der bevikles med 17 + 
17+18 vindinger 0,3 tråd fordelt i 3 kamre. 
Linken er et stykke PVC-isoleret monterings
tråd, der er viklet med 3 vindinger udenpå spo
lens kolde ende. Den færdige spole monteres i 
et af de huller, hvor der før har siddet X-tal 
skifte-relæer. Monter den så tæt på soklen til 
bufferrøret som muligt, så der bliver så korte 
ledninger som muligt. Lange ledninger giver 
med garanti brum. Det giver en uskærmet rode
opstilling også.

Spolen har i øvrigt samme beviklingsdata 
som fasemodulatorspolen.

Jemkernen i spolen er en siferrit-kerne, der 
skrues helt ind i spolen, og afstemning af kred
sen klares alene med den trimmer, der sidder

tageren har jeg lavet på anoden af 2. del MF- 
rør i 2,05 MHz MF’en. Det er en almindelig 
diodedetektor, (fig. 3), der sidder på hele tiden, 
og det eneste, jeg gør, er at skifte LF-forstær- 
keren om mellem PM- og AM-detektorerne.

Jeg har ikke kunnet konstatere at detektoren 
belaster. Omskiftningen er i øvrigt lavet med et 
relæ for at få så korte ledninger som muligt.

Forslag til VOX.

over denne. Denne metode giver max. overført 
signal.

VFO’en, der jo er lavet og afprøvet i for
vejen, tilsluttes. Gitterkredsen loddes fra røret 
og belastes med en 100 k-modstand. Derefter 
trimmes kredsen i VFO’en (T1) til max. T2, 
altså gitterkredsen, loddes på plads, og denne 
trimmes til max. ved hjælp af trimmeren. Hvis
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disse kredse, T1 og T2, mod forventning ikke 
kan trimmes til max., ændres enten L eller C, 
lad være med at bruge kernen som justering.

Den skal sidde helt inde i spolen for at give 
max. overført signal.

Derefter skrues oscillatoren ned, til den lige 
akkurat giver styring nok, det vil sige ca. 3 
volt HF målt på T2 og ca. 28 volt målt på 
styregitrene af QQE 03/12. Det er klogt at tage 
forskellige målinger i senderen, inden den æn
dres fra X-tal til VFO, således at man har nog
le faste spændinger at arbejde med bagefter. 
Husk: Bufferen i VFO’en er jo stillet til max. 
signal og skal bibeholdes sådan, der skal kun 
skrues ned for oscillatoren. Den vil da kunne 
svinge så svagt, at den lige er ved at gå i stå og 
endda give styring nok.

Derved bliver den mere stabil, og den vil 
overhovedet ikke kunne spores i modtageren.

Fig. 6

Bemærk dog, at frekvensen ændres, når der ju
steres på potmetret, og det således er nødven
digt at efterjustere denne. For at dække hele 2 
meter båndet, skal triplerkredsen i senderen 
(18 MHz) staggertunes, dvs. at den ene kerne 
(top) justeres til max. omkring 144,2 og den 
anden kerne (bund) justeres til max. omkring 
145,8 MHz. Alle andre kredse trimmes til max. 
midt i båndet (145,0) og er rigeligt brede end
da.

Det kan sikkert også lade sig gøre at trimme 
senderen op over hele båndet med 12 MHz 
som første kreds, men det er dog ikke prøvet.

Jeg har bygget en VOX i stationen (fig. 5). 
Den er rar at have. Diagrammet er sakset fra 
et amerikansk blad og fungerer udmærket. Det 
var oprindelig beregnet til germanium-transis
torer, men er ændret. Jeg har prøvet flere for
skellige transistorer med lige godt resultat. Det 
skal blot påses, at relætransistoren kan tåle 
mosten.

Signalet tager jeg fra anoden på triodedelen 
af LF-forstærkeren til modulatoren via 5 nF. 
Denne skal så ændres, så den kører med spæn
ding konstant. Jeg har også lavet et rørs ekstra 
forstærkning på modulatoren med en triodedel 
af en ECC 82 (fig. 6). Anoden af denne føres 
direkte hen til det bestående LF-rør via et 
skærmet kabel, og lige over soklen af dette sæt
tes anodemodstand og overføringskondensator. 
Det var nødvendigt for at undgå brum. For
stærkeren kører UFB med en dynamisk mike 
med indbygget transformer.

Til slut er der vist blot at sige, at der ikke er 
noget nyt i noget af dette. HF-trinet er sakset 
fra et tidligere nummer af OZ, og det har vist 
sig at arbejde glimrende i denne opstilling.

Du skal blot huske at skærme hver kreds for 
sig. Selve oscillatoren i VFO’en er ligeledes 
sakset fra OZ, og VOX’en som før sagt fra et 
amerikansk blad.

Denne modifikation er nu lavet i 5 eksem
plarer, nemlig hos OZ1DT, der har lavet pro
totypen, 6XL, 8LZ, 9GD og undertegnede, så 
man kan vist godt sige at den er gennemprøvet.

God fornøjelse og på genhør 144-146 MHz.

PS.: Husk det med den mekaniske stabilitet, 
det kan ikke understreges kraftigt nok.

Litteratur:
Ændring af AP bilradio til variabel modtager, OZ8OS, 
OZ nov. 66, s. 376.
Forforstærker for AP radiotelefon, OZ5PZ, OZ marts 
67, s. 72.
Ændring af modulator i AP radiotelefon, OZ1FF, OZ, 
jan. 67, s. 5.
Ombygning af AP radiotelefon, OZ5PZ, OZ jan. 67, 
s. 2.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13, 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der onskes besvaret 
i denne rubrik.

Antenner 
og udbredelses 
forhold

Antenner for satellitmodtagning.
Ved modtagelse af signaler fra satellitter har 

jeg læst, at antennen skal kunne modtage sig
naler, hvis polarisation drejer rundt p. gr. a. 
satellittens rotation i rummet. F. eks. skal en 
Yagi bestå af to, bygget vinkelret ind i hinan
den. Hvorfor kan man ikke bare forbinde deres 
antenneelementer sammen? Er det et forsøg 
værd at lave en Helical?

En velegnet antenne for satellitmodtagning 
er en krydsboms-Yagi, idet en sådan er i stand 
til at modtage og sende et cirkulært polariseret 
signal. Desværre er det nødvendigt at have 2 
stk. Krydsboms-Yagier til rådighed, da signa
ler fra en satellit kan være enten cirkulerende 
højre om eller venstre om. Hvis kun én Kryds- 
boms-Yagi benyttes, må der f. eks. v. hj. a. 
et 2 polet omskifterrelæ (meget tabsfattigt) 
være mulighed for at kunne „vende ledningen", 
der forbinder Krydsboms-Yagiens to fødede 
elementer; relæet skal monteres i antennen.

En Krydsboms-Yagi består af 2 ens (Long-) 
Yagi-antenner, monteret vinkelret på hinanden, 
således at midten af alle den enes antenne
elementer står vinkelret på midten af det 
tilsvarende element i den anden, m. a. o. alle 
elementerne er monterede på samme firkantede 
bom. Ved satellittens frigørelse fra løfteraket
ten får den et skub, afhængig af frigørelses
mekanikken, og dette resulterer i, at satellitten 
kommer i rotation, der bevares indtil den 
brænder op. Da en af betingelserne for en god 
kommunikationssikkerhed er, at de korrespon
derende antenner har samme polarisation,

d. v. s. at antennerne er tilnærmelsesvis pa
rallelle, vil det medføre tydelig fading, hvis 
modtagerantennen kun er indrettet for ét po
larisationsplan og senderantennens polarisa
tionsplan veksler. 2 m-folk kan tale med om 
nødvendigheden af samme polarisation = 
vandret med vandret eller lodret med lodret, 
når det bedste resultat ønskes.

Derfor må modtagerantenner til satelliter 
være indrettet for modtagning af en vilkårlig 
polarisationsretning. Dette opnås lettest ved at 
benytte en antenne med cirkulær polarisation. 
At polarisationsretningen for satellitten drejer 
er dog ikke ensbetydende med at den udsender 
cirkulær polarisation. Hvis man tager en yagi 
i hånden og drejer den om bommen får man jo 
ikke en cirkulær polariseret antenne - men en 
antenne hvis polarisationsretning drejer med 
tiden. Og det er jo noget helt andet. To egnede 
antennetyper er krydsboms-Yagier og Helical 
Beams. De mekaniske problemer er forholdsvis 
nemt overskuelige, men den elektriske sammen
kobling behøver lidt forklaring.

Krydsboms-Y agi
Antenneelementet (de fødede) i en Kryds- 

boms-Yagi kan være en foldet halvbølgedipol 
eller et gamma-matchet halvbølgeelement. Hvis 
man forbandt terminalerne i den ene dipol di
rekte med terminalerne i den anden, opnåede 
man blot at få én dipol med „sommefuglevin- 
ger11 (Butterfly-dipol), d.v.s. hver halvdel af 
dipolen består af to på hinanden vinkelret 
stående1/4 λ lange elementer. Resultat: En iøv-
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Fig.l

Denne består af 2 stk. Yagis, her med en foldet di
pol som det fødende element, monteret vinkelret på 
hinanden på samme bom. En λ,/4 forbindelse imellem 
dem medfører at systemet kan arbejde med antenne
polarisationer som veksler mellem vandret og lodret.

rigt frekvensbred dipol, med en impedans på 
300-600 Ω, men med kun ét polarisationsplan, 
i dette tilfælde skråt til den „ene side“, og den 
vil have en 8-tals udstrålingskarakteristik, altså 
ikke brugbar i en Yagi.

Hvis man nu forbandt de to dipoler sam
men med en feederlængde på λ/2, medfører 
det, at spændingen fra den ene drejes 180° i

Fig 2

Udføres forbindelserne mellem elementerne som 
vist med ubrudte linier opnås en udstråling i de op
trukne piles retninger som et 8-tal med sit centrum 
midt i antennen og 360° rundt i et plan vinkelret på 
papirets plan.

Udføres forbindelsen som angivet med stiplede li
nier opnås en 8-tals udstråling i et plan angivet ved 
de stiplede pile.

Forbindes a med c og b med d opnås det samme 
resultat som førstnævnte.

Denne dipolform kaldes en „Butterfly-antenne“ 
(Sommerfugle-antenne) og benyttes på grund af sin 
brede frekvenskarakteristik til TV-antennekonstruk
tioner, og kan ikke bruges i en Yagi til satellitmod
tagning.

fase før sammenlægningen med spændingen på 
den anden. Dette vil være lige så galt som den 
førnævnte direkte sammenlægning, idet det nu 
- p.gr.a. 180° fasedrejningen - vil svare til en 
sammenlægning af terminalerne, dog „med 
modsat polaritet". Antennen (Butterfly-dipo
len), vil da have en polarisation, der er skrå til 
„den anden side", og igen have 8-tals karak
teristik. Men netop en vejlængde på λ/4 (d.v.s. 
90° faseforskydning) vil forårsage, at mens 
spændingen på den ene dipol f. eks. er på 
vej ned fra et maksimum, er spændingen på 
den anden netop startet fra nul. Da dipolerne 
står vinkelret på hinanden, vil den vektorielle 
sammensætning af disse spændinger dreje sig 
fra det ene plan og til det andet i løbet af 
tiden for λ/4. I løbet af tiden for et λ vil vek
toren da have drejet 360° rundt, d.v.s. at an
tennen er følsom for et cirkulært polariseret 
signal, og kan bruges i vor Krydsboms-Yagi.

Den vektoriale sammensætnning af to vinkelret på 
hinanden stående HF-svingninger, hvoraf den ene er 
λ/2 forsinket i forhold til den anden, vil resultere i en 
vektor, der vil cirkulere med udbredelsesretning som 
akse. De med tal mærkede vektorer angiver polarisa
tionsretningerne med λ/4 mellemrum. Polarisationspla
net er i dette tilfælde højredrejende, senderantennen 
er markeret ved A. V angiver vektorens retning på et 
tidspunkt mellem vektor 1 og vektor 2.

Vendes fødningen mellem de to antenner 180° (ved 
at vende ledningen i den ene ende) ændres polarisa
tionsplanet til et venstredrejende plan.

Hvad der gælder for senderantenner gælder i dette 
tilfælde også for modtagerantenner.

Dette er princippet i en krydsboms-Yagi.
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Forbindelsen mellem Krydsboms-antennerne 
kan udføres med kabel af en passende impe
dans, så standbølgeforhold og impedanstilpas
ning er i orden, f. eks. 300 Ω twin-lead. Læng
den skal være 14 • X • 0,80 (= 40 cm ved 2 
meter), idet 0,80 er hastighedsfaktoren for alm. 
300Ω twin-lead. Da det man laver her i realiteten 
er en kvartbølgetransformer vil man få en impe
danstransformation, hvis kablets impedans ikke 
er den samme som antennens. Det skal man 
være opmærksom på når antennerne kobles 
sammen.

Da cirkulationsretningen er afhængig af „po
lariteten" på forbindelsen mellem dipolerne, 
medfører det, at man skal have 2 stk. Kryds
boms-Yagier til rådighed, hver med sin „pola
ritet", eller én krydsboms-Yagi med et relæ, 
der vender polariteten, indskudt i twin-lead’en. 
Hvis første mulighed benyttes, tilrådes det at 
benytte to feedere, således at omskiftning mel
lem antennerne sker ved modtageren. Den ene 
Krydsbomsantenne vil være udpræget bedre end 
den anden.

En krydsbomsantennes impedans er halv
delen af den enkelte antennes, og dette må der 
tages hensyn til ved tilslutning af feederen, der

krydsbomsdipol med twin-leod forbindelse 

Fig • 4

De to dipoler er forbundet med hinanden ved 
hjælp af en transmissionsvej, der udviser λ/4 elektrisk 
længde. Herved opnås et næsten cirkulært udstrålings
diagram i elementernes plan og et cirkulært polarisa
tionsdiagram i en akse vinkelret på dette plan.

Antennerne fødes ved d og b (eller a og e, resulta
tet bliver det samme: en cirkulerende polarisation). 
Impedansen bliver den halve af den enkelte antennes, 
og det er denne resulterende impedans, der skal være 
identisk med nedfiringens impedans. Husk balun ved 
coax-nedføring.

krydsbomsdipoler med coax-forbindelse 

Fig S

De samme forhold gør sig gældende her som i fig. 
4, med undtagelse af at balun kan undværes. Læng
den af coax mellem antennerne bliver λ/4 • 0,67 (ha
stighedsfaktoren for typisk coax), dvs. ca. 34 cm på 
2 m-båndet.

Et modsat drejende polarisationsdiagram opnås ved 
at montere det ene gammaled på den modsatte side 
af midtpunktet.

bør være 50 Ω coax-kabel. Altså må man sørge 
for - ved at justere spacingen af elementerne 
nærmest antenneelementet (den foldede dipol) 
- at man har ca. 100 Ω inden sammenkobling. 
Dette findes bedst ved at benytte antenne
systemet til sending, justere spacingen, og iagt
tage SWR-meteret i feederen indtil laveste tal. 
Det må specielt tilrådes ved sending at be
nytte en 1 : 1 balun, som „skæres" og „dykkes" 
til resonans på arbejdsfrekvensen. Balunen 
laves f. eks. af alm. coax, kortsluttet i den ene 
ende og sat parallelt over antennen (og feede- 
rens) terminaler. Længde: 142.0,67, idet 0,67 
er hastighedsfaktoren for det mest almindelig 
forekommende coax, d.v.s. ved 2 m ca. 34 cm, 
men „dyk" hellere efter før montering.

Er krydsbomsantennen sat sammen af 2 stk.

Helical antenne 

Fig.6

Tegningen stammer fra OZ2TE’s artikel i marts 
OZ, 1966.

Reflektoren kan være kvadratisk og f. eks. udført 
af fluenet.

Gain for 8 vindinger er 15 dB.
Vedrørende dimensioner se tekst.
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Er Krydsbomsantennen sat sammen af 2 stk. 
Yagier med gammatilpasning, skal systemerne 
forbindes med coax-kabel (50 eller 70 Ω) med 
længden λ/4 * 0,67. Kondensator og udtag ju
steres mod højere impedans (ca. 100 Ω) inden 
sammenlægning, d.v.s. laveste SWR-tal i 50 Ω 
coax-feeder efter sammenlægning. Balun kan 
undværes, fordi både antenner og feeder er 
usymmetrisk.

Har man derimod at gøre med to Yagi’er, 
hvis impedans ved brug af foldet dipol med 
uens rørtykkelser eller med T-match udviser 
100 Ω —140 Ω, passer impedansen sammenlagt 
til 50-70 Ω coax plus balun. Mellem anten
nerne skal i dette symmetriske tilfælde bruges 
twin-lead.

Hvis man konstruerer gammamatchingen i 
sine Yagier således, at hver enkelt kan justeres 
til Z = 200 Ω, kan disse sammensættes til 2 
stk. stackede Krydsbomsantenner. Afstanden 
mellem de to bomme skal være mellem 5/8 λ og 
3/4 λ, og 50Ω coax-feeder forbindes med et 
T-led til midtpunktet mellem dem, d.v.s. lige 
lange ender coax. fra Krydsbomsantennerne til 
T-leddet. Husk, at gammamatchingen i den 
ene Krydsbomsantenne skal vendes i forhold til 
den tilsvarende i den anden, for at opnå modsat 
roterende antennepolarisation!

En uundgåelig ulempe forekommer ved 
Krydsbomsantenner: man taber 3 dB i effekt 
ved sammenkoblingen. Dette kan udlignes ved 
at give Yagien det dobbelte antal elementer, 
m.a.o. Long-Yagi, og det er også det mest 
anvendte. Men hvorfor tabes 3 dB? Betragter 
vi et øjeblik systemet ved sending, fordeler vi 
en senders output i to planer i stedet for ét. Det 
medfører, at kun halvdelen af energien er til 
rådighed i hvert plan, og halvdelen i effekt er 
- 3 dB. Hvad der gælder for en senderantenne, 
gælder på dette område også for en modtager
antenne.

Men det er den slags ting, man må se i øj
nene, og dette forhold opvejes da også rigeligt 
af den nu tilvejebragte mulighed af en fading
fri modtagelse af satelliten.

Helical-Antenne
I en Helical-Antenne er antennen udformet 

som en spiral, hvis akse står vinkelret på 
midten af en reflektorplade af ledende mate
riale. Den kan absolut anbefales, men vil må
ske virke lidt voluminøs på 2 m. Til gengæld 
har den en meget høj „forstærkning", dens gain 
er ca. 15 dB over en Vi 2 dipol (med 8 vin
dinger) og er relativt ukritisk m.h.t. nøjagtig
hed i de mekaniske mål. Den er passende bred
båndet: ca. ± 5%, måske ± 10%, hvis man 
accepterer et SWR på omkring 2.

