
Lidt om forstyrrelser
Af OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmannsallé 6, 2791 Dragør
Typiske forstyrrelser:
1. HF indstråling i lavfrekvensforstærkere.

Radio: Forstyrrelserne høres på alle fre
kvensområder samt i grammofon
stilling. I nogle tilfælde vil forstyr
relsen blive kraftigere, når volumen
kontrollen neddrejes.

TV: Kun forstyrrelse i lyden - her kan
forstyrrelsen også blive kraftigere 
ved neddrejet volumenkontrol.

2. Harmonisk udstråling fra egen sender.
Radio: Vil forårsage interferens og vil kun

ne blokere den station, radiomod
tageren er indstillet på. Forstyrrel
sen vil ændre frekvens, når sende
rens frekvens ændres.

TV: Forstyrrelser på både billede og lyd.
På billedet vil der være skråstriber, 
der ændrer sig, når senderens fre
kvens ændres. Harmoniske kan væ
re så kraftige, at både billede og lyd 
forsvinder.

3. Overstyring af modtageren.
Radio: Forstyrrelsen forsvinder, når anten

nelængden formindskes.
TV: Striber på skærmen i takt med sen

derens modulation - eventuelt også 
støj i lyden.

HF-afkobling af LF-kabel 

Fig. 1

4. Overstyring af fællesantenneanlæg.
Radio: Vil optræde som krydsmodulation 

og vil i svære tilfælde kunne høres 
over hele LB-området. Forekom
mer ikke så tit på MB-, KB- og FM- 
området. Disse forstyrrelser vil op
træde hos alle, der er tilsluttet fæl
lesantenneanlægget.

TV: Vil kunne ændre lysstyrken på bil
ledrøret i takt med senderens nøg
ling eller modulation.

Bekæmpelse af forstyrrelser.
1. Tag pænt imod den, der klager over for

styrrelser - forklar vedkommende lidt om, hvad 
radioamatører er. Det er forståeligt, hvis kla
geren er irriteret over at blive forstyrret - for
styrrelsen har måske fundet sted i lang tid, så 
der er akkumuleret en masse surhed mod den, 
som forstyrrer.

Med andre ord: Bevar fatningen og forsøg 
at få et godt forhold til klageren.

2. Herefter kan man begynde at undersøge 
hvilken art forstyrrelse, der kan være tale om.

3. Hvis der er tale om HF-indstråling i lav
frekvensforstærkeren, kan det bl. a. skyldes 
indstråling i:

a. Printplader eller chassis.
b. LF-forbindelseskableme fra grammofon 

eller lignende.
c. Hojttalerledningeme.
d. Netledningen og derfra til forstærkeren.
e. Andre ledere i forbindelse med forstærke

ren.
For at forhindre HF-indstråling i lavfre

kvensforstærkere skal der på passende steder 
anbringes afkoblinger eller filtre for HF. Ved
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HF -  f i lter i  LF- indgangskabel 

Fig 2

C: Ved indgangsimpedanser orer 50 k - 330 
pF. Ved lavere impedanser kan C være op til 
3.3 nF. N.B.: Filteret kan ikke anvendes ved 
indgange, der har lav impedans - f. eks. 200 
ohm og lignende.

disse filtres udformning skal man passe på, at 
forstærkerens frekvensgang ikke forringes - 
gælder for hele lavfrekvensområdet.

Det er fristende at anvende kondensatorer 
til at afkoble HF med, men det kan betyde en 
forringelse af forstærkerens frekvensgang på de 
høje frekvenser, hvis afkoblingskondensatoren 
har en stor kapacitet og er tilsluttet til et høj- 
impedanset punkt. En anden grund til, at kon
densatorer helst ikke skal anvendes, er, at hvis 
chassiset ved direkte indstråling er fyldt med 
„vagabonderende11 HF-strømme, vil kondensa
toren koble HF til basis på transistoren eller 
gitteret på røret i stedet for at afkoble den!

I stedet for kondensatorer kan det anbefales 
at anvende modstande i serie med gitteret eller 
basistilledningen - der skal anvendes så lille 
modstandsværdi som muligt, og tilledningen til 
gitteret eller basis skal være kortest mulig.

Indstråling på LF-forbindelseskablerne kan 
i mange tilfælde afhjælpes ved at afkoble kab
lets skærm med en 10 nF keramisk kondensator 
direkte ved chassisfatningen. I mange forstær
kere er skærmen af hensyn til brumspændinger 
kun jordet ved det første forstærkertrin - dette 
giver mulighed for, at HF kan komme frem til 
forstærkertrinet, hvis ikke skærmen afkobles

fra udgangs 
transistorer

HF —filter t i l  htfjttalerledningen 

Fig.3

L: 2 x 25 vdg. 0,8 mm CUL viklet parallelt 
på en Ø 10 mm ferritstav.
DR: 10-100 μH minidrossel, kun hvis spolen 
ikke fjerner indstrålingen helt.
C: 2-3,3 nF keramisk — anvendes kun, hvis 
spolen ikke fjerner indstrålingen helt.
N.B.: Pas på ikke at komme til at vende højt
talerledningerne ved monteringen!

som omtalt. Se fig. 1. Skulle afkoblingen ikke 
være tilstrækkelig, kan det i fig. 2 viste HF-fil- 
ter indkobles lige efter LF-chassisfatningen.