D.v.s. samme konstruktion kan dække så
vel satellitbåndet som amatørbåndet (136-146 
MHz). OZ2ET har i marts OZ, 1966 beskre-

160 .

stackede helicals for 2m bånd 

Fig.7

Dimensioner og sammenkobling af 2 Helicals. Den 
ene skal være hdjredrefet, den anden venstredrejet, 
for at kunne være effektiv til satellitmodtagning.

vet sin konstruktion, og den er kommenteret 
af OZ6NF i Teknisk Brevkasse i marts 1969. 
Den er relativt let at bygge også på 2 m - den 
oprindelige konstruktion var for 432 MHz (70 
cm) - og målene kommer til at se således ud:

Reflektorplade, cirkulær eller kvadratisk, 
med tværmål: D = 0,8*λ = 1,60 m.

Afstand fra trådmidte til trådmidte mellem 
hver vinding i spiralen: s = sinus 12°,5 X λ 
= 43,4 cm (12°,5 er et „fast tal" i en Helical).

OZ SEPTEMBER 1971 369

50 Ω’s Yagier med foldede dipoler, og kan ele
menternes spacing ikke justeres, skal man i 
feederen indføje en 1/4 λ-transformer, bestående 
af to stk. parallellagte 70 Ω coax-længder på 
1/4λ * 0,67 = 34 cm. Herved danner dette 35 Ω’s 
stykke en transformer mellem de 25 Ω, som 
antennen sammenlagt udviser, og de 50 Ω, der 
er feederens (og forhåbentlig også senderens el
ler modtagerens impedans) efter formlen:



Da man ikke på forhånd kender en satellit
antennes cirkulationsretning, må man stacke 2 
stk. Helicals, den ene med højredrejet og den 
anden med venstredrejet spiral, og føre hver 
feeder ned eller sammensætte disse til én 
feeder.

Stacking af 2 helicals giver ca. 3 dB tab, 
men er nemmere end ved Krydsbom-Yagieme, 
p.g.a. at en direkte sammenlægning vil give ca. 
70.Q. Den stackede Helical kræver en reflek
torplade på 1,6 X 3,2 m og afstanden mellem 
de to spiralers akser skal være ca. 165 cm. 
Længden af spiralerne bliver 360 cm, men 4 
stk. Long-Yagi’s bliver mere komplicerede at 
bygge og at sammenkoble elektrisk.

På Helicalkonstruktionen føres antennen 
isoleret igennem reflektoren under overholdelse 
af vinklen på 12°,5 på antennesiden og 90° 
på bagsiden, og med 6 mm ø tråd i en afstand 
af 15 mm fra reflektorens bagside forbindes de 
to antenners fodpunkter sammen (se OZ2TE’s 
konstruktion). Midt imellem antennerne tilslut
tes coaxfeederen, og dette kan gøres uden ba
lun, da antennen såvel som coax er usymme
trisk.

Til almindelig „jordbunden" korrespondance 
har man standardiseret at polarisationsplanet 
skal cirkulere „med uret“, d.v.s. begge spiraler 
skal være højresnoede set fra reflektorenden, 
men ved satellitmodtagning skal de snos hver 
sin vej. Og husk at antennespiralerne skal støt
tes af ikke ledende materiale.

Litteraturhenvisning:
OZ2TE: En sender og en antenne for 432
MHZ. OZ Marts 1966.

OZ6NF: Teknisk Brevkasse.
OZ Marts 1969.

J. D. Krauss: Antennas. (Kapitlet om Helical
Antennas). Danmarks tekniske Bibliotek.

SM0DCC: Helix antenner (for flere bånd).
QTC-Radio (svensk) Nr. 2. 1971.

7ch.

Indstråling i LF-forstærkere.
I den lange, løbende debat om indstråling i 

LF-udstyr har B&O været nævnt flere gange 
både direkte og inddirekte, derfor dette ret lan
ge indlæg. Ikke alene for at bringe nogle kends
gerninger, som er problemets anden side, men 
også for at tilkendegive viljen til at nå så langt 
mod en løsning, som overhovedet muligt.

Med hensyn til løsninger forgrener sagen sig 
i tre retninger. Den ene er de meget tidligt fa
brikerede fuldtransistoriserede apparater, den 
anden er apparaterne producerede indenfor de 
sidste år, og den tredie er apparater, som vil 
blive produceret fremover og nu er på kon
struktionsstadiet.

Med hensyn til de tidligt producerede fuld
transistoriserede apparater ville det være at om
gåes sandheden for let, hvis vi påstod, at vi al
drig har hørt om indstrålingsproblemer. Denne 
påstand har vi heller ikke forsøgt, hvilket sik
kert fremgår af den behandling, man har fået 
ved evt. henvendelse til vor Serviceafdeling.

Den anden gruppe, de senest producerede 
apparater, er meget lette at tale om, fordi ind
strålingserfaringerne er taget i brug. Det sam
me gælder den tredie gruppe, apparater under 
udvikling, hvor målingerne desuden vil søges 
koordineret til en intern firmanorm, som ræk
ker udover senderamatørinteresser.

Lad os se lidt på den tekniske side af sagen. 
Desværre har erfaringer vist, at nogle af de LF- 
mæssige målsætninger går imod dæmpning af 
evt. kraftigt indstrålet HF.

F. eks. kan nævnes, at såfremt LF-anlæg 
skal have en perfekt transientgengivelse (altså 
gengivelse af stejle fronter i f. eks. lyd fra ryt
meinstrumenter), kan man matematisk og ved 
målinger vise, at udgangstrinet i en modkoblet 
effektforstærker overraskende bør have en 
båndbredde, der er modkoblingsfaktoren stør
re end båndbredden af forforstærkeren. Ved en 
kraftig modkobling, f. eks. 40 dB, og en forfor
stærkerbåndbredde på 20 kHz, bør udgangs
forstærkeren i modkoblingssløjfen (såfremt den
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helt forvrængningsfri transientgengivelse skal 
tilgodeses ved fuld styring) altså have en bånd
bredde på 2 MHz!!!

Et andet eksempel er, at man for bedst højt
talerdæmpning ønsker en meget lav udgangs
impedans for udgangsforstærkeren (f. eks. 0,1 
ohm), hvilket vil sige stor mulighed for HF 
strøm fra højttalerledninger tilbage i både ud
gangstransistorerne og den modkoblingssløjfe, 
som er med til at sænke udgangsimpedansen. - 
Her behøver man blot at tænke sig det ekstre
me tilfælde, at højttalerledninger oven i købet 
nærmer sig en elektrisk længde på 1/4 bølge
længde (sættes af ledningslængde og evt. kapa
citet til jord) for det indstrålede HF signal, 
hvorved en nydelig stromknude opstår ved for
stærkerudgangen .

Der kunne pensles længe i den slags, men 
ovenstående nævnes kun som eksempel på no
get, der måske er mindre kendt blandt „ikke 
konstruktørerGrunden til at nævne det er at 
pege på, at LF udstyret måske nok er lavet af 
„radioter“, men ikke nødvendigvis af „idioter“. 
- Der er næsten altid LF-mæssig dækning for 
konstruktionsdetaljerne, selvom de ser fremme
de ud for en HF-mand.

Disse betragtninger skal ikke forstås som 
undskyldninger for LF udstyr i almindelighed. 
Det skal ses som en naturlig forklaring på, at 
da B&O bragte Danmarks første fuldtransisto- 
riserede effekt-LF-udstyr på markedet, var det 
ganske vist en absolut markedsmæssig succes, 
som gjorde mange kunder glade, men også en 
slags pionerarbejde, som har givet erfaringer 
også m.h.t. indstråling. Disse erfaringer er ta
get med i efterfølgende konstruktioner, og for 
at berolige kan nævnes, at grunden ikke er sen
deramatører alene, men også det større og 
større net af anden radiotjeneste samt gniststøj 
fra f. eks. kraftige elevatorrelæer o.s.v., der som 
bekendt blot er bredbåndet HF.

På trods af de nævnte forhold har HF indstrå
ling ikke været noget belastende problem for 
B&O. Det drejer sig om promiller af de produ
cerede apparater, men det er klart, at proble
met er stort for den mand, der pludselig opda
ger, at han sidder „midt i promillerne". At 
B&O føler ansvaret er lige så klart, som lan
dets største fabrik for radio og TV føler vi det

måske særligt. - Et par tal, som senderamatø
rer måske ikke har tænkt på siger hvorfor.

Lad os antage, at der er ca. 15 fabrikater 
på det danske marked incl. alle importvarer. 
Lad os også sige, at der for nogle apparattyper 
er tale om en markedsandel på op imod halv
delen for eet fabrikat (f. eks. B&O). Nu står en 
senderamatør over for en klagende nabo. — Så
fremt alle apparater er lige gode m.h.t. indstrå
ling vil statistikken fortælle at det ene fabrikat 
har ca. 50 % chance for at blive syndebukken, 
medens de sidste 50 % chancer fordeler sig ef
ter de øvrige 14 fabrikaters markedsandele. 
Altså uden egentlig forskel, det samme fabrikat 
hver anden gang. Det skulle kunne gøre folk 
gale i hovedet, og det ønsker vi absolut ikke. - 
M.h.t. procenterne kan de selvfølgelig beregnes 
efter behag, men der er tale om disse størrel
sesordner for B&O. Derfor gør vi noget! og 
derfor føles det som lidt af en kniv i ryggen, 
hvis de titusinder af ældre apparater, uden iøv- 
rigt at være dårligt LF-udstyr, skal give stadig 
stempling af en nuværende produktion og ud
vikling. Ligegyldigt hvor meget fabrikanterne 
svinger tryllestaven vil der stadig være en god 
chance for at disse ældre producerede appara
ter findes, hvor et nyt PA-trin startes op. Der
udover er der skrevet meget godt og sagligt om 
disse produkter fra 7AQ — 7BQ - 2NG. Der 
tænkes på OZ indlæg fra maj - aug. 1971. Om 
indstrålingsfrie produkter i almindelighed kan 
siges følgende.

For det første kan nævnes, at fabrikanterne 
har modtaget en skrivelse fra P&T, hvor man 
bl. a. direkte nævner senderamatørernes pro
blemer og henstiller til videst mulige hensyn.

For det andet kan man spørge: Hvad er ind
strålingsfrit materiel? Der findes ingen normer, 
der siger, hvornår elektronikmateriel er ind
strålingsfrit, og de er nok også svære at lave. - 
Dansk Ingeniørforening har udarbejdet måle
procedurer, der kan anbefales for at danne sig 
et indtryk af et kredsløbs egenskaber, men græn
ser findes ikke og er som sagt svære at sætte.

Nogle kunne måske fristes til at reklamere 
med indstrålingsfrit materiel, fordi der er ind
sat RC afskæringsled i indgangene. — Er det en 
garanti, der er noget værd? Eller skal indstrå
lingsfrit LF udstyr kunne modstå en dipol med 
udstrålet 1 kW i en afstand af 5 meter fra HT-
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ledningerne og give et LF indstrålingsforhold 
på 80 dB på alle indstrålede frekvenser over 
100 kHz?

Er det rimeligt at belaste forstærkerudstyr 
prisrnæssigt med de forholdsregler det sidste 
ville medføre? En diskussion om problemet 
bliver til Ping Pong, og der er vist ingen tvivl 
om, at forholdsreglerne allerede har fundet de
res rette leje, desuden gør fremtiden det i hvert 
tilfælde ikke dårligere.

Altså: Nyere produkter har og får erfaringer 
indbygget, og m.h.t. problemer, der er opstået, 
er den bedste service vi hos B&O kan give, at 
man ringer til fabrikken (07) 85 11 22 og be
der omstillingsdamen om at komme til at tale 
med servicemesteren for enten radio, båndop
tagere eller TV alt efter problemet.

Vi samler tips i indstrålingstilfælde og andet 
indadvendt om produkterne på disse steder og 
modtager også gerne erfaringer f. eks. m.h.t. 
indstråling. Det er en meget bedre fremgangs
måde, end at senderamatører „overfalder“ en 
Strueramatør. — Der er hos B&O ca. 2900 an
satte, og deriblandt en del senderamatører, men 
den ene sidder måske i kontrolafdelingen for 
indkomne komponenter, den anden måske som 
mekanisk konstruktør på grammofonværker. 
De kan umuligt ryste viden om alle vore pro
blemer ud af ærmet, hvor gerne de end ville.

Hermed sluttes indlægget med troen på, at 
det faktisk kan lade sig gøre (som det fremgår 
af underskriften) at stå med et ben i hver grøft 
uden at bukserne revner.

Vy 73
OZ4BM EDR 5521
Bent Møller Pedersen 
Afdelingsingeniør Elektronik 
Udviklingsafdelingen 
B&O, Struer

Kommentar
Man kan måske af 4BM’s indlæg få det ind

tryk, at en LF-effektforstærker skal have 2 
MHz båndbredde for at musikken kan lyde 
helt perfekt. Det er derfor nødvendigt lige at 
forklare, at det er „indeni" forstærkeren, dette 
gælder, d.v.s. indenfor modkoblingssløjfen. 
Mellem selve forstærkeren og dens udgangs
klemmer må der gerne sidde et passende lav- 
pasfilter, for hverken højttaleren eller øret har

den store båndbredde. Selvom transienterne 
kommer ud af forstærkeren, bliver de alligevel 
„tværet ud“ af de senere led. Hvilket altså be
tyder, at man ganske roligt kan indføre den 
nødvendige HF-dæmpning, det bliver heller 
ikke B&O’s produkter ringere af, selvom ud
gangssignalet måske ikke ser så flot ud mere 
på et oscilloskop og med en ohmsk belastning.

Ellers må vi stort set erklære os enige med 
4BM. At kalde det, der er foregået tidligere, 
for en debat, er dog næppe korrekt, men det 
kan jo være, den kan komme igang nu. Man 
må stærkt beklage, at man ikke fra officielt 
EDR-hold har forsøgt at give sagen en kvalifi
ceret teknisk behandling, men har givet frit løb 
for følelserne på båndene, i afdelingerne og sel
veste HB.

Fad os nu lige forsøge en analyse af proble
met. Ved FF-forstyrrelser opstår den situation, 
at klageren og amatøren står overfor hinanden, 
hvadenten de nu mødes med eller uden P&T’s 
mellemkomst. Hvis amatøren har været der 
først, d.v.s. såfremt han forstyrrer et nyanskaf
fet apparat, kan han muligvis have held til at 
få klageren til at acceptere, at det er hans for
stærker, der er noget galt med. Hvorefter han 
henvender sig til forhandleren, som sandsynlig
vis afviser, da han enten ikke forstår proble
met eller ikke har mulighed for at gøre noget. 
Nu hænger amatøren på den; det gør han også, 
hvis han har startet sit PA-trin efter at klage
ren har kørt problemfrit i nogen tid. Klageren 
vil mene sig berettiget til at få afhjulpet mise
ren uden udgift for ham. Værst er det, hvis 
han insisterer på at få evt. indgreb foretaget af 
en autoriseret reparatør, for det kan blive en 
dyr affære for amatøren. Er amatøren heldig, 
kan han selv få lov til at foretage et indgreb i 
spillen, men her kan han så eksperimentere 
længe i blinde, og det er ikke særlig rationelt.

Som man ser, ender vi hele tiden eet bestemt 
sted, nemlig hos leverandøren af det forstyr
rede apparat. Medmindre amatøren afviser el
ler opgiver og hermed udgår af spillet (han 
kan så enten indstille sendingen eller fraflytte 
kvarteret).

Den eneste løsning, vi kan se, er at fabrikan
terne (importørerne) vedstår deres ansvar fuldt
ud, og vi kan af 4BM’s indlæg se, at B&O er 
villig hertil. Så der er god grund til at antage, 
at problemet kan løses!
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Vi foreslår, at B&O ofrer en lille tryksag på 
sagen. Den skal fortælle samtlige forhandlere 
og servicefolk, at de skal behandle henvendel
ser om forstyrrelser positivt, og at de kan rek
virere vejledning og modifikationsskits fra fa
brikken, samt endelig at de kan få samtlige ud
gifter godtgjort af B&O. Vi vil tro, at amatør 
og/eller klager vil acceptere en beskeden af
gift, som skal forhindre unødige henvendelser.

Der bliver næppe tale om ret store beløb for 
B&O eller de andre fabrikker/importører, som 
bliver nødt til at følge med. Det bliver fuld
stændig forsvindende i forhold til det, det ville 
koste at gøre samtlige apparater i kongeriget 
„indstrålingssikre“, men det er jo da også et 
helt urealistisk forlangende.

Situationen er altså den, at vi må acceptere 
et vist antal „tilfælde" om året, men at disse 
løses rationelt ved samarbejde mellem parterne 
og leverandøren af det forstyrrede apparat.

Mens vi venter på, at samarbejdet med ra
dioforhandlere og fabrikanter kan komme 
igang, bør vi selv indsamle alle mulige data om 
afhjælpning af forstyrrelser af de forskellige fa
brikata, de vil så blive offentliggjort i OZ efter
hånden.

Vy 73 de
OZ2NG, Niels Gundestrup 
OZ7AQ, Bent Johansen

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

Hvad er HHH?
1 de tidligere bestemmelser om kravene til 

mundtlig teknisk prøve stod der under punkt 
16: Amplitudemodulation, herunder ESB. I de 
nye bestemmelser i OZ april 1971 står der: 
Amplitudemodulation, herunder HHH. Hvad 
betyder det, og hvor kan man finde noget om 
det? - Som nyt medlem og endnu ikke licens
havende er det meget svært at få det forventede

udbytte af at stave sig igennem OZ. Det kan jo 
ikke være for begyndere alt sammen, men kun
ne det ikke lade sig gøre i OZ at bringe en al
fabetisk fortegnelse over det væld af tekniske 
forkortelser som anvendes indenfor elektronik
ken, efterfulgt af det engelske udtryk, som det 
er forkortelse af, samt en kort oversættelse 
eller forklaring, evt. litteraturhenvisning.

Hvis korrekturlæseren havde været lidt mere 
vågen, havde der stået SSB i stedet for HHH. 
(SSB = Single Side Band, Enkelt sidebånd). 
Hvis du forgæves har kigget efter en korrek
tion i næste OZ, ja så må vi tilstå, at der er 
mange trykfejl, der aldrig bliver korrigeret. 
Rettelser bruger vi kun plads på, når der er 
tale om meningsforstyrrende fejl, som læseren 
ingen mulighed har for at gennemskue selv. - 
Ja, det er jo noget af en jungle at vove sig ud i, 
og man skal ikke forvente at kunne forstå alt 
med det samme, når man begynder. Men det 
er faktisk ikke ret tit, man hører det ønske 
fremsat om at få en slags teknisk ordbog i små- 
bidder her i bladet. Men såfremt der er andre, 
der tilkendegiver et lignende behov, skal vi ger
ne tage sagen op. Måske i forbindelse med de 
artikler, hvori udtrykkene forekommer, som 
7CH var begyndt på i antennebrevkassen. 7aq

Beam-antenne til 80 meter
Nu da vinteren nærmer sig, og solpletterne 

aftager i antal, skal vi jo iflg. OZ august til at 
køre DX på 80 m. Da en quad med blot to 
elementer næppe vil være populær hos naboer
ne, kunne jeg tænke mig at lave noget med 2 
eller 3 groundplanes, som skulle fødes i fase 
for på den måde at få en form for retnings
antenne. Mit spørgsmål er, hvorledes laver man 
rent praktisk fasedrejningen mellem anten
nerne, og hvorledes kan man evt. skifte fasen 
mellem antennerne for på den måde at ændre 
retningen? Jeg håber, du kan hjælpe mig.

Jeg går ud fra, at de helt elementære for
hold er i orden, såsom god plads, tilladelse fra 
de lokale bygningsmyndigheder etc. Du pla
cerer da N lodrette antenner på en cirkel med 
shack’et i centrum, således at der bliver lige 
lange stykker coaxkabel til samtlige antenner. 
Fasedrejning mellem antennerne indbyrdes op
nås lettest, simplest og billigst ved hjælp af et 
udvalg af coaxkabler af passende længde. I 
praksis kunne man tænke sig at afslutte alle
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coax-kablerne i bøsninger på en stor alumi
niumsplade, som herved kommer til at fungere 
som krydsfelt. Omkobling sker så med prøve
ledninger med bananstik. Har du et tilstrække
ligt udvalg af forlænger-coaxer, kan næsten 
enhver tænkelig kombination opnås. Sådan et 
beam-arrangement lader sig ganske vist ikke 
dreje ret hurtigt, men dels bliver beamen nok 
ikke så skarp, dels kan man jo tage et DX- 
land ad gangen. Husk forkortningsfaktoren, 
d.v.s. at kablets fysiske længde skal være 0,66 
gange den elektriske, som jo altså er en kvart 
bølgelængde for hver 90°, fasen drejes. aq

Fasemodulation på 2m-senderen
Jeg er lidt forud med mine eksperimenter, 

idet jeg ikke har fået licensen endnu. Mit pro
blem er, at jeg har bygget en 2 m-sender be
skrevet i OZ nr. 5, 1969, side 173. Denne kan 
køre AM og CW, og nu vil jeg gerne vide, 
hvordan jeg også kan få den til at køre FM. 
Senderen er prøvekørt - og vil blive prøvekørt 
igen med FM — af en licenseret amatør. — 
Problem nr. 2 er, at jeg gerne ville have en 
komplet byggebeskrivelse af en DC-converter 
med transistorer, og vigtigst er vel nok hvilken 
transformer, jeg skal bruge. Den skulle gerne 
kunne klare en 20-25 W.

Den sender, du har valgt at bygge, er ikke 
beregnet til FM. Problemet er, at krystaloscilla
toren svinger på krystallets tredie overtone, ca. 
24 MHz, og på denne høje startfrekvens vil det 
knibe med at få fasesving nok på, til at undgå 
ustandselige rapporter på svag modulation. Ved 
at lade oscillatoren svinge på krystallets grund
frekvens og indføre fase- eller frekvensmodu
lation på denne lave startfrekvens (ca. 8 MHz), 
bliver frekvenssvinget senere tredoblet i den 
følgende tripler, hvilket tillader væsentlig bedre 
modulation. Du kommer til at mangle et rør, 
og endvidere er senderen jo på print, således at 
du må gribe ind i dette. Jeg kan ikke finde på 
noget bedre, end at anbefale dig at kigge i OZ 
juni 71 i „2m-sender for begyndere" af OZ4GI. 
Hvis du tager oscillator og fasemodulator (det 
1ste rør) herfra (ECC81) og monterer det på 
en lille vinkel etc. for enden af dit print, og 
derefter lader signalet fortsætte gennem din 
tidligere oscillator, som nu fungerer som trip
ler, skulle du med lidt held kunne få den øn
skede FM på din TX. - Om DC-til-DC-con- 
vertere har der ikke været noget i OZ i mange

år. Min søgen endte ved OZ april 1962 side 
102, hvor OZ6OH har givet en udmærket for
klaring på en del af problemerne. Nogen kom
plet byggebeskrivelse er det dog ikke. Men pro
blemet er i den grad koncentreret om transfor
meren, at har man først sådan en, er resten let. 
Måske du selv kan finde en leverandør - eller 
måske en læser har opskriften på en passende 
transformer? 7aq.

ADVARSEL!!!
Vi er blevet opmærksom på en lumsk fejl i 

OZ august p. 324. OZ3KI’s ætsetegning er set 
fra komponentsiden, d.v.s. den er spejlvendt i 
forhold til den sædvanlige tegnemåde. løvrigt er 
printtegningen vendt på hovedet. Vi beklager - 
det er den slags fejl, som næsten ikke er til at 
opdage, før det er for sent.

7aq.

Isoleret akselforlænger! 
af OZ5NU. Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brh.

Somme tider får man brug for at kunne for
længe en aksel.

Det har jeg fået en glimrende løsning på.
Midlet hedder Rawl plugs, og de har den for

del, at de findes i alle størrelser til formålet (de 
har farve efter størrelse, den farve jeg har haft 
mest brug for er sort!).

Man tager sin dreko, potmeter eller hvad det 
nu er man har brug for, med ned til sin isen
kræmmer og finder den rette rawplug (der skal 
være noget mindre!), denne rawlplug dasker 
man så på akslen med en hammer, og vil man 
være helt sikker, borer man et hul igennem 
rawlplug og aksel og sætter en stift igennem. 
Det samme gør man i den akselstump, man sæt
ter i den anden ende af rawlpluggen og hvorpå 
knappen skal sidde!

Rettelse til
„Rævemodtager for enhver"

Der er ved rentegning af printet desværre 
indsneget sig en fejl. Der er to loddeøer, der 
skal forbindes imellem 1. og 2. LF-trin, jævnfør 
diagrammet.

Vy 73 og på gensyn ved ræven.

OZ1VX, Hans Damm.
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TEKNISK HORISONT
ved OZ7LX

Fotokopier af artikler.
Det er mig en glæde at kunne meddele spal

tens læsere, at fotokopier af artikler, som har 
været omtalt her, fra nu af kan rekvireres hos 
OZ7EM i Sebbersund - mod betaling af et be
skedent beløb til dækning af udgifter til kopi
ering, porto m. v.

EDR’s hovedbestyrelse har bevilget ekstra 
abonnementer for at kunne yde læserne denne 
service!

Konverter til eet kortbølgebånd med 
F ET-transistorer.
(QST, maj 1971).
K1PLP og W1NPC har lavet en konverter, som 
egner sig til en begynder-modtager, idet den - 
med en almindelig mellembølgeradio (transi
storradio eller autoradio) som efterfølgende 
„bagsats“ - giver mulighed for at modtage 
AM, CW og ESB med hæderlige resultater på 
eet kortbølgebånd, f. eks. 20 m. Konstruktio
nen indeholder 4 FET-transistorer af junction-

typen 2N5458 (Motorola), men 2N3819, 
2N3823, TIS88 og mange andre N-channel-ty- 
per kan anvendes med lige så gode resultater. 
Konverteren har HF-trin, blandertrin, variabel 
oscillator med buffertrin - samt krystalstyret 
beatoscillator på den faste mellemfrekvens, 
som her er valgt til 1600 kHz. Den efterføl
gende mellembølgeradio skal være indstillet til 
ca. 1600 kHz (d.v.s. lidt højere eller lavere, 
hvis man vil modtage ESB.

Artiklen indeholder diagram og foto samt 
spoledata i tabelform for 10, 15, 20, 40 eller 
80 m. Strømforsyning plus 12 volt, f. eks. fra 
alm. tørbatteri, da forbruget er lavt.

Kompakt båndfilter til 144 MHz.
(Radio Communication, juni 1971).

G6JP’s helixfilter er beregnet til 50 ohm ind- 
og udgangsimpedanser og har et indsætnings
tab på maks. 0,4 dB ved en 3 dB båndbredde 
på ca. 4 MHz, se figur 3.

Opbygningen er foretaget i en støbt metal
kasse (ITT, Eddystone eller lign.) med dimen
sionerne 1 2 0 X 9 5 X 5 0  mm, se figur 2. Filte
rets justering er simpel, idet der blot stilles til 
maks. signal på trimmerne, som er ca. 3—15 
pF (Jackson Broths. type C804. med 2 plader
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Position of 
input and 
output 
connections 
for 50 ohms

fjernet fra stator og 2 fjernet fra rotor, repr. fa. 
Oskar Pade, Charlottenlund).

Helixspolerne er viklet af 3 mm kobbertråd. 
Viklediameter er 22 mm. Stigningen er desvær
re ikke opgivet, men ser ud til at være ca. 8 
mm. Husk, stigningen skal være ensartet hele 
vejen. Hver spole skal have 4 hele vindinger 
plus det, som er nødvendigt for at fastgøre den 
nederste ende, se tegningen. Det er vigtigt, at 
stelforbindelsen bliver god. Det letteste er efter 
min mening at skære 3 mm gevind på enden af 
kobbertråden og herefter skrue spolen fast med 
en møtrik på hver side af det afrensede støbe
gods.

139 141 143 145 147 149 151
Frequency (MHz)

Udtagenes anbringelse passer til 50 ohm, 
tråden er 1 mm monteringstråd. Båndfilterkur
ven gælder for en centerafstand mellem spo
lerne på 59 mm. Af kurven kan ses, at kred
sene er let „overkoblet“.

Filteret kan være til stor nytte f. eks. for at 
forhindre forstyrrelser på modtageren fra nær
liggende FM- eller TV-sendere.

70-cm ESB-sendere fra 5 watt til 500 watt 
PEP-output.
(Ham Radio Magazine, juni 1971).

WA2FSQ giver en oversigt over populære 
surplus-rør, 6939 (QQE02/5), 2C39, 4X250 
m. fl. og angiver deres egenskaber, når de an
vendes i 70-cm ESB-sendere.

Artiklen, som er på 16 sider, giver ved hjælp 
af diagrammer, fotos og mekaniske tegninger, 
beskrivelser af følgende:

Mixer fra f. eks. 10 m til 70 cm (6939 = 
QQE02/5).

Lineært PA-trin m. 6939 (2,5 watt PEP- 
out).

Lineært PA-trin m. 2C39 (30 watt PEP-out). 
Beskr. mangelfuld.

Lineært PA-trin m. 4X150A eller 4CX250B 
(200 watt PEP-out).

Letbygget 70-cm PA-trin for 150 watt input 
med røret 2C39BA.
(Niedersachsen Rundschreiben, nr. 2, 1971).

DJ3VI’s konstruktion kan afgive ca. 100 
watt ved en styreeffekt på ca. 10 watt. Der an
vendes jordet-gitter opstilling. Gitterforspæn
ding 9 volt zenerstabiliseret. Anodespænding 
800-1000 volt.

Beskrivelsen er særdeles udførlig med dia
gram, fotos og meget fine mekaniske tegninger 
- som alle gode konstruktioner jo fortjener!

Forsinket aktivering af magnetbremsen 
i CDR’s Ham-M rotator.
(QST, maj 1971).

W1FBY beskriver et forsinkelseskredsløb, 
som bevirker, at bremsen først aktiveres efter 
nogle sekunder, hvorved de lykkelige ejere af 
store beam-antenner kan undgå at overbelaste 
antennerotoren og undgå at få „snoet“ anten
nemasten.
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OZ8YL er død.

Det blev et sorgens budskab, der nåede alle Dan
marks radioamatører, da det blev meddelt, at OZ8YL, 
i Horsens var død.

Vore tanker og al vor medfølelse går til Rikkes 
ægtefælle OZ3FM, Emil, hvem hun var en sjælden 
trofast og opofrende hustru, ikke mindst under 
lange og svære sygdomsperioder.

OZ8YL havde EDR-nummer 1751, så man forstår, 
det er mange år siden Rikke indtrådte i foreningen, 
hvor hun ikke længe efter blev licenseret som 8YL.

Rikke var i alle måder en meget aktiv og meget in
teresseret kortbølgeamatør, der levede med i alt hvad 
der foregik i foreningen.

Hjemmet i Horsens blev den faste kortbølgeborg, 
hvor EDR-folk kom og gik og hvor alverdens ama
tører aflagde hjertelige besøg. Få kortbølgestationer 
har som Rikkes og Emils station givet udtryk for, at 
det at være kortbølgeamatør har noget at gøre med 
venskab og fordragelighed mellem nationerne.

Alle vi gamle venner af huset kan se tilbage på 
dejlige aftener i et kultiveret hjem, hvor hjertelighed 
og rørende gæsteomsorg strømmede os i møde fra vi 
trådte ind i deres stuer til vi forlod dem begge; langt 
ud på de små timer.

Og nu må vi erkende at Rikke ikke er mere, at vi 
ikke mere skal være hendes gæster. Men i vort hjerte 
lever en stille taknemmelighed over, at vi lærte denne 
fine og noble personlighed at kende, og vi fik lov at 
kalde hende vor ven.

Der er blevet stille i de hyggelige stuer på Nørre
torv. Et rigt liv er levet til ende. Erindringens nåde
gave vil give Emil trøst i svære stunder.

Vi vil alle mindes ordene i den gamle vise;

Hjerte du bør ikke klage 
selv naturen føler savn 
trøst dig, hvis du har tilbage 
kun et billed og et navn.

OZ6PA.

Læserbrev
I vore nabolande fremstiller man TV, radio m. m. 

som er sikret bedst muligt mod indstråling. Om det 
skyldes en lovbestemmelse, eller det faktum, at en 
forstyrrelse forårsaget af indstråling ikke medfører på
tale fra myndighedernes side, skal jeg lade være 
usagt.

Fra EDR's hovedbestyrelses side gør vi os bestræ
belser for at gøre danske fabrikanter interesseret i 
at fabrikere materiel, der er bedre sikret mod indstrå
ling. Vort P & T's generaldirektorat støtter os i den 
sag, og har tilskrevet nogle fabrikker om emnet.

I august »OZ« fremsætter 2NG (i OZ’s tekniske 
redaktion) et andet og lidt antikt syn på den sag. Han 
oplyser, at det vil koste ca. 2 kr. pr. apparat at sikre 
det mod indstråling, og at det er urimeligt at lade for
brugerne betale det, fordi sikringen kun er nødvendig 
ved et af hver tusind. Den teori er ikke rigtig. Foruden 
de sendere P & T betjener findes der titusinder, ja, 
måske hundred tusinde andre. Lad mig nævne alle de 
gittermaster, der skyder op her og der, desværre er det 
som regel ikke en senderamatørs, alle disse har mindst 
én mobil station at kommunikere med, som regel langt 
flere. Dertil kommer, skal vi gætte på 70.000, privat
radiostationer på 27 MHz båndet. Og så ikke at for
glemme os senderamatører, der kun tæller lidt i det 
samlede antal sendere, der vel ligger omkring 100.000. 
Prøv at fordele dem over Danmark, og tænk så på 
hvor stor muligheden for indstråling er på hvert appa
rat!

Det må være således, at når en senderstation kører, 
teknisk så perfekt som muligt, må det videre fornød
ne ske ved, at man konsekvent kun fabrikerer mate
riel som er egnet til at bruges, selv om der kører en 
taxa, en læge, en vognmand, en brandbil eller en 
amatør på en gade i nærheden, med sender i funktion. 
Alle disse mobile stationer kan jo ikke farte rundt i 
deres kvarter og forstyrre dag efter dag. uden at der 
må ske et eller andet. En senderamatør kan vel, som 
foreslået af 2NG, sørge for, at de aktuelle apparater 
gøres indstrålingsfri, men ærlig talt, jeg tror det for
slår som en spand kul et vist sted. Vi må se i øjnene, 
at den udvikling der sker for tiden medfører endnu 
flere sendere i drift, faste som mobile, konsekvensen 
deraf må blive, at der stilles et krav om, at materiel 
fabrikeret her i landet skal sikres mod indstråling, og 
ligeså med det der importeres, så er problemet løst.

Det koster brugeren 2 kr.! Vel, om et Hi-Fi-anlæg 
koster 3042 eller 3044 kr. betyder sikkert ikke en hel 
del. Desuden køber de fleste i dag radio med tilslut
ningsmulighed for pladespiller. Hvad koster det, og 
hvor mange gør brug af muligheden? En lang over
gang var der »GO« i TV der var »forberedt for 
UHF«, hvad kostede ikke det?, og hvor mange fik 
brug for det. Endelig foreligger der da den mulighed, 
at publikum, der køber et eller andet apparat, gerne 
vil betale den 2 kr. fordi det er forberedt på et sam
fund hvor sendere bruges alle vegne.

OZ3Y.
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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
Qolfparken 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

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

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

2 svar
På vort indlæg i sidste »OZ« vedrørende dispositio

ner i forbindelse med nedskæringen af stofmængden
af hensyn til stabilisering af økonomien, har vi mod
taget ialt 2 henvendelser henholdsvis fra en dansk
lytter-amatør og fra en norsk sender-amatør. Da der
således tilsyneladende ikke er større interesse for en
anden publikationsform, skrinlægges denne tanke, og
vi holder os til en almindelig nedskæring af stoffet i
»OZ« vedrørende tester, diplomer, SWL-stof, OZ-DX
o. s. V.

OZ2NU.

5BDXCC til 3Y
Vi har modtaget kopi af skrivelse fra ARRL til

OZ3Y, hvori det bekræftes, at han har opnået dette
eftertragtede resultat som nr. 111.

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der i november d. å. 

i København og enkelte provinsbyer vil blive afholdt 
prøver for radioamatører. Sidste frist for tilmelding 
til prøverne er den 22. oktober 1971.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »Ansøg
ning om amatør-radiosendetilladelse« i udfyldt og 
underskrevet stand. Ansøgere, der har været indstillet 
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning 
på et brevkort.

E. B.
I. Lønberg / Søren Hess.

5BDXCC forudsætter et godt kendskab til bånde
nes udbredelsesforhold, og i det hele taget en stor 
arbejdsindsats.

Vi vil fra Tr. Dept.’s side gerne føje os til rækken 
af gratulanter.

Bestemmelser om amatør-radiostationer
Med skrivelse af 28. juli 1971 har P & T meddelt 

nedenstående: (under henvisning til skrivelse af 27. 
april 1971):

Med henvisning til ovennævnte skrivelse meddeles, 
at man nu har modtaget meddelelse om, at Jordan er 
slettet over lande hvis radioamatører ikke har tilladel
se til forbindelse med fremmede radioamatører.

Listen over nævnte lande ser efter sidste meddelelse 
fra ITU således ud:

Gabon Pakistan
Iraq Tyrkiet
Cambodia Viet-Nam
Libyen Yemen.

Spejdernes Radio-Jamboree
Denne afvikledes i perioden 16. oktober kl. 00,01 

DNT til 17. oktober kl. 23,59 DNT.
EDRs afdelinger vil igen have en fin mulighed for 

en kontakt med lokale spejdergrupper til fordel for 
begge parter.

Formålet med JOTA er, at spejderne får mulig
hed for at opnå kortbølgekontakter med danske og 
udenlandske spejdere, og her bør det vel nævnes, at 
P & T har givet en speciel tilladelse til, at spejdere 
udveksler kortfattede hilsener med second operators.

Et andet formål er, at spejderne får indsigt i elek
tronik og kortbølgeradio, og udviklingen gennem de 
sidste år har vist, at et stigende antal spejdere findes 
optaget i EDRs medlemsliste.

Det kan derfor anbefales, at lokalafdelinger eller 
interesserede medlemmer forsøger at få etableret en 
JOTA-station, og så kan det i øvrigt anbefales, at den
ne kontakt fortsætter året igennem ved spejder-ræve
jagter, foredrag om elektronik m. v. Mulighederne er 
mange.

Der er nu udsendt skriftligt materiale til brug for 
lokalafdelingerne, men interesserede senderamatører 
kan stadig rekvirere pjecen »Alt om Jota« og yderli
gere oplysninger hos:

Max Krog, OZ8MZ, Kastanievej 6, 8543 Hornslet,
tlf. (06) 99 42 62.
Arne Godtfredsen, OZ3AG, Peder Lykkesvej 23, 1.
2300 København S, tlf. (01) 55 98 65.

VK/ZL 1970
Fra ovennævnte test har vi følgende danske resul

tater:
Fone:
OZ7KB 742 P-
OZ3PO 550 P-

CW:
OZ1W 748 P-
OZ4FF 250 P-
OZ3PO 132 P-
OZ4HW 40 P-

Checklogs fra: 2EU, 3KE, 4PM, 7XG, 8BN.
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ARRL 1971
Fra »QST« har vi noteret os nedenstående krav: 
CW:

OX3DL 1,279,292 211 2021 
OZ5DX 1,180,704 196 2008

Fone:
På fone var der ikke anført nogen OZ eller OX

station.

W SM M
Dette diplom udstedes på 5 forskellige bånd: 

kontaktet 80 SM på 80 m
- 40 SM på 40 m
- 20 SM på 20 m
- 15 SM på 15 m
- 10 SM på 10 m

Hver ansøgning skal indeholde SM1-7 og SMØ 
(SK eller SL). Log-uddrag (ikke QSL) og 6 IRCs 
(ikke frimærker) sendes til:

SM1CNS p.o.box 336 - Visby - Sverige.

RTTY-spalten
Det skal meddeles, at alt stof vedrørende RTTY 

fremtidigt sendes til OZ4FF, Karsten Tranberg, idet 
4FF har overtaget redigeringen af denne spalte efter 
OZ7OF.

OZ2NU.

Scandinavian Activity Ccntest 1971
Denne test afholdes således:
CW: 18. september kl. 15,00 GMT-19. september 

kl. 18,00 G MT.
FONE: 25. september kl. 15,00 GMT-26. septem

ber kl. 18,00 GMT.
Logs skal sendes senest den 15. oktober til:

SRAL Contest Commitee,
Box 306
SF-00100 Helsinki 10, Finland.

Følgende skal bemærkes:
1. Hver deltager skal selv udregne points. Såfremt 

dette ikke gøres, regnes loggen som kontrol-log, og 
deltager således ikke i konkurrencen.

2. Skandinaviske stationer må ikke have kontakt med 
hinanden, hverken for QSO- eller multiplir-points.

3. Alle med. Vi håber på det størst mulige deltager
antal for at denne test skal kunne bevares som et 
af de største i verden.

OH2QV, SRAL Contestmanager.

VK/ZL/Oceania DX-Contest 1971 
Testperioder:

Fone: 24 timer fra kl. 10,00 GMT lørdag d. 2. ok
tober til kl. 10,00 GMT søndag d. 3. oktober 1971.

Cw: 24 timer fra kl. 10,00 GMT lørdag d. 9. okto
ber til kl. 10,00 GMT søndag d. 10. oktober 1971.

Points:
Der gives 2 points for hver kontakt med VK/ZL 

stationer på hvert bånd, og 1 point for hver kontakt 
med andre Oceania-stationer på hvert bånd.

Slutsum:
opnås ved at multiplicere antallet af QSO-points med 
antallet af VK/ZL call-områder på alle bånd.

N.B. Det samme VK/ZL-område kontaktet på for
skellige bånd tæller hver især som multiplikator.

Loggene:
skal i følgende rækkefølge vise: dato, tid i GMT, kal- 
designal på den kontaktede station, bånd, afsendt ko- 
denummer, modtager kodenummer.

Understreg hvert nyt kontaktet VK/ZL område - 
og benyt separate logs for hvert bånd.

Summary Sheet skal udvise kaldesignal - navn og 
adresse - (i blokbogstaver) og beskrivelse af det be
nyttede udstyr - og, for hvert bånd: QSO points for 
dette bånd og VK/ZL områder kontaktet på dette 
bånd.

Vedføj en erklæring om at regler og bestemmelser 
har været overholdt.

Afdeling for SWL:
efter samme regler som ovenfor, dog skal der anføres 
kaldesignal for både den aflyttede VK/ZL-station, 
såvel som kaldesignalet på den station, VK/ZL-statio- 
nen er i kontakt med. Desuden anføres serienumme
ret som afgives af den aflyttede VK/ZL-station.

Loggene skal være afsendt således at de er fremme 
på nedenstående adresse før den 30. januar 1972. 
(Forsendelsestid med normal post ca. 6 uger). 

Federal Contest Committee - WIA 
Box N 1002 G.O.P.
Perth - W. Australia - 6001.

RTTY
For at kunne modtage RTTY, skal man bygge en 

converter mellem sin modtager og sin fjernskriver, 
også kaldet TU (terminal Unit), som gør det muligt 
at omforme de indkommende frekvenssignaler, såle
des at disse passer til fjernskriveren. Har man først 
sådan en enhed koblet mellem modtager og fjernskri
ver, er man i stand til at modtage RTTY. Mange swl 
kalder dem støjsendere, men det er jo ikke bare ama
tører, man er i stand til at modtage, men også de for
skellige nyheds- og telegrambureauer, men de er sik
kert ikke interesseret i QSL (hi).

Da RTTY er så nyt skulle QSL fra DR-amatører 
nok blive besvaret i 99 % af tilfældene. man kan jo 
ligefrem klistre hans egen tekst på QSL-kortet, så kan 
han selv se, hvor godt, han er gået igennem.

RTTY-amatørerne er organiseret i interessegrupper 
indenfor de respektive amatørorganisationer. Den 
skandinaviske gruppe (SARTG) udsender nyhedsbul
letiner hver onsdag kl. 20 DNT på 3586-170 skift og 
hver søndag kl. 8,30 DNT på 3586-850 skift.

Hvis nogle swl’s kunne tænke sig diagram eller lig
nende så er OZ2CJ behjælpelig. Adressen er:

C. J. Jensen, Meisnersgade 4, 8900 Randers.

OZ SEPTEMBER 1 971 379



Jeg - En amatør!
af OZ5NU.

For en DR amatør, begynder eller CB-mand, er 80 
m båndet vel nok det, der må tage sig mest interessant 
ud, der sker noget, like it or not!

Forleden sad jeg og kørte båndet igennem, og der 
var sågar en der påstod, at i løbet af nul komma et 
eller andet kunne han samle 25 mand i ringen, og det 
var der selvfølgelig ingen, der troede på - jeg lyttede 
interesseret på, og gik selv ind og meldte mig som 
nr. 23, og da de var nået til 27, stod jeg af - hvor 
langt de nåede ved jeg ikke, men en kendsgerning er 
det, at flere lytter end de sender.

Et andet sted blev der snakket skibe og jordomsej
linger - jo da, blev det sagt. bagbord er bagi og styr
bord er den side, man styrer til for du må jo regne 
med, at jeg har været jungmand på Noahs Ark - jo, 
men har du så hørt den: Jeg mødte en mand her nede 
på gaden, og han spurgte om det var solen eller må
nen der stod der oppe? - Det ved jeg ikke Hr., svare
de jeg, jeg skal sige Dem, at jeg ikke er kendt på disse 
kanter. Nå, så var der den med overbådsmanden, der 
var overbådsmand på en undervandsbåd og den gik 
under fordi den gik over.

En anden kom ind med et mægtigt drøn fordi han 
kørte sin Trio på en 5 element beam til 2 m på 80 m, 
ak ja, alt kan lade sig gøre.

Jeg selv røg ind i en diskussion angående pærer 
kontra SWR metre, øjeblikkelig syv for og syv imod. 
- En anden amatør kom ind med sit flagskib en SM 
19 og hakkede mig i sidebåndet, men da min RIT 
kun kunne svinge modtageren ± 3 kc, så måtte jeg gå 
ned på hans frekvens der var 5 kc forkert, og så var 
han væk.

Udtryk som Torpedohøns og Girafryttere, og det 
var noget putværk er ikke ukendt på 80 m. Det er 
skældsord, nærmere kælenavne. En anden amatør kom 
ind og fortalte, at hans Trio 510 var så god, at den 
kunne tage et lån i Landmandsbanken.

Pludselig, midt under det hele, var der en, der spil
lede en plade på båndet, jeg ved ikke rigtig, hvad det 
var for en, men det var noget med Dybbøl Mølle, der 
blev så stille på frekvensen, alle lyttede andægtigt. - 
Ak ja, 80 m båndet er skam min herlige sandkasse.

Best 73, OZ5NU, Niels.
DR-DX 
14 MHz SSB:

FG7VD, PZ1AP, EA9AQ, 4X4XM alle 22, 
PY8OY, 2ZAC, 4AP, YV3UF, OZ-DR 1446: 
MP4BBW alle 21, HR2JMC 23, CE4GB 00, 
VK3BCY, 6PG, 7CD alle 07.

21 MHz SSB:
OZ-DR 1446: X4EO 19, 4X4GB 11, 4Z4DS 13, 

PY1LV, 1BHW, 2BY, 1DH 19, ZS6OY 17, JR1RKJ 
11, JA0DOM, 6YOV, 1SYK, 6BZM 11, ZC4TE 17, 
CR6LD 18, 5X5NE 18, CX1BF 19, 9Q5GE 19,
9X5VA 19, 6W8BD 19, TI2DI 22, 3V8ZK 14,
KP4RE 23, KZ5FL, JW 23, DL3GD/YV5 23, 9J2JY 
09, FM7WN 19, LU2OF 21, ZP5AN 22, 9Y4VV 22, 
9X5PD 19, CE4CE 19, 9H1CZ 19, VQ9R 19,
9J2TV 19, 9X5TB 19, 9H1BY 19, 9X5WJ 19, 
PY2HY 19, CT2BB 22, 5Z4DV 13, 5V4ES 13,
9Q5RN 13, MP4TDE 13.

144 MHz SSB:
OZ-DR 1482: DL0JN 12, PA0DGH 13, PA0HVE

13, DL2OD 13 (5w AM QTH: Hannover), PA0AER
14, DJ1KM 14, PA0WO 14.

QSL-INF.: FG7VD via WB8AVN, 5X5NE via 
G3LQP, 6W8BD via WA5UHR, 3V8ZK via F5ZK, 
HB0XTH via DJ9MH, 9X5WJ via W1MIJ.

VQ9R box 193 - Mahi, Scheychelles.
Selv om forholdene teoretisk er blevet dårligere, er 

der dog særlig på 15 m mulighed for at høre afrikan
ske stationer næsten hele dagen, og på 14 MHz ligger 
sydamerikanerne stadig, nogle med adskillige DB 
over 9. Om morgenen er VK-stn’s ikke sjældne. Hvis 
du ikke har læst OZ7CH's artikel om fremtidens ud
bredelsesforhold, så læs den, den er både lærerig og 
interessant. Hvis du er aktiv DR-amatør, så glem ikke 
at sende navn og adresse til kassereren, så du kan 
komme med i QTH listen. Lad os håbe, at der bliver 
nogle flere scm sidst. Tak til OZ5NU, OZ2CJ og OZ- 
DR 1482 for stof, som jeg håber, at der er masser 
af inden den 22.

Best 73 good dx, 
OZ DR 1446, Uwe Brodersen, 

Lærkevej 25, 6270 Tønder.

Resultatet af S.M. i rævejagt
Jagten blev afholdt på Hillerødkortet A2828 og 

arrangeret af Hillerød og Helsingør i fællesskab.
Der startede 13 hold, og jagtens sværhedsgrad kan 

måske beskrives ved at der var 3 hold der fandt alle 
6 ræve.

Følgende fandt:
6 ræve: Jørgen Nielsen/Kai Christensen 295 min.

9HS/Thy 338 -
8NJ/8TU 414 -

5 ræve:5FR 232 -
8MX/8UX 259 -
Axel L. Borg/Egon L. Borg 265 -
Ingrid Lind/Helmuth Christensen 276 -
lNB/Mølck 281 -

Tom Jørgensen/Inger Jørgensen 354 -
4 ræve:5ON/lIQ 313 -
2 ræve 5FX/Jørn E. Nielsen 179 -
0 ræve:4JA/8PV _

7HC -
Tak for denne gang! Vy 73, OZ8OM, Ole.

HUSK

D. M. I RÆVEJAGT 1971

18. og 19. september 

(se annoncen i „OZ” for august)
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International rævejagt
Den 4. internationale rævejagt i DDR afholdtes i 

dagene 13.-19. juli. For første gang var Danmark 
repræsenteret ved dette rævejagtsarrangement, idet to 
medlemmer af EDR's rævejagtsudvalg, OZ1LD og 
OZ5WK, deltog som observatører for at studere den 
internationalt anerkendte rævejagtsform.

Arrangementet var helt igennem vellykket. Der del
tog 9 lande på henholdsvis 80 og 2 meter, med en 
delegation bestående af en delegationsleder, en træ
ner, 4 mandlige jægere og 2 kvindelige jægere.

Jagterne foregår efter IARU’s afstukne retningslini
er, altså hver jæger er et hold (ingen observatører eller 
lignende), og hele jagten på ca. 6 km med 4 ræve af
vikles til fods i skovterræn, som dagjagt. Rævene kan 
opsøges i vilkårlig rækkefølge, dog skal ræv 4 cpsøges 
til sidst, af hensyn til tidsregistreringen der kun fore
tages her. For at fremhæve den mere pejletekniske 
side af sagen, havde man indlagt en bedømmelse af 
de 4 »krydspejlinger« på rævene, således at de delta
gere der havde gode pejlinger, men måske ikke kunne 
præstere »hurtigløb«, havde en chance for at gøre sig 
gældende. For at give en lille »idé« om, hvad der 
menes med »hurtigløb«, så skal nævnes at de russiske 
jægere gennemførte jagterne på ca. 40 minutter, gen
nemsnitstiden for de fleste var ca. 60 minutter og 
max. tid var 125 minutter. 2 og 80 meter jagterne 
blev afholdt på hver sin dag, hvilket er nødvendigt 
idet jægerne starter i grupper af 3 med 10 minutters 
mellemrum. De 4 rævesendere, der indeholdt både 
80 og 2 meter sendere, var fuldtransistoriseret og 
fuldautomatiske, deres frekvenser var spredt over bån
dene. Senderne var synkroniseret indbyrdes, således 
at det eneste manuelle job var tidsregistreringen hos 
ræv 4. Resultatlisten, der er ret omfattende, forefindes 
hos undertegnede og kan rekvireres af interesserede.

Ja, det var så et kortfattet referat af arrangementet, 
og tilbage er nu den her mærkelige smag i munden; 
skal de danske rævejægere være afskåret fra at deltage 
i internationale jagter i al fremtid?

Dette har jo gennem tiderne været meget diskuteret, 
sidste gang lagde OZ1EM igen emnet op til debat. Det 
er urealistisk at tro, vi generelt kan indføre IARU's 
internationale regler i Danmark, dertil er vores nuvæ
rende form alt for grundfæstet. Spørgsmålet må sna-

En snippe på 3 jægere klar lil start. Bemærk den 
russiske jæger, start nr. 8 ved kontrolbordet, har en 
ekstra modtager på hovedet!

En gruppe på 3 jægere tager anden pejling. Jægeren 
med start nr. 12, er en svensker, og modtageren den 
fra OZ kendte „mini" svensker.

rere være, om ikke f. eks. i lighed med Vesttyskland, 
man kan gennemføre, den nuværende og den inter
nationale form sideløbende! Dette medfører selvføl
gelig forskellige ændringer bl. a. med hensyn til DM 
og lignende, men burde absolut være inden for mu
lighedernes grænser, cg dermed er der også på områ
det rævejagt åbnet mulighed for at deltage internatio
nalt, i lighed med alle andre grene indenfor amatør
radioen. Der var vel ingen der kunne forestille sig, at 
en QSO Jylland-Fyn skulle betegnes som en DX'er, 
fordi de danske amatører kørte på bånd der ikke var 
tilladt på resten af jordkloden!

Hvordan og hvorledes vi skal arrangere os, vil jeg 
foreslå vi henlægger til et møde i rævejagtsudvalget, 
der afholdes umiddelbart efter DM i rævejagt 1971. 
Derfor allerede nu, en anmodning til alle rævejægere 
der har interesse for sagen: kontakt en repræsentant 
i ræveudvalget med dit bidrag til hvordan vi »drejer 
cigaren«. En liste over udvalgsmedlemmerne findes i 
OZ nr. 11, 1970, dog er OZ4AO udtrådt.

Vy 73 de 5WK, Kalle.

Kvalifikationsliste til Danmarksmesterskabet 
i rævejagt 1971

Nedenstående hold har kvalificeret sig til DM i 
rævejagt 1971, i henhold til rævejagtsreglementet af

1971.

Jæger Observatør QTH Total points
C. G. Johannsen Bent Gerlach Tønder 591
H. Christensen Ove Møller - 590
Hans Damm V. Petersen Åbenrå 579
Børge Meldgård H. Olsen Herning 558
Erik Lind Frida Matzen Tønder 554
Jørgen Nielsen K. Christensen Kolding 577
G. Christensen A. Nissen Tønder 544
Åge Holst Karen Holst - 544
F. Lorentsen John Skov Herning 541
A. Andersen S. Nielsen Tønder 538

Alle ovennævnte jægere har modtaget invitation, 
direkte fra ræveudvalget den 15. august til DM.

Vi ønsker en god og fair kamp om DM den 18.-19. 
september. Angående annoncering af jagten, se OZ 
»rævejægeren« nr. 8. På ræveudvalgets vegne

5WK.
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Placering nr. Jæger Observatør Hjemsted Ræve Tid T.M.

1. Erik Lind Frieda Matzen Tønder 6 4.52
2. Finn Lorentzen John Skov Herning 5 3.28
3. A. Andersen Søren Nielsen Tønder 5 3.59
4. Helmuth Christensen Ove Møller 5 4.04
5. OZ6RI K. Christensen 5 4.09
6. Henning Poulsen OZ8FV Århus 5 4.17
7. Axel Holst Egon Holst Tønder 5 4.37
8. G. Christensen A. Nissen _ 5 4.54
9. Jørgen Nielsen Kaj Christensen Middelfart 5 5.02

10. H. Damrn Viggo Petersen Åbenrå 5 5.15
11. OZ2CV OZ9PZ Herning 5 5.15
12. OZ2RD Kalle Kolding 5 5.44
13. OZ1KH 9 Århus 4 3.32
14. Børge Meldgaard Henry Olsen Herning 4 4.11
15. OZ8JD OZ2XJ Munkebo 4 5.35
16. OZ6KV Jørgen Herning 4 5.49
17. Sten Christensen Erik Nielsen Kolding 3 1.45
18. Per S. XYL Tønder 3 3.05
19. OZ3MI A. Christensen Kolding 3 3.32
20. Å. Holst XYL Tønder 3 4.23
21. Jørgen Jepsen OZ1OF Munkebo 3 4.25
22. OZ6EI OZ1TI Århus 2 2.50
23. M. Christensen P.Jepsen Munkebo 2 3.32
24. OZ1LD XYL Nyborg 1 1.30
25. OZ9YB OZ3IZ Odense 1 1.38
26. Ingrid Lind Jef Jefsen Tønder 1 1.50

Resultatliste fra
STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB 1971

Det var sølende regnvejr - kan man vel nok sige - 
da S. M. M. 1971 blev afviklet den 7.-8. august 1971. 
Vi håber på berde vejr til DM, der som tidligere an
nonceret i OZ, holdes i det barske Vestjylland - nær
mere betegnet omkring Ulfborg.

Efter resultatlisten at dømme må sværhedsgraden 
have været 99 pct., da kun et hold fandt alle seks 
sendere - TIL LYKKE MED RESULTATET Erik og 
Frieda.

Herning afdeling takker hermed alle fremmødte del
tagere endnu en gang, samt på gensyn til S. M. M.
1972.

Vy 73, Børge, sekretær.

AARHUSMØDET 1971 
på Sabro Kro 
er fastsat til

Søndag den 31. oktober

UDSTILLING for amatører 
FOREDRAG for amatører 
AUKTION for amatører 
SAMVÆR med amatører

Nærmere i „OZ" oktober 1971

3Ne-ibye

Så gik sommeren, og med den også de sløje condx. 
Efteråret har bragt mere „normale“ forhold på HF 
båndene. Solplettallet berettiger os vel ikke til at stille 
store krav, derfor er det rart at konstatere, at i hvert 
fald det gode gamle 20 meter bånd er fb de fleste af 
døgnets timer. En „monoband“ (étbånds) beam an
tenne vil nok være en god investering. I modsætning 
til 3-bånds antenne er der ikke tale om en kompro
mis konstruktion, og så er den tilmed billigere. Ende
lig er der den kendsgerning, at DX-peditioner altid 
vil komme i gang på 20, mens aktiviteten på 10 og 
15 m synes noget mere sporadisk.

DX-PEDITIONER
er ikke netop dem der er flest af for tiden. De fleste 
planlagte aflyses af diverse årsager. Mens dette skrives 
er VK3UV/9 i gang fra Solomon I., QSL går via 
W7VRO. - 5Z4KL har været i gang på Aldabra I. 
med VQ9KL/A, QSL via 5Z4LW. - AP2KS har med
delt, at han kommer i gang 2 uger i september fra 
XZ2 (Burma), QSL via WB9BWU.

DX NYT
Ogasawara I. har p. t. 3 aktive DX stns: JD1ACF 

- JD1ACA og JD1ABC, de er på 15 og 20 m med 
CW, 1 KW og beam antenne - C21AA og C21DC på 
Nauru er på 20 m SSB ca. 09,00, QSL via Box 193,
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Nauru, Pacific. — KC6HG Western Carolines skulle 
være på 14030 - 14050 CW i tiden 06.00-09,00, QSL 
til Box 131, Yap, W.C.I. 96943 - ZM7AG er fortsat 
QRV ca. 0900, ofte på 14265 SSB, QSL via K3RLY: 
Belford D. Kellam, 6536 Allview Dr. Ellicott City, 
21043 M.D., USA - PTT i Tel Aviv har neglet en 
frq. (21073) i 15 m båndet, mon ikke JY1 kører DX- 
kanonen i stilling. - Ifølge DX-N.S. er de fem „mest 
ønskede" lande blandt verdens DXere følgende, i den 
nævnte rækkefølge: F08 (Clipperton) - 3Y (Bouvet) 
- VP8 (S. Sandwich) - F08 (Maria Theresa) og BY 
(China). Man må håbe, at det ikke går ligesom med 
vejret, alle taler om det, men ingen gør noget ved det.

BÅNDRAPPORTER 
80 in cw

OZ5ME: 2300: UA9 stns og 4Z4HF.

40 m cw
OZ4PM: 2300: VK6HD. OZ7JZ: 2300: UL7JE, 

VE1ASJ. 2400: UJ8BQ, UK9HAB. OZ5ME: 0100: 
YV4UX. 0300: W 1-2-3-4.

20 m cw
OZ7XG: 0500: VE7NP. 0600: KL7GKZ. OZ5ME: 

1000: C31DS, GC3YLI (Jersey). 1600: JA stns. 1800: 
UI8IK, UI8AI. 2000: UJ8JAD, 4Z4HF. 2100: UF6CR, 
CT2AC, PY7BDX. 22,00: LU6FA. 2300: KV4AA + 
W stns. OZ4UN: (Juli) 0100: XE1IIJ. 1600: VQ9TF, 
C31DN. 2200: TI2CF, PJ2PS, 3CØAN, VQ9R. 2300: 
OD4QN, VP9CK, ZD8CW, VP2AAA. 2400: 
VP9EP/P, KZ5BB. OZ4HW: 1200: FP0CV. 1800: 
JX5CI, VU2FGA. 2000: OD5GZ, KL7MF, PY2ZAI. 
2200: LU2EN, OX3BD.

20 m SSB + RTTY
OZ4FF (RTTY): 0400: 4X4MR. 1200: EA8CI. 

1700: VU2KV, JA1ACB. 1800: ZS6BLV, 9J2ED. 
2200: W9DDD/HK3. 1300: YB0AAO. OZ1DZ: 1100: 
3V8ZK. 1300: EL7NA. 1400: EQ2WB. 1500: VU2- 
BEL. 1800: ZS6BAC, ZE1DL. 2300: VP2MF.
OZ2GC: OX3HV. 0800: VK2EO. 1300: JT2AD. 
2200: KV4AA m. fl. OZ8BZ: 0600: KZ50D. 1600: 
9M2KC. 1700: 9X5AA. 9Q5BE. 5H3MT. 1900: 
6W8BL, C31ED. ZS3KC, 3V8ZK. 2100: CP5AW. 
OZ7PH: 0700: KL7HGR. 0800: VK5FM, KZ5JK. 
VK7GK. 0900: ZK2AF. ZK1AJ. HK6HMM. 1200: 
VE8RCS, JX8AK. 1600: HV3SJ. 9M2KC. 1700: 
9N1MM, YA2DD, 9V1QQ. 2200: PJ2CW. VP8MM, 
VP2LY. OZ7JZ: 0800: F08CS. 1400: VK3UV 9. 
1600: FR7AM/E, 3V8ZK. 1800: MP4TDM, ZD7SD. 
2100: CP5AW. 2200: 9Y4VV. OZ4HW: 1200:
EP2TB. 1500: IL7XAK.

15 m cw + RTTY
OZ4HW: 1200: 9E3USA, CX1AA, VP2AAA. 1700: 

KP4DKX, VP9BK. OZ4FF (RTTY). 1000: JA1ACB. 
0800: VU2KV. 0900: ZS6UR. 1400: CR6CA, 9J2ED, 
ZS6BLV. 1700: ZS3B. OZ5ME: 1200: LX2CQ. 1600: 
4U1ITU. 1700: UK9ABA + W2 & 3. OZ7XG: 1900: 
EA8BK, PY2FCA, LU7EAR.

W2MDQ/M Mr. Peter Schweitzer ombord i sin M/Y 
„Compromise“ på tur i Middelhavet. Bemærk de ver
tikale antenner, de er meget effektive. Hans danske 
kaptajn Petersen mener jeg at genkende, som manden 
der havde have under min senderantenne i 1947, - 
verden er lille.

OZ3Y.

Sådan ser en kongelig amatørradiostation ud. Det er 
Kong Hussein af Jordan, på stationen JY1.

Foto via OZ6RT.

OH0NI ses her i gang fra sin sommer-Qth på Föglö. 
Qrp på 80 m SSB, med kun 3 watt pep. Alligevel 
kommer Sigge langt omkring.

OZ3Y.
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15 m SSB
OZ7PH: 1200: JH1QUQ, VS6DO. 1600: 9M8OEA, 

VQ9R, 9J2NG. 1800: VS9MB. 2000: 6W8BD. OZ7JZ: 
1000: HV3SJ. 1600: C31DX. 1800: EA9EJ. OZ8BZ: 
0800: 7Q7AA. 0900: ZE7SX, VQ9R. 1300: 5X5NF, 
ZS3PT, 5YADA/AM. 1500: 9M80EA. 7600: VS9MF. 
2000: 3V8ZK.

10 ni ingen rapporter!

QSL info.
ZD8CW via W2MUM. PJ2PS via PA bureau. 

VQ9C via Box 193 Mahe. XE1IU via W2GHK. 
VQ9TF via JAøCUV/1. C31DN via DJ90N. VP2AAA 
via W4DQS. KV4AA: Richard C. Spenceley Sr. 16 
Commandant Gade, Charlotte Amalie, S. Thomas, 
00801 USA.

Tak for bidrag til vor spalte: W2MDQ/M - OH0NI 
- OZ6RT - OZ7JZ - OZ7PH - OZ8BZ - OZ4UN - 
O7ZXG - OZ5ME - OZ2GC - OZ4PM - OZ1DZ - 
OZ4FF og OZ4HW.

Cuagn inden den 25. sept. til: OZ3Y, Halsebyvej 1, 
4220 Korsør.

73 Hans.

1296 MHz Moonbounce
Hos OZ9CR i Åsum foregår der et interessant 

moonbouncearbejde på 1296 MHz — OZ9CR skriver 
derom: »Om eftermiddagen den 29. og 30. juni 1971 
lykkedes det her fra Åsum at sende 1296 MHz sig
naler til Amerika via månen.

Der har været vanskeligheder af forskellig art, men 
stort set har grej’et kørt upåklageligt. 200 watt er jo 
ikke meget, når man må regne med tab både her og 
der, især koaxialkabel er jo en slem tabgiver på disse 
høje frekvenser. Den cirkulært polariserede fødean- 
tenne til parabolen er ikke nem at justere til et godt 
standbølgeforhold. Alligevel er et pænt signal kommet 
til Amerika efter en tur på 768 800 km.

Primus motor i forsøgene er W3KE, som er ansat 
ved N. R. L., der har en stor parabolantenne i Sugar 
Grove, W. Virginia. Og da parabolantennen var dispo
nibel for amatørforsøg kom dette altså i gang. I Eng
land var G3LTF også QRV og modtog signalet i en 
periode, men af en eller anden grund holdt han op 
med at lytte - G3LTF har en 6 meter parabolantenne 
og kan høre egne reflekterede signaler fra månen.

Det er en ejendommelig oplevelse således at starte 
Moonbounce forsøg i fuldt dagslys - der er ikke no
gen måne at se, det er overskyet - på koordinations
skemaet står: år-1971, måned-06, dag-29, time-16, 
minut-40 GMT, elevation-32,4380, azimuth-183,222°. 
Månen skal altså være der, så jeg drejer parabolen i 
stilling, starter blæseren op og begynder at »fyre« op 
under rørene. Jeg er helt alene på stationen, alle er 
på ferie, og OZ9FR Flemming sidder nede i det syd
lige Langeland - han har gjort en god indsats med 
gode råd, når der var noget, der ikke rigtigt ville fun
gere, og ikke mindst med at finde hvad udgangsfre

kvensen på 1296 MHz var - vi skulle opgive frekven
sen indenfor 10 kHz og -9FR ramte indenfor 1 kHz.

Så er det ellers tiden at komme i gang, kodehjulet 
startes - det nøgler igen og igen OZ3FYN, men mete
ret til tripleren står på nul, det hører med til ritualet 
at glemme kontakten til gitterbatteriet - den slås til 
og glemmes sikkert igen, når der skal slukkes! Så er 
der ellers liv over hele linien, det kører godt og stabilt, 
metrene slår takt med morsetegnene. Det er slow 
morse med 6 tegn i minuttet - det var vedtaget at 
køre så langsomt for bedre at overkomme QSB. Men 
det viste sig at være unødvendigt langsomt, ind imel
lem kørte jeg håndmorse med 40 tegn i minuttet, og 
W3KE kunne læse det direkte fra højttaler, fortalte 
han senere. Der blev godt varmt i det lille skur, men 
når jeg hver femte minut havde drejet parabolen hen 
på en ny position, kunne jeg gå ud på det flade tag 
og trække frisk luft. Med en HF indikator gik jeg 
rundt og målte på »løsgående« HF - det var mest 
432 MHz signal fra tripleren. der stod som en »tåge« 
i skuret - nogle steder gik meteret helt i bund, der var 
især et stort søm ved døren, det må have den rigtige 
længde til frekvensen, for når jeg satte en lille pære 
til sømmet, så lyste den godt op!

Jeg kom til at tænke på naboens fjernsyn - deres 
antenne står kun 6 meter fra skuret, og det var fjern
synstid under forsøgene, men der havde ikke været 
nogle forstyrrelser, fik jeg senere at vide.

Og så bredte der sig ellers en svag, men umisken
delig lugt af varm laktråd over hele stationen, der 
var ingen tvivl, transformeren var ved at brænde 
sammen. Det gik stærkt med at få husets støvsuger 
hentet og anbragt, så den kunne blæse på den syge 
transformer - og det hjalp, i løbet af et kvarters tid 
var temperaturen nede på det normale igen. Næste dag 
blev en mindre blæser anbragt, og det viste sig, at den 
kunne klare det, når den var med fra begyndelsen.

Da den første time var gået, begyndte skyerne at 
spredes, og så tittede månen frem for første gang i 
flere dage - parabolen stod kun to grader skævt. Nu 
var der da mulighed for at få nord-syd linien korri
geret for misvisninger, og hvad der ellers hører med.

En halv time efter forsøgets afslutning ringede Jim, 
W3KE fra Sugar Grove, at signalerne var modtaget
O.K. Siden er rapport, båndoptagelse og et QSL kort 
modtaget fra W3KE, rapport RST 489.

OZ9CR’s 1296 MHz Moonbounce station,
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OZ9CR’s station: Antenne: 8 meters parabol.
Sender: Input 200 watt, starter på 36 MHz - der

efter 72 - 144 - 432 - 1296 MHz, 2C39 som tripler 
432/1296 MHz, 3CX100A5 som driver på 1296 MHz 
og PA med 2 stk. 7211 i parallel.

W3KE’s station: Antennen er en 26 meter parabol 
- om modtagerudstyret haves ingen oplysninger.

VHF FM repeatere
I Sverige har Televerket givet tilladelse til brugen 

af VHF FM repeatere. Efter de oplysninger, der ind
til nu foreligger, skulle tilladelsen være givet udeluk
kende til VHF FM repeatere, der anvendes til trafik 
mellem mobile stationer - fra officiel side i Sverige 
har det ikke været muligt d. d. at få bekræftet forly
dender om. at frekvenserne til repeaterne er tildelt 
af Televerket.

I Stockholmsområdet er repeateren SKøDZ aktiv:
Indgangsfrekvens: 144.900 MHz.
Udgangsfrekvens: 145.800 MHz.
Aktiveringstone: 1100 Hz.
I Malmoområdet har en repeater anvendt følgende 

frekvenser:
Indgangsfrekvens: 144.800 MHz.
Udgangsfrekvens: 145.650 MHz.
Frekvensangivelser er med forbehold for ændrin

ger.

OZ9CR’s parabolantenne med 1296 MHz f ødeantenne.

Her i landet skulle P & T have udstedt repeater til
ladelser til to grupper af amatører - OZ1UM/OZ5EL 
og OZ4HZ. Når tekniske data for de to gruppers 
repeatere bliver tilgængelige vil de blive bragt her i 
»OZ« - følgende frekvenser vil efter forlydender bli
ve anvendt:

System OZ1UM OZ5EL: indgangsfrekvens: 145.35 
MHz.

Udgangsfrekvens: 145.85 MHz.
Aktiveringssystem er ukendt.
System OZ4HZ: indgangsfrekvens: 144.15 MHz.
Udgangsfrekvens: 145.75 MHz.
Aktiveringssystem: 1750 Hz.

Testindbydelser:
Indbydelse til IARU Region 1 UHF-SHF test ok

tober 1971:
Hvis sædvane bliver fulgt skulle denne test i år ar

rangeres af NRRL, men der er ikke hørt fra NRRL

hverken om denne test eller september testen. Regler
ne er:

1. Som for IARU Region 1 september test (se aug. 
OZ side 349).

2. Testen omfatter to sektioner: faste og portable/ 
mobile stationer på 432 MHz og højere tilladte 
frekvenser.

3. Tidspunkt: fra lørdag d. 2. oktober kl. 18,00 
GMT til søndag d. 3. oktober kl. 18,00 GMT.

4.-9. Som for IARU Region 1 september test (se 
aug. OZ side 349).

10. Præmier: Vinderen af hver testsektion bliver til
delt et certifikat.

Deltagerne kæmper om følgende trofæer:
a. The Vittoria-Alata Cup I, givet af Giovanni Mi- 

kelli, I1XD, ti vinderen af testsektionen for faste 
432 MHz stationer.

b. The Vittoria-Alata Cup II, givet af I1XD, til 
vinderen af testsektionen for portable/mobile 
432 MHz stationer.

c. The REF Cup, givet af REF, til den station, der 
har det højeste antal godkendte points på 1296 
MHz.

11. Som for IARU Region 1 september test (se aug. 
OZ side 349).

Logs sendes i to eksemplarer til undertegnede se
nest den 20. oktober 1971 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
2791 Draøør.

De bedst placerede danske stationer vil modtage 
EDR’s diplom.

DM-UKW-Contest, Radioklub DDR:
Tidspunkt:

2. og 3. oktober 1971.
1. del: 18,00-03,00 GMT,
2. del: 03,00-12,00 GMT.
(Hver station må kontaktes én gang pr. bånd pr. 
del).

Bånd:
144-146 MHz og 432-438 MHz.
(144,00-144,15 MHz og 432,00-432,10 MHz kun 
CW).

Opkald:
CQ - DM - Contest.

Sektioner:
I: faste 144 MHz stationer.
II: portable/mobile 144 MHz stationer.
III: faste 432 MHz stationer.
IV: portable/mobile 432 MHz stationer.
V: 144 MHz lytteamatører.
VI: 432 MHz lytteamatører.

Kode:
RS'RST, QSO nr.. QRA kode.

Points:
Hver forbindelse indenfor et QRA-storfelt giver 2 
points. Forbindelser til de omliggende QRA-stor- 
felter giver 3, 4, 5 osv. points.
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Slutpointsummen er: antal QSO points ganget med 
antallet af wkd QRA-storfelter.
Lytteamatører angiver kaldesignalet på den hørte 
station samt koden som stn sender.

Logs:
Sendes senest den 13. oktober 1971 til:

Radioklub der DDR 
DM-UKW-Referat 
DM2AWD 
1055 Berlin
Hosemannstrasse 14, DDR.

Testresultat
Resultatet af SSA’s Nordiske VHF-test maj 1971:

1) SK6AB/7 24877 27) OZ4GI 2222
2) OZ2JY 17590 28) SM1EJM 1999
3) SM7DEZ 12790 29) OZ4NW 1880
4) SM4CMG 11153 30) OH3IV 1856
5) OH9RH 6522 31) SM1CIO 1745
6) OH1VL 6411 32) OZ9AC 1610
7) OH0NC 5984 33) SM7DJC/7 1490
8) SM2DXH 5442 34) OZ8FC 1390
9) SM5LE 5285 35) OH3RG 1363

10) OZ7FF 5046 36) SM5AFE 1285
11) OH2NX 4950 37) OH3SE 1103
12) OZ6HY 4794 38) OH3PF 1079
13) OZ8SF 4625 39) OZ3TG 918
14) SM6ESG 4430 40) OH0NB 824
15) OZ8QD 4066 41) OH3IH 778
16) OH3AZW 3992 42) OZ9FR 669
17) SM5CLU/5 3624 43) SM4DHB 630
18) SM0CFO 3579 44) OZ8KU 620
19) OZ2GU 3161 45) OH3AZT 497
20) OZ6BT 2643 46) OZ8T 370
21) OZ2BB 2575 47) OZ9HN 300
22) SM5UU 2554 48) SM6CCO 276
23) OZ5WK 2550 49) OH0MA 199
24) OZ4EM 2518 50) OZ5BZ 184
25) OZ4GT/A 2311 51) OZ9RC 100
26) OZ2ZB 2237 och SM5AII 100

Checklogg har insänts av: OH0ND, OH1YY,
OZ2PN, OZ9NP och SM6BMI.

73 de SM5AGM.
Aktivitetstesten

8. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz

OZ2JY - 8279 points
7OMR - 4346 -
4GI/p - 4274 -
4EM - 3835 -
8QD - 3496 -
8SL - 3110 -

6HY - 2936 -
9EVA - 2855 -

7FF - 2459 -
2ZB - 2049 -
6BT - 2016 -
5FX - 1215 -

3TZ/a - 1197 -
3IF - 585 -

8KU - 296 -
432 MHz

OZ9CR - 25 -
9FR - 25 -

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

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

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

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

VHF nyt
Et par nyheder om VHF beacons i Sverige:
SK2VHF er nu QRV på 145.995 MHz. Output er 

ca. 85 watt. Antennen er to 10 elementer yagi - en i 
retning 180° og en i retning 320°. Højde over havet 
er 310 meter. Der sendes 24 timer i døgnet; 30 sekun
ders sending på hver antenne med 16 sekunders sig
nal og 13 sekunders kaldesignal SK2VHF. Positionen 
er ca. 550 km nord for Stockholm, 60 km nordvest 
for Umeå. 64° 13' 35" N, 19° 39’ 15” E.

SK1VHF har fået ny antenne - 2 stackede Big 
Wheel. Hermed er beacon rækkevidden forøget bety
deligt - der regnes med 6 dB mere antennegain end 
tidligere.

Fra den 1. juli 1971 er SM5AGM ny VHF mana
ger i Sverige. Hans adresse er: Folke Råsvall Skogs- 
viksvägen 3, S - 182 36 Danderyd, Sverige.

DARC i Ruhrområdet udgiver et nyt CW VHF, 
UHF diplom - interesserede kan få en kopi af reg
lerne hos undertegnede.

DJ2HI gør opmærksom på, at tirsdag aften er CW 
mødetid på VFLF/UHF. God jagt!

På World Administrative Radio Conference for 
Space Telecommunications, Geneva 1971 blev det 
trods en vis opposition vedtaget, at amatørerne må 
anvende satellitter i de følgende frekvensområder: 

7000 - 7100 kHz
14000 - 14250 kHz
21000 - 21450 kHz
28000 - 29700 kHz

144 - 146 MHz
435 - 438 MHz

24.00 - 24.05 GHz
Det kan nævnes, at konferencens formand var ge

neraldirektør Gunnar Pedersen fra det danske P & T.
Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN___________
holder møde torsdag den 23. september 1971 kl. 19,30 
hos OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Værløse.

OZ5MK.

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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AMAGER_______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsens- 

gade 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.

Den 19. august blev det besluttet at starte et mor
sekursus. Da interessen var stor blandt D-amatørerne 
og klubbens ulicenserede medlemmer, starter vi alle
rede torsdag den 2. september kl. 19,00. Der trænes til 
kl. 20,00, og de der møder op inden kl. 20,00, uden 
at deltage i morsekurset, bedes derfor »gå stille med 
dørene«. Der morses herefter hver torsdag. Når dette 
læses kan eventuelle interesserede endnu nå og tilmel
de sig til morsekursus. Der har jo kun været morset 
tre gange, så hvis man klemmer på med krum hals og 
svagt buede håndled skulle det nok kunne gå.

Torsdag den 26. august havde vi besøg af 4HZ og 
9DE, som fremviste en masse hjemmebygget 2-meter 
grej, blandt andet den lille sender fra OZ juni og en 
MF og detektordel til en modtager. Desuden fik vi en 
masse gode råd med på vejen. Tak for den vellykkede 
aften til Hans og Ebbe.

PROGRAM:
16. september:

Klubaften, hvor vi laver vores 20 meter antenne. 
23. september:

OZ7RÆV viser sig og fortæller om morsomme 
hændelser fra rævejagter. Der bliver samtidig demon
stration af rævejagt samt lejlighed til at stille spørgs
mål om rævejagt.
30. september:

Klubaften med kørsel på 20 meter.
7. oktober:

Demonstration og foredrag om gitterdykmeter. Til
melding til byggesæt denne aften.
14. oktober:

Klubaften.

RÆVEJAGTER:
17. september:

Sidste konkurrencejagt.
1. oktober:

Træningsjagt med 2 stk. P 35 ved hver ræv.
15. oktober:

Årets sidste jagt ved Køge. 2 stk. P 35 ved hver 
ræv. Kort og sendetider se OZ maj.

Vy 73 de 9JB, Jörgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 23, 2. 
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.

Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.mdl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. (05) 17 50 95. 
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jakobsen, tlf. (05) 12 74 11.

Program:
Onsdag den 22. september: Møde.
Onsdag den 29. september: Præsentation af færdigt 

dykmeter.
Onsdag den 6. oktober: Møde med Ribe afdeling i 

Esbjerg.
Onsdag den 13. oktober: Møde.
Onsdag den 20. oktober: Gennemgang af ESB v. 

OZ1LN.
Vy de 73 ENEM.

FREDERIKSHAVN_______________________
Call: 06EVA.
Formand: OZ6PN, tlf. 47 90 57.
Kasserer: OZ5YK.
Sekretær: OZ6RW.
Best.medl.: OZ1MC og OZ2GM.

Ja, du har set rigtigt, det er Frederikshavn afdelin
gen, der er vågnet op, og for rigtigt at få gang i fore
tagendet har vi allieret os med EDR's landsformand 
OZ2NU, der

tirsdag den 21. september kl. 20,00 
på Bechs Hotel vil fortælle om EDR’s arbejde og 
amatørradio i almindelighed, herunder licensbestem
melser m. v.

Denne aften er alle radiointeresserede velkomne og 
vi vil bede alle medlemmer om at medbringe mindst 
et ikke-medlem, idet mødet også er tænkt som agita
tion for at få alle de mange privatradiofolk i byen til 
at interessere sig for medlemsskab i EDR.

Vi er klar over, at »P&T-skræk« afholder mange 
PR-folk fra at melde sig ind i EDR, men pointér over 
for dem, at EDR er en privat forening uden tilknyt
ning til P&T og medlemsskab er kun til gavn for dem.

Vy 73 OZ6PN.

HADERSLEV___________________________
Ja, gnid blot øjnene og se en gang til. Det er rigtigt. 

Der er lidt nyt fra Haderslev-afd.
I foråret blev det bestemt, at bestyrelsen skulle ind

kalde til generalforsamling i september måned. Det 
skal herved ske: Der indkaldes til generalforsamling 
tirsdag den 28. september 1971.

Mødested: Thomashus Kro.
Mødetid: 19,30 præcis.
Programmet er enkelt og ligetil. Vi kender procedu

ren ud og ind (vi har jo prøvet den så tit) og proble
met burde ikke være ukendt for nogen, som aktivt har 
deltaget i afdelingens liv og overlevelsesforsøg. Måske 
er vi heldige denne gang og får en ydedygtig og ener
gisk bestyrelse sat sammen. Ellers . . ..? Ja, det tør 
ingen tænke på.

VEL MØDT til en god og epokegørende generalfor
samling.

Vy 73, Valdemar OZ5WD.
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HELSINGØR____________________________
Klubhus: GI. Hellebækvej 63, Helsingør.
Fmd.: OZ8PK, Per Kreiberg Jensen, Lundegade 22, 

Helsingør.
Næstfmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 

4, Helsingør.
Kasserer: OZ8QD, Jørgen Dragø, Gylfevej 2, Hel

singør.
Best.medl.: OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 

69, Rungsted Kyst.

Vi har nu fået vores nye klubstation, en Trio TS 
510. Nu mangler vi kun at få rejst en antenne, så er 
8QRV klar med SSB på HF-båndene!

Kom ud og giv et nap med, vi har som sædvanlig 
alm. mødeaften hver tirsdag kl. 19,30.

Vy 73 de 8FG, Franz.

HERNING______________________________
Call: OZ8H.
Formand: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgårdsvej 
33, 7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand: OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Ma- 

riesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV Carsten L. Hansen, Gormsvej 25, 

7400 Herning.

Program 1971!
Såfremt tilslutningen ikke er for spinkel, vil vi for

søge at arrangere morse- og teknisk kursus i den kom
mende sæson. Kurserne begynder i oktober måned. 
Kom ud af busken, og kontakt venligst formanden 
OZ9OG, før eller senest foredraget, den 23. septem
ber. Mød nu op - er der ikke nogle af OLD-timerne, 
der trænger til at få V.T.S. eller morsealfabetet genop- 
frisket. Vær vaks - meld jer straks.

Foredrag - »2 M transisiormodtager«.
Torsdag den 23. september kl. 19,30 i Folkebladets 

kantine. Østergade 25, Herning, vil OZ1LN H. P. 
Kjærbro, Esbjerg, komme og fortælle om, samt gen
nemgå 2 m transistormodtager - opbygget på stan
dardmoduler fra OZ, april 1971.

Mød op denne aften alle mand. Aner du intet om 
dette emne, eller måske kun lidt, så er dette lige noget 
for dig.

Lidt orientering!
Bestyrelsen har været samlet og drøftet Herning 

Afd.s aktuelle problemer, såsom kursusprogram, fore
drag, lokaleproblemer og m.m. (Angående lokale - 
nærmere orientering i oktober OZ), men apropos afde
lingens aktivitet, det bestemmer du — for uden med
lemmernes interesse, kan en afdeling ingenting - så 
mød nu op i denne sæson. Har du specielle ønsker, 
så sig til, bestyrelsen vil se på emnerne.

Program for lokale rævejagter!
2. halvdel af sæsonens rævejagter er begyndt, og 

fordelingen ser således ud:
23. august .............................. OZ2CV
30. august ................................... Finn

6. september ..................... OZ5HF
13. september ....................  OZ9SW
20. september.....................  F. Holm
27. september...........................  Børge

4. oktober.............................  Block
11. oktober.........................  Kirkeby

Startkortene ligger klar til afhentning hos DAFI 
Sport, Bredgade 61! Kortene skal benyttes fra og med
1. jagt, og kortene bedes venligst betalt (30,- kr. + 
evt. restance fra 1. halvdel).

Det var alt denne gang - vi ses til foredraget den 
23. september.

Vy 73 - Børge/sekretær.

HILLERØD_____________________________
Formand: OZ9RT. Tlf. 26 58 12.
Kasserer: Ejvind Simonsen.
Sekretær: OZ9ZW. Tlf. 26 16 00.

Afdelingens generalforsamling afholdes torsdag den 
30. september kl. 19,30 hos 9DK.

Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til generalforsamlingen tilsendes formanden 

senest 3 dage før.
På generalforsamlingen vil der blive drøftet for

eningens virke det næste år. Foreningsaktiviteten har 
været meget ringe det sidste års tid. Flere medlemmer 
har foreslået nedlæggelse af Hillerød afd. og indmel
delse i Helsingør afd. i stedet for.

På generalforsamlingen vil vi prøve at finde ud af, 
om der er behov for en afdeling i Hillerød.

Så mød talstærkt op og deltag i diskussionen om 
Hillerød afdelings beståen. 9RT.

HORSENS______________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse:
Formand: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 
10, Egebjerg, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3BW, Børge Winum, Voldgade 
18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ4SZ, Søren K. Sørensen, Vesterhøjsvej 
21, Egebjerg, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105, 
8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, 8700 
Horsens.

Mandag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
Som I kan se, af ovenstående, har vi fået ny for

mand og kasserer.

Referat af generalforsamlingen den 12/8
Formanden, OZ2VK, bød velkommen og bad om 

forslag til en dirigent. Foreslået og valgt blev OZ4GS, 
der takkede for valget og bad os mindes OZ8YL, 
der lige var afgået ved døden (se nekrolog andet sted i 
bladet).
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Derefter fik formanden ordet for at aflægge beret
ning. Han omtalte flytning af klublokale, hvad det 
havde kostet afdelingen, samt den foregående vinters 
kurser. Oprettelse af kontakt med kommunen på loka
let o.s.v.

Kassereren fik herefter ordet for regnkabet, der vi
ste et underskud på små 6.000,00 kr. Det har vi dog 
fået ordnet. Vi fik nemlig et tilbud fra et af vore 
medlemmer, vi kunne låne pengene ved ham, det tog 
vi med glæde imod. Videre behandledes et forslag fra 
bestyrelsen om en kontingentforhøjelse på 4,50 kr. til
15,00 kr. pr. kvartal, eller 60,00 kr. pr. år, det blev 
enstemmigt vedtaget.

Valg af formand: Afg. OZ2VK som ikke ønskede 
genvalg, dirigenten bad om forslag. Foreslået og valgt 
blev OZ6SZ. ingen modkandidat.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var OZ1JX, 
som ikke ønskede genvalg, og OZ3WB. Foreslået blev 
OZ4SZ, 3WB. 2SF, 2HK, valgt blev OZ4SZ (nyvalgt), 
OZ3WB (genvalgt).

Valg af revisor: Afg. OZ3FM ønskede at modtage 
genvalg.

Nyvalgt blev OZ2SF med OZ4GS som suppleant.
Under eventuelt fik vi beretninegn fra Ræveudval

get, omhandlende hvem der havde fået præmier og 
hvor mange jagter der havde været afholdt og hvor 
stor tilslutningen gennemsnitlig havde været på jag
terne, beretningen blev oplæst af Mogens, grundet 
Ræveudvalgets formandinde OZ5GM var forhindret. 
Der blev også diskuteret lidt vedrørende tilbud i for
bindelse med flytning af klublokaler, heri deltog 
OZ1GO - OZ2VK - OZ3WB - OZ4GS. Til slut tak
kede dirigenten den afgående formand og kasserer for 
deres arbejde i og for afdelingen. Dette tilsluttede for
samlingen sig i form af stort bifald, herefter sluttede 
dirigenen generalforsamlingen med tak for god ro og 
orden.

Angående vinterens kurser vil der snarest tilgå dig 
et lokalt månedsprogram, indeholdende morsekursus, 
teknisk kursus og som noget nyt et engelskkursus for 
amatører, under ledelse af vor nye formand.

Vy 73 Søren.

MÅNEDENS ARRANGEMENT 

Torsdag den 30. sepiember kl. 20,00.

Afdelingen afholder den aften stor auktion i 
Håndværkerforeningens havesal Allégade 16 i 
Horsens (parkering i haven).

Blandt de virkelige perler kan nævnes et 
fabriksnyt 22" farvebilledrør med afbøjnings
spole, som sælges for højeste bud over 500,00 
kr. Derudover sælges mange gode løsdele, f. 
eks. højttalere, print samt alt mellem antenne 
og jord. Vi ses i Horsens den 30. september kl. 
20,00. I skal ikke holde jer tilbage, der skal nok 
blive plads til alle, der møder.

Vy 73, Søren.

KOLDING______________________________
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, 

tlf. 52 36 97.
Vi indledte sæsonen med et møde på Vetaphone 

Elektronik, hvor undertegnede demonstrerede sit for
slag til et byggeprojekt i vinter, i form af en grund
modtager til 80 m. Der syntes at være almindelig in
teresse for sagen, så nu vil det vise sig om der bliver 
tilslutning til kurset.

Vi blev begunstiget af et stort fremmøde, nemlig 
23 medlemmer. Det må vi håbe bliver til en vane.

Vert næste møde bliver den 30. september på Veta
phone. Indbydelser vil blive sendt ud.

73 de 5VY.

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

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

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

Næstformand: OZ5IH, Iwan Wahlgren, 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 
59755.

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

GENERALFORSAMLING I AFDELINGEN
Vi indkalder herved til ordinær generalforsamling 

mandag den 25. oktober 1971 kl. 20,00 prc. i afdelin
gens lokaler.

Dagsorden ifølge lovene.
De efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer er 

OZ5IH, OZ6MK og OZ9NP.
Kun medlemmer af afdelingen har adgang til GF. 

Gyldigt medlemskort skal medbringes.

EDR I BELLA-CENTRET
I tiden 16.-24. oktober (efterårsferien) afholdes i 

Bella-Centret en meget stor fritidsudstilling. Her har 
Københavnsafdelingen få et en stor stand og ret til 
opsætning af udendørs antenner. Vi får arbejdende 
amatørstationer og vil i øvrigt lave propaganda for 
vor hobby og EDR.

Licenserede amatører, som mandag til fredag i dag
timerne vil være os behjælpelig med at holde statio
nerne kørende, bedes venligst meddele det til besty
relsen.

Standen har vi fået i kraft af vort samarbejde med 
FOF.

3AMBOREE ON THE AIR
De traditionelle internationale JOTA-dage for spej

derne er i år den 16. og 17. oktober. OZ5EDR vil 
være QRV.
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PROGRAMMET:
Mandag den 20. september:

Det har været et ønske fra en mængde medlemmers 
side at se OZ’s tekniske redaktører her i afdelingen 
og høre om deres synspunkter angående udvælgelse 
af stof til OZ og eventuelt høre om andre sider af 
Teknisk Redaktions virksomhed. 7AQ har givet til
sagn om at komme i aften, og vi forventer, at vi også 
ser 2NG.

Mandag den 27. september:
Klubaften.

Mandag den 4. oktober:
Hvordan afvikles en QSO korrekt? OZ6OH vil for

tælle os om stationsbetjening.

Mandag den 11. oktober:
Klubaften. 73 - p. b. v. OZ1SZ, sekretær.

LOLLAND-FALSTER_____________________
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 

Nykøbing F, tlf. 83 91 70.
Kasserer: Mogens Rasmussen, Rå, 4930 Maribo. 

4840 Nr. Alslev, tlf. 830-18.
Sekretær: OZ3GH, Gun ther Hansen, Gåbense.
Call: OZ1LFA.
Efter sommerferien skulle vi nu se at komme i 

gang igen. Første møde bliver onsdag den 22. septem
ber og det bliver på I & H skolen kl. 19,30. Vi vil 
bede så mange som muligt møde op, idet det er tan
ken, at medlemmerne den aften skal være med til at 
sammensætte vinterens program, med foredrag m. m. 
Samme aften vil der være tilmelding til morsekursus, 
OZ2GC, så alle, der vil følge dette kursus, skal møde 
op og få sig tilmeldt. Det kunne nu være, at der var 
en og anden, der kunne trænge til at få frisket sit 
CW op.

Teknisk kursus, vil når dette læses, være i fuld 
gang, OZ4FL, skulle der være flere, der ønsker at 
være med, skal tilmelding ske til 5GF hurtigst mu
ligt. Der undervises efter VTS.

Fra afdelingen siger vi: vel mødt efter sommerfe
rien. Tag dig nu sammen, og mød op og få en hyg
gelig aften, det er så kedeligt at holde møde for 10 
mand, når det fremgår af kartoteket, at der er over 
70 medlemmer på Lolland-Falster.

Vy 73 Gunther/3GH.

NORD ALS_____________________________
Call: OZIALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 18, 

Svenstrup.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver

toften 3, Svenstrup.
Sekretær: OZ2QC, Jørgen Espensen, Himmark, 

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

5 02 60.
Udflugten den 21. august gik som planlagt, bortset 

fra at den blev udvidet på det sidste med et besøg hos 
OZ3H, Hans Hansen, hvor han velvilligt stillede sin 
have til rådighed, så vi kunne nyde de traditionelle

grillstegte pølser i hyggelige omgivelser, og det siger 
vi endnu engang OZ3H, Hans, mange tak for.

Der bliver afholdt månedsmøde den 23. september, 
hvor vi havde tænkt os at drøfte emner, vedrørende 
vinterhalvåret. Da vi har valgt en diskussionsaften til 
dette formål, skyldes det, at vi så vidt muligt gerne 
vil varetage alle medlemmers interesser, derfor ønsker 
vi, så mange som muligt kommer denne aften. Vi 
havde også tænkt os at holde kursus, hvis tilslutningen 
er stor nok, der er også et telegrafikursus på tale til 
vinter. Kom og vær med, i diskussionen, så vi får det 
bedst mulige ud af det.

Efterlysning:
Klubbens telegrafibånd er blevet lånt ud for lang tid 

siden, og er ikke kommet tilbage, derfor beder vi ved
kommende om at aflevere det snarest.

Vy 73 de OZ2QC/Jørgen.

NYBORG_______________________________
Call: OZ2NYB.

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen. Holms Allé
17. Tlf. 31 31 18.

Lokale: Holms Allé 17.

Program:
23. september og 30. september:

Klubaftener med teknisk orientering.

7. oktober:
Hyggeaften.

14. oktober og 21. oktober:
Klubaftner med teknisk orientering.

Obs! Kig under fællesarrangementer, vi har et fore
drag sammen med Odense. 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: Præstøremisen, Skyttemarks vej.
Desværre lykkedes det ikke at få arrangeret den 

annoncerede udflugt, da bestyrelsens ferie på skift har 
strakt sig fra slutningen af juni til 9. august.

Spørgsmålet tages op, når vi mødes i klubben igen.
2 meter stationen som 6BU har under bygning mel

des køreklar til den kommende sæson.
Morsetræneren er køreklar, når vi får fremskaffet 

de rigtige strimler.
Teoriundervisningen vil ligesom sidste år foregå på 

en af skolerne under A.O.F. med 3 HZ, Hans Jørgen, 
som lærer.

Ang. vinterens arbejde har vi i bestyrelsen talt om 
et par foredrag eller filmaftener.

Desuden er spørgsmålet om rævejagter dukket op 
igen. Vi vil forsøge at få arrangeret en demonstration 
på en ordinær klubaften.
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Vi har igen været i kontakt med fritidskommissio
nen ang. en bedre QTH. Kommissionen har indstillet 
til byrådet, at vi vederlagsfrit får stillet tagetagen til 
rådighed i en nedlagt skole 5-6 km fra Axeltorvet.

Vi har ikke set lokalerne, men der forefindes cen
tralvarme og toilet.

Der er sendt invitation til Lübeck-amatørerne med 
forslag om, at besøget finder sted den 18.-19. sep
tember.

Vi håber, inden den første klubaften den 7. septem
ber, at kende antallet af gæster, således at der kan 
meddeles nærmere om arrangementet.

Vy 73, 3HQ Hans.

ODENSE_______________________________
Call: OZ3FYN .
Formand: OZ8JD. Henning Boel, Toftevej 11, 6000 

Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.
Fairytale Award Manager: OZ7XG Erling Hansen, 

Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
QSL og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.
Mandag den 23/8 var den første mødeaften efter 

ferien med forbavsende mange fremmødte.
Formand Henning holdt åbningstalen og omtalte de 

forskellige arrangementer i sommerens løb. Afdelin
gen har fået nye antenner hængt op. En GP til 10-15 
-20 m, og W3DZZ til 40 og 80 m. Derved skulle 
faren for TVI være blevet mindre. Man havde også 
deltaget i Nyborgs 800 års jubilæum sammen med 
Nyborg afd., men trods god vilje blev det nærmest en 
fiasko.

Der er planlagt et vinterkursus for licensinteresse
rede. 5CI underviser i morse og 5LG i teknik.

7XG fik ordet for at kommentere stemmesedlen til 
det forestående HB-valg.

Rævejagterne er i fuld gang, og der køres stadig
væk hver onsdag aften. Blot kniber det med at finde 
ræven, og nu tales der som aldrig før om en automa
tisk ræv, som om de andre ikke kan være besværlige 
nok.

Programmet for efteråret er jo blevet sendt ud, men 
hvis der skulle være nogle, der ikke har fået program, 
bedes vedkommende klage til bestyrelsen, som så vil 
undersøge sagen.

Og programmet for sept. okt.
13/9: OZ6HW fra Aarhus fortæller om forkortede 

quad antenner.
20/9: Klubaften. Tilmelding til kursus. (Første kur

susaften bliver tirsdag den 21/9 1971 kl. 19,30. Se i 
øvrigt kursusprogrammet).

27/9: RX-FYN. Foredrag og demonstration, samt 
tilmeldding til 2. hold selvbyggere. OZ7XG.
4/10: Klubaften. OZ1WL fortæller om forkortede GP- 
ant. for DX på 80 og 40 m.
11/10: Auktion. Grej, der ønskes solgt, må afleveres i 
tiden mellem kl. 19,00 og 19,20. Kun brugbart grej 
modtages.
18/10: Klubaften.
25/10: Vi skal høre om transistorer og IC’s.

Vy 73 de OZ9OZ.
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FÆLLES FYNSKE ARRANGEMENTER
Odense og Nyborgs afdelinger arbejder efterhån

den mere og mere sammen, måske især på ræveom
rådet.

Og nu efter sommerferien lørdag d. 21. august 
havde vi alle tiders »Ræveskovtur«.

Samtlige hold ca. 12, med hele familien proppet 
ind bag i bilen skulle finde een ræv. Til den der kom 
først var der udsat en lille præmie. Ræven var gemt 
ved en dejlig stor bondegård, som stillede både hus 
og have til rådighed bagefter.

Da ræven var nedlagt, stillede vi vore camping
borde op på græsplænen og nød indholdet af vore 
madkurve. Vejret var jo i den grad med os, lunt og 
blikstille.

Da den værste sult var stillet, blev samtlige ræve
modtagere overgivet til damerne, og de fik nu lov at 
prøve lidt af de strabadser deres stakkels mænd ofte 
er ude for. Efter 10 minutter var ræven dog nedlagt, 
og her fik de 2 mest heldige en lille præmie hver.

Så kom termokanderne frem og aftenkaffen blev 
nydt, mens børnene spillede bold, legede med katte
killinger o. m. a.

Da vi brød op ved 22-tiden, tror jeg nok vi alle 
var enige om at det havde været en vellykket udflugt. 
Jeg forsøgte at tælle hvor mange vi var, resultatet 
blev ca. 50.

Mandag den 13. september har vi fælles foredrag i 
Odense. Det er OZ6HW, der kommer og fortæller om 
Quadantenner. Vy 73 Inge.

RANDERS______________________________
Call: OZ7RD.
QTH: GI. Hobrovej 5.
Formand: OZ3LR, Karlo Lyngby, Vendsysselvej, 

8900 Randers.
Så er sommeren også ved at være slut her i Ran

ders, og afdelingsarbejdet begynder så småt at tage 
form igen. Jeg vil opfordre alle interesserede til at 
møde op til vore mødeaftener hver onsdag aften kl. 
19 i vore lokaler på Hobrovej.

Efter at en C-licens er erhvervet efter vinterens og 
forårets anstrengelser omkring nøglen, fortsætter re
sten af holdet med fornyet energi.

OZ7RD vil lade kaldesignalet høre i SARTG-testen
d. 21.8. og desuden vil 7RD være aktiv i SAC-testen 
Jeg kan meddele, at vi netop har modtaget vort di
plom fra SAC 1969, og vi venter nu på diplomet fra 
1970. Skal vi også i år være eneste klubstation QRV i 
denne test? Vy 73 de 1DZ Per.

RIBE__________________________________
Formand: OZ1ZN Leif Stenlev, Tangevej 92a, 6760 

Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Saltgade 4, 

6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777 Fri

felt.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Der afholdes møde hver onsdag kl. 19.
Onsdag den 6. oktober besøger vi Esbjerg-afdelin-
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gen. Der bliver intet møde i Ribe den aften. Alle, som 
ønsker at køre med til Esbjerg, bedes indfinde sig på 
seminariets parkeringsplads senest kl. 19,15.

Alle medlemmer opfordres i øvrigt til at deltage 
flittig i afdelingens arbejde. Der er masser af arbejde 
at gøre, og der kan nemt blive mindst 1 job til hver i 
lang tid fremover. 73 de 1ZN. Leif.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20, 4174 

Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.
Nu efter sommerferien hvor vi er kommet ind i den 

vante rytme igen, er der flere der melder sig til mor
sekursus. Alle bånd er indspillede og kan lånes til 
kopiering. Det er således ingen hindring, at man ikke 
har været med til de første lektioner.

Teknikkursus er også startet, men her gælder også, 
at man endnu kan nå at tilmelde sig. Kurset vil kom
me til at foregå på den nærliggende skole. Kyndig 
leder er OZ1GA.

Der har været følere fremme for interessen for et 
»stortstyrebrevkursus« - læs A licens kursus, og det 
lader til interessen er stor. Endvidere har vi endnu 
ikke besluttet, hvad der skal bygges i vinter. Tiden til 
at tage en beslutning var vist ikke moden sidst vi talte 
om det, idet der var mange forskellige forslag fremme.

Under kyndig behandling af 3RH og hans lodde
kolbe er vor 2 mtr. station snart QRV. Desuden er 
vor nys indkøbte 12 AVQ antenne til klubstationen 
klar til opsætning, så vi også kan køre de højere bånd.

Som toppen af kransekagen kan det oplyses, at fir
maet TELE-TRADING alias OZ1FC har gjort os den 
glæde at betænke os med 1 tons (!) radiomateriel, for 
hvilket vi bringer vor store tak. Det er rart at se, at et 
firma sådan tænker på Roskildeafdelingen og dens 
medlemmer.

Som rosinen i pølseenden skal jeg lige minde om, at 
de, der vil stille spørgsmål udi antenner til OZ7CH 
med henblik på besvarelse 30. september, bedes indle
vere samme til formanden eller sekretæren senest 16. 
september.

16. sept.: CW og teknik.
23. sept.: CW og teknik.

30. sept.: OZ7CH holder antenneforedrag og besva
rer spørgsmål om samme; reserver allerede nu 

denne aften, hvis XYL har rationeret dine klub- 
aftener. Jeg er sikker på, at vi vil få en lærerig 
og interessant aften.

5. okt.: Chassisaften, CW og teknik.
12. okt.: Teknik og CW.
19. okt.: Teknik og CW.
I øvrigt henvises til mere nøjagtigt program i klub

ben. Der kan jo ske ændringer, som ikke når OZ 
»deadline«. Vy 73 p. b. v. de OZ4OV.

Besog på Herstedvestersenderen 26/8.
Kl. 20.00 var Roskildeafdelingen samlet foran Her

stedvestersenderen, og der var mødt 44 af vore meed- 
lemmer + 6RT’s hund.

Vi blev delt i to hold og vist rundt af de vagtha
vende teknikere, der levende og interessant gav os et 
indblik i kort- og mellembølgesenderne. Rundvisnin
gen startede ved KB senderen, hvor vi først kiggede 
på kontrolpanel samt styringspanel for antennevalg. 
Senderen er på 50 KW og har 3 frekvenser samt en 
masse forskellige retningsantenner. For ikke at lave 
alt for meget elektronik, er modulator fælles for alle 3 
frekvenser, medens de har hver sin ose. og PA. Vi fik 
en tur i driver og PA, hvor komponenterne efter vore 
forhold var lidt vel grove. Derefter beså vi strømfor
syning, modulator samt kælderen under driver og PA, 
hvor alle spændinger og kølevand til rørene kommer 
ind.

Nu kom turen til programpanelet og mellembølge
senderen. Den er på 20 KW og sender med 2 halv
bølge vertikalantenner i fase ind over København. Her 
måtte vi pænt stå udenfor, idet denne sender ikke er 
så stor.

Antennetårnene er for MB vedkommende ca. 110 
mtr. høje og lavet af stål, medens KB er 60 mtr. og 
lavet af træ.

Rundvisningen sluttede ved et terrænbord, hvor 
man havde bygget en nøjagtig model af hele antenne
anlægget og feederne. Under rundvisningen blev 3RH 
ved med at spørge, om der ikke var noget, der skulle 
smides ud - især havde han kastet sin kærlighed på en 
pæn stor blæser, som kunne køle en 4CX250B med en 
stiv kuling fra sydost.

Da den medbragte kaffe og tilhørende wienerbrød 
var indtaget kl. 22,30, takkede vi af og der var almin
delig udvandring.

En og anden har nok fået nogen inspiration til det 
næste PA trin og den næste antenne - 3FC beklagede 
da, at han ikke havde plads nok hjemme til et sådant 
PA trin. 73 de OZ4OV.

For de, der ikke var med: opmærksomheden henle
des på billedreportagen i klublokalet.

SILKEBORG____________________________
Call: OZ7SAC.
Formand: OZ7JI, Jørn Andersen, Rosenborgbak

ken 16, Virklund, 8600 Silkeborg. Tlf.: (06) 83 60 64.
Kasserer: OZ3NS. Søren Chr. Nedergaard, Rønne

alle 17, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 71 64.
Klublokale: »Lunden«, Vestergade, Silkeborg.
Klubaften: Tirsdag den 21. september kl. 19,30, 

derefter den første aften i hver måned.
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Udflugt: Vi er af Struer afdelingen blevet inviteret 
på rundvisning på en af Bang og Olufsen’s fabrikker. 
Vi starter fra »Lunden« lørdag den 25. september kl.
7,30. Efter rundvisningen indtager vi lidt fast føde på 
en kro på hjemvejen

Tag konerne med, vi hører jo normalt kun om dem, 
ligeledes er interesserede venner/veninder velkomne.

Tilmelding til 3NS eller 7JI, senest onsdag den 22. 
september.

Kurser: Torsdag den 23. september kl. 19,00 star
ter afdelingen et morse- og teorikursus på Nordre 
Skole, Silkeborg.

Morsekursus fra 19,00 til 19,45. Teorikursus fra 
19,50 til 21,50. Kurserne vil »køre« hver torsdag vin
teren igennem, og vil give deltagerne det nødvendige 
stof, som kræves ved den tekniske prøve hos Post og 
Telegrafvæsenet, og ligeledes vil der være mulighed 
for aflæggelse af morseprøve i lokalafdelingen. Vejen 
til Sendetilladelsen benyttes som lærebog. 7JL.

STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Klublokale: »Frugtkælderen«, Bryggergade. 
Formand: OZ9KZ Allan Frøsig, Søndergade 25. 
Kasserer: OZ1XK Bruno J. Kristensen, Grønneg. 6. 
Kasserer: OZ1XK, Bruno J. Kristensen, Grønnedal 6.

Indkaldelse til generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes i klublokalet 

torsdag d. 7. oktober.
På valg er: 1 formand. 2 bestyrelsesmedl. 1 sup

pleant.
Forslag indleveres til formanden senest d. 30.9.71.

Program for vinteren:
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,00.
Filmaften: Sidste torsdag i hver måned.

Foredrag den 23/9 kl. 19,30. OZ2OU, Kurt Poulsen, 
taler om RTTY.
Foredrag:

1. RTTY.
2. Digital-teknik.
3. Sweep-teknik.

Foredragene vil blive nærmere bekendtgjort v. op
slag i klubben.

Morsekursus: Tænkes startet, hvis tilstrækkelig til
slutning opnås. Interesserede bedes give møde i klub
ben torsdag d. 30.9. P. b. v.: OZ3ZJ, Hjalmar.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 

18, 6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset, 

6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, GI. Fær

gevej, Toft, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 7c, 

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

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

Broager.
Af nye aktiviteter har klubben tænkt at arrangere

mobiltester på 2 meter. De kommer til at ligge 2. tirs
dag i hver måned. Desuden er klubben i gang med at 
starte et teknisk kursus med henblik på den mundtlige 
licensprøve. Vi fortæller nærmere om disse planer i 
oktober OZ.

Mandag den 20. september kl. 19,30:
OZ7GR, Hans Grünfeldt, Vollerup, fortæller om 

transfomatorvikling, ikke så meget om beregning af 
vindingstal, men mere om den rent håndværksmæssige 
side af sagen. 7GR har vi haft til en aften for en del 
år siden, men vi mener ikke, at de unge kender ham. 

Mandag den 4. oktober kl. 19,30: Hyggeaften. 
Mandag den 18. oktober kl. 19,30:
Klubben tager til »Mini-museet« for radioer i Ulke

bøl Krog, hvor vi er velkomne hos Hans Bonde. Nu 
er det lidt vanskeligt at finde derud, så vi ordner det 
således, at de, der ikke kender vejen, mødes ved klub
huset senest kl. 19,20. Her kan de tohjulede så stige 
om i bil og blive kørt til museet.

73 de Werner, OZ6AQ.

TØNDER_______________________________
Call: OZ5TDR.
Formand: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej 24, 

Tønder, tlf. 2 24 22.
Lokale: Klubhuset Ellummark.
Torsdag den 14/10 kl. 19,30 afholdes ordinær gene

ralforsamling i klubhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Evt. indkomne forslag bedes sendt til formanden se

nest 8 dage før. Vy 73, OZ2UN, Erik.

ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4VP, Viggo Pihi, Nyvej 4, 3751 Øster- 

marie.
Næstformand: OZ4RA, Henning Rasmussen, Års

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

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

3740 Svaneke.
Best.mdl.: Stig Højbjerg, Sverigesvej, 3730 Nexø.
Siden sidst har vi haft fornøjelsen af at se flere 

udenlandske gæster, hvoraf kan nævnes at især afte
nen med DJ7FJ, hvor han viste lysbilleder taget fra 
luften over Bornholm samlede mange tilhørere.

Afdelingens 2-m antenne er taget ned og der ekspe
rimenteres med at få en evt. bedre antenne ud af det. 
Når den kommer op igen skulle vi kunne blive QRV 
fra klubhuset også på dette bånd.

Den nye klubstation TRIO TS 510 D har vist sig 
at være et spændende bekendtskab og vi kan kun op
fordre også DIG til at møde op og prøve nogle QSO’er 
med den.

Det må også snart være på tide at vi ser at få 
gjort noget ved bygningen af transceiveren alle sam
men, så vi snart kan få dem i luften - der mangler 
jo, når det kommer til stykket, slet ikke så meget end
nu.

MØD DERFOR FREM HVER ONSDAG KL.
19,30.

Vel mødt! 73 de 4CG, Karsten.
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RØNNE________________________________
Call: OZ4EDR.
Klubhus: OZ4EDR Galløkken.
Formand: OZ4CZ, Carlo Andersen, Bondebrosvej 

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

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

3700 Rønne.
Best.mdl.: OZ2FT, Flemming Larsen, Nordvang 

Ringeby, 3700 Rønne.
Best.mdl.: OZ4FZ, John Jespersen, Munkehøj, 

Aarsballe, 3700 Rønne.
Den 7. og 8. august foregik vor, man kan næsten 

sige, årligt tilbagevendende begivenhed, nemlig Chri- 
stiansø turen. Også i år blev det en stor succes for de 
13 deltagere. Dog opnåede enkelte deltagere at blive 
søsyge på hjemturen, så helt uden dramatik var det 
dog ikke. Men alle var enige om at det skulle gøres 
om igen næste år.

Åbent hus
Den 25. og 26. september afholdes åbent hus i 

klubhuset, hvor man bl. a. vil kunne se arbejdende 
radiostationer, lysforsøg, RTTY grej, udstilling af for
skelligt amatørgrej, rævejagt og meget andet. Alt ty
der på at dette års åbent hus vil blive alle tiders.

Vel mødt. Vy 73 de OZ4OA, Jens.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 

Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Afdelingens familieskovtur afvikledes søndag den 

22. august, og traditionen tro, i et herligt vejr. Vi 
havde en dejlig dag i Vejles skønne omegn, bortset fra 
et par mindre uheld, såsom en punktering hos BUSK 
og en sammenbrudt stol hos 2UB. På gensyn til fami
lieskovturen næste år, det er virkelig blevet en hygge
lig tradition!

Det ser nu ud til, at vi har fået bugt med klubhusets 
»fjender«, takket være 1YI, Vagn’s kyndige ledelse 
af de forskellige medlemmer, der trofast er mødt op 
for at give deres bidrag til, at vi fortsat kan bruge 
vores klubhus. Tak for jeres indsats, boys, det er rart 
at se lidt idealisme blomste blandt afdelingens med
lemmer!

Den sidste rævejagt i afdelingen dette år køres ons
dag den 22. september, og resultaterne skulle, når 
ræveudvalget er »på mærkerne«, kunne bekendtgøres 
i oktober OZ.

Afdelingens årlige fest, hvorunder rævejagtsafslut
ningsceremonierne afvikles, afholdes sandsynligvis 
sidst i oktober måned. Nærmere ang. festen følger fra 
festkomiteen 8AJ og 3DL i næste OZ samt på op
slagstavlen i klubhuset.

Sommerens månedlige afdelingsmøder er nu afslut
tet, og vi kan med glæde se frem til efteråret, vinteren 
og forårets afdelingsmøder. Programmet er lagt i faste 
rammer. Bestyrelsen har besluttet at afholde 2 ugent
lige mødeaftener, nemlig hver tirsdag og hver torsdag.

TIRSDAG har vi BYGGEAFTEN.
Denne aften er udelukkende helliget medlemmer

nes forskellige byggeaktiviteter, hjælp til new comer’s 
samt løsning af problemer indenfor hobbyen på såvel 
teoretisk som praktisk plan. Afdelingens erfarne ama
tører udi bygning af grej m. m., anmodes om at stille 
deres viden og erfaring til rådighed på disse aftener, 
hvor 5WK er udset til at være »fast inventar«.

TORSDAG har vi KLUBAFTEN.
Denne aften har bud til alle afdelingens medlem

mer, såvel new comer’s som old timer’s udi vores hob
by. Aftenen er forbeholdt foredrag, film, diskussioner 
m. m. under hyggelige, kammeratlige former, og ar
rangeres af 8AJ med bistand af afdelingens øvrige 
medlemmer.

PROGRAMMET for SEPTEMBER og OKTOBER:
Torsdag den 30. september, 7. og 14. oktober kl. 

19,30: KLUB AFTEN.
Tirsdag den 5. og 12. oktober kl. 19,00: BYGGE

AFTEN.
Vel mødt til arrangementerne i DIN egen afdeling.

Vy 73 5WK, Kalle.

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

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

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

9000 Aalborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18,

Aalborg.
Når dette læses, er GF jo overstået. Så måske ho

vedet oven over ikke passer. Men! Der sker alligevel 
noget i Aalborg afdeling.

Referat fra GF med diverse afgørelser følger i næ
ste OZ, og så skulle mere af vinterens program være 
fastlagt.

I denne omgang er der auktion på programmet. 

Auktion!
afholdes på Ungdomsgården, lørdag den 9. oktober 
kl. 14,00.

Bemærk en lørdag, da vi er bange for ikke at nå 
det på en almindelig aften.

Materiel, der ønskes solgt bedes gjort klar til evt. 
afhentning, aftal nærmere med OZ7QE om dette på 
tilf. 13 87 48 senest fredag den 2. oktober, evt. afleve
ring af materiale direkte i afdelingen aftales ligeledes 
med »7QE«.

Kursus:
Der vil i vinterens løb, som sidste år, blive afholdt 

teknisk kursus teori til P & T prøven samt morsekur
sus.

Disse kurser starter 1. uge i oktober, nærmere efter 
GF. Tilmeldingsgebyr kr. 10,00. (Kurserne er kun 
beregnet for medlemmer, så er du ikke medlem, kan 
du selvfølgelig blive det).
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Klubaften:
Hver onsdag kl. 20,00 efter GF bliver der fastsat 

bygge- og kursusaftener.
På gensyn »på bakken«.

De OZ4X, Erik.

AARHUS
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1, 
8270 Højbjerg. Telefon (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ8GE, Gunhild L. Nielsen, Karensvej 
91 th„ 8220 Brabrand.
Sekr.: OZ6EI. E. Hougaard, Solbjerg Hedevej 48, 
8355 Ny-Solbjerg. Telefon (06) 92 74 78.

Program:
Tirsdag den 2119 kl. 20,00:

Sammensat kort Århus/Odder.
ÅRHUSJAGT nr. 7/1971 - 2 ræve.
Kaffe i Beder kl. ca. 22,00.

Torsdag den 2319 kl. 20,00:
Neptunvej 70.
„SNAK OM EN TING TIL A“ III.

Tirsdag den 28/9 kl. 20,00 . . og 
Tirsdag den 5/10 kl. 20,00:

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

Torsdag den 7/10 kl. 20,00:
Neptunvej 70.
„SNAK OM EN TING TIL A“ IV.

Tirsdag den 12/10 kl. 20,00:
Sammensat kort Århus/Odder.
ÅRHUSJAGT nr. 8/1971 - 2 ræve.
Dette er den sidste turneringsjagt i 1971.
Kaffe og resultater i Beder kl. ca. 22,00.

3NE-ibye.

Nye medlemmer:
12347 Curt Bjørnelund, Skovbrynet 43, Kalundborg.
12348 OZ8CD. Claus Møller, Vibevej 13, Hornslet.
12349 OZ7ZY. Aksel Bothmann, Baltorpvej 185, 

Ballerup.
12350 Ivan Skov Sørensen, Holmegårdsvej 55, 

Hillerød.
12351 Niels E. Holm, Raabymagle, Borre.
12352 Eddie Lund, Skolebakken 157, Esbjerg.
12353 Michael Wehnert, Sønderøksevej 14, 

Halvrimmen. Brovst.
12354 Søren Abild Jensen, Kantorparken 14, Risskov.
12355 Jan Jacobsen, Lyngager 14, Greve Strand.
12356 Sonny B. Andersen, Sjælsøvej 49, Birkerød.
12357 Morten L. Mortensen, Storegade 26, Højer.
12358 Anders Mikkelsen, Farvergade 16, Horsens.
12359 Lars Jacobsen, Egebjerg. Horsens.
12360 OZ2RE, Egon Rais, Korsgade 33, Aalborg.
12361 Bjarne Alstrøm, Blegdamsvej 29, 7., Kbh. 0.
12362 Lars Worm Hansen, Parkvej 79, Esbjerg.
12363 Hans Vilsing, Ruten 63, Brønshøj (A).
12364 John Knudsen. Peder Lykkesvej 95, 2. tv., 

København S.

12365 Henning Gregersen, Damholtevej 7, Hvidovre.
12366 J. Bruland, Kornerupsvej 11, Horsens.
12367 Fru Mari-Ann Lund, Skolebakken 157,

Esbjerg.
12368 Leif Karsten Jensen, Keilstrupvej 60, Silkeborg.
12369 Ole Johnny Olesen, Gullandsgade 12, 2., 

København S.
12370 Carl Vilh. Sørensen, Bramslykkevej 19 st., 

Valby.
12371 Peter Krebs, Bellisvej 14, Allerød.
12372 Ernst Pold, »Skeldal«, Klovborg.
12373 Arne Vest, Kulsvierhuset, Suldrup.
12374 Erik Christensen, Godthåbsvej 1, Helsingør.
12375 Peter Strøhemann, Selsøvej 21, Vanløse (A).

Atter medlem:
9166 John Munkholm Andersen, GI. Vartorv Vej 9, 

Hellerup.
4305 OZ3DN, Bent Sørensen, Damgårdsvej 13, 

Birkerød.
10791 OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, 

Hesselho, Gaarde, Ølgod.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladclsc
Inddragelser
D OZ1DW, E. J. Sørensen, Vester Terp, 6240 Lø

gumkloster.
D OZ6GX, J. Pedersen, Kornvænget 17, 3660 Sten

løse.
D DZ6QD, H. G. T. Nielsen, Ballesvej 59, 8543 

Hornslet.
D OZ9QC, N. Jensen, Osager, 4320 Lejre.
C OY3YL, L. Hammer, Eriksgøta 8, 3800 Tors

havn.
B OZ2BO, A. B. Olesen, Bakkesvinget 24, 4000 Ros

kilde.
B OY2X, J. Hammer, 3814 Eidi.
B OZ4BD, P. B. Landler, Jul. Valentinersvej 124, 

2000 Kbh. F.
B OZ8VN, V. Nielsen, Eriksgøta 8, 3800 Torshavn.

B OZ9YA, A. Yttervik, M/S Bella Mærsk, A. P. Møl
ler, Kongens Nytorv, 1050 Kbh. K.

A OZ4VBG, EDR Viborg afd., Reberbanen 12, 8800 
Viborg.

C OY9R, O. Rubeksen, R. C. Effersøesgøta, 3800 
Torshavn.

Genudstedelser
B 7421 OZ1US, Ole Bent Hansen, Rugmarksvej 10, 

5800 Nyborg.
B 10170 OZ3EY, Erik Søren Larsen, Schweizer

dalsvej 17, 2610 Rødovre.
B OZ7RU, John Johannes Petersen, Kløverblads

gade 13, 2500 Valby.
B - OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Korsgade 332, 

9000 Aalborg.
B - OZ3RV, Roland Viby, Osagården 22, 7500 Hol

stebro.
B - OZ4BO, Egil Bohn, Urmarken 23, Aarsdale, 

3740 Svaneke.
B - OZ4BG, E. L. Holst, Smedebroen 1, Thrige, 

8200 Århus N.
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B 1909 OZ4RU, Christian Rudolf Hansen, Ibæk 
Strandvej 24, 7100 Vejle.

B 8365 OZ5WT, Bent Aage Toksvig Jensen, Borg
mestervej 31, 8700 Horsens.

B - OZ6BK, Benny Haagen Kristensen. Hedager 34, 
2670 Greve Strand.

B 8877 OZ7RQ, Benny Christensen. Starup. 7200 
Grinsted.

B 8231 OZ9GH, J. A. Holtz, Skelmosen 11, 2670 
Greve Strand.

A 6932 OZ3XW, Per Wesley Hansen, C. F. Richsvej 
22, 2000 Kbh. F.

D - OZ5JS, Kresten Johan Sleiborg. Skelund, 9560 
Hadsund.

B 11145 OY5FD, Frodi Durhuus, Torsvig 26, 3815 
Törshavn.

Nye tilladelser:
D 10914. OZ5DQ, Knud Ernst Jensen, Krygersvej 

1 A, 4654 Fakse Ladeplads.
D 9043 OZ7CU, Carsten Lorentz Lorentzen, Barrits 

Station, 7150 Barrit.
D 10818 OZ7NI, Nils Børge Overgaard, Lerchen- 

borgvej 85, 4400 Kalundborg.
D 8612 OZ9BQ, Mogens Christoffersen, Fælledvej

9. Rønnebæk. 4700 Næstved.
C 11857 OZ2FL, Flemming Dichmann, Ærtebjerg

vej 78, 2650 Hvidovre.
D 11574 OZ6WR, Jørn Lunde Haugaard, Frederiks- 

sundsvej 194, 3. mf. 2700 Brønshøj.
D 11986 OZ6WU, Henrik Mogens Christian Tuxen, 

Ankerstedet, Vester-Strødam, 3400 Hillerød.
D 11677 OZ6XA. Ove Christen Kudsk Andersen, 

Fynsgade 37, 6700 Esbjerg.
D - OZ6YM, Palle Anker Andersen, Mozartsvej 192 

tv., 2450 København SV.
D - OZ6ZA, Bent Albert Jensen, Saxogade 10 st. th., 

1662 København V.
D 11950 OZ6ZG, Giinther Ralfs, Enggårdsvej 3, 

7100 Vejle.
D 11973 OZ6ZY, Tage Christian Madsen Pedersen, 

Vester Alle 13, 9500 Hobro.
C 11476 OZ6BD, Aage Madsen, Korsagervej 13, 

2740 Skovlunde.
C 11336 OZ6YI, Vagn Viberg Jepsen, Brendbjerg 6, 

6200 Åbenrå.
C - OZ6ZN, Børge Nielsen, Østergade 351, 6500 

Vojens.
C 12116 OZ6ZS, Søren Rohde Kvindebjerg, Bregne

vej 9, 5000 Odense.
C 12214 OZ6ZT, Alice Rosenbæk Horsager, Lærke

vej 9, 6740 Bramming.
D - OZ7DO, Peter Finn Møller Ovesen, Anettevej 

36', 8220 Brabrand.
D - OZ7EK, Torben Albrecht Petersen, Nattergale

vej 442, 2400 København NV.
D 11739 OZ7GX, Søren Leth Danielsen, Langdals

vej 17, 8220 Brabrand.
D 12296 OZ7ID, Anker Borch Clausen, Søbakken 3, 

Hassing, 6700 Esbjerg.
D - OZ7MT, John Højlund Jensen, Æblevej 43', 

2400 København NV.
D 12081 OZ7NW, Nis Aachmann Weihrauch, Kilde

bakkegårds Alle 186, 2860 Søborg.

D 12165 OZ7NZ, Knud Søren Knudsen Bjernemose, 
Lathyrusvej 14, 3500 Værløse.

D 11994 OZ7OQ, Flemming Jørgen Gryholt, Stor
kens Kvarter 7 D, 2620 Albertslund.

D - OZ7PN, Arthur Stangerup Christensen, Alders
hvilevej 129' th., 2880 Bagsværd.

D - OZ7QZ, Albert Lentfer, GI. Færgevej, Alnor, 
6000 Kolding.

D - OZ7VP, Hans Peter E. Hansen, Sankelmarksvej 
70. 8600 Silkeborg.

D 11502 OZ7WE, Jens Skovgård Andersen, Baltorp- 
vej 2335 tv., 2750 Ballerup.

D - OZ7WG. Inge Bernschein Wahl, Rentemestervej 
28, 2400 København NV.

D - OZ7WM. Christian Masilius Brun, Vestervan
gen 1, 8370 Hadsten.

D 10109 OZ7XS. Aage Valdemar Staalhagen, Søborg 
Parkalle 110, 2860 Soborg.

Rettelse:
D OZ9SI, Svend Aagaard Petersen. Lucernevej 4, 

8382 GI. Hinnerup, rettes til OZ9ZR.

D 11257 OZ1KH, Flemming Toft, Fastrupvej 8355 
Ny Solbjerg.

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. 15. sept. 1971. 
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 

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