I forstærkere med separate højttalere virker 
højttalerledningerne som antenne og fører di
rekte det uønskede HF-signal via modkob
lingskredsløbet frem til de første forstærkertrin, 
hvor HF ensrettes, så en god og kraftig forstyr
relse bliver en realitet, hvis der ikke er indført 
passende forholdsregler.

I nogle tilfælde kan forstyrrelsen afhjælpes 
med et 3-10 nF kondensator direkte på højt
talertilslutningen. Et effektiv filter er vist i fig. 
3 - den bifilare drosselspole L anbringes di
rekte ved forstærkerens højttalertilslutning - 
hvis forstyrrelsen ikke er dæmpet tilfredsstil
lende kan der i modkoblingsledningen indsættes 
den viste drosselspole DR samt kondensatoren 
C. Ved stereoanlæg skal hver højttalerledning 
forsynes med det viste arrangement.

HF indstråling kan finde sted gennem net
ledningen. Fig. 4 viser et filter, som er anven
deligt til dæmpning af indstrålingen - i mange 
tilfælde er det tilstrækkeligt med de to konden-

HF-fi lter i  netledning 

Fig.4

DR: F. eks. Siemens, B8522-V-AB.
C: 5 nF/5 kV sikkerhedskondensator med D- 

mærkning, f. eks. Tobias Jensen sikkerhedskon
densator type OA, best.nr. 619.

satorer. Husk, at kondensatorerne skal være D- 
mærkede, og at største tilladte kapacitet er 
5000 pF.

På trods af alle de tidligere nævnte foran
staltninger kan der alligevel komme HF-signa- 
ler frem til de første LF-forstærkertrin. Det 
eneste, der hjælper mod dette, er et HF-filter 
direkte ved det forstærkertrin, der ensretter 
HF-signalet. Fig. 5 viser nogle simple filtre med 
kondensatorer, men af de tidligere nævnte år
sager er de lidt vanskeligere at arbejde med. 
Fig. 6 viser filtre med modstande - husk, at 
modstanden skal være med de kortest mulige 
ledninger til gitteret eller basis. Ved montering 
i print skæres der et ca. 5 mm hul i den leder
bane, hvori modstanden skal monteres. Det 
kan anbefales at starte med den på fig. 6 an-
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Fig 7a
simple HF-filtre på LF-tnn 

F , g 5

givne mindste modstandsværdi. Kan der af støj
hensyn ikke anvendes modstande, skal der an
vendes en mumetal-afskærmet drosselspole af 
den type. som anvendes i enkelte fabrikkers 
båndoptagere.

Harmonisk udstråling fra egen sender forhin
dres ved at anvende et passende afstemningsled 
i PA-trinet, og et effektivt lavpasfilter indkoblet 
i coaxkablet til antennen.

Overstyring af TV-modtagerens kanalvælger, 
så der dannes harmoniske, der kan give forstyr
relser, kan forhindres ved at indskyde et høj
pasfilter i antennekablet til TV-modtageren - 
skal tilsluttes umiddelbart ved modtagerens an
tennetilslutning. Fig. 7 viser to filtre til 70 ohms 
coaxialkabel; (a)  -2 dB/30 MHz og — 40 dB
3.5 MHz; (b) -40 dB/30 MHz og -40 dB/
3.5 MHz. Fig. 8 viser to filtre til balanceret 
300 ohms kabel; (a) —20 dB/30 MHz og —40 
dB/3,5 MHz; (b) -40 dB/30 MHz og -40 
dB/3,5 MHz.

Ovenstående gælder for sendere til HF-bånUdlodgyden 7
 
dene - ved overstyringsforstyrrelser fra VFH- 
sendere skal der, afhængigt af den forstyrrede 
TV-kanal, anvendes enten lavpas- eller højpas
filtre i TV-modtagerens antennekabel, even
tuelt suppleret med en coaxial sugekreds for 

VHF-senderens frekvens.
Ved overstyring af fællesantenneanlæg må 
amatøren sammen med fabrikanten af anlægget 
finde frem til egnede spærre- og sugekredse, 

som er i stand til at fjerne forstyrrelsen.
PS: Få undersøgt om forstærkerne i anlægget 
er i orden - prøv at få fabrikanten til at prøve 
et sæt andre forstærkere.

HF-filtre til Hl Fl - forstærkere 

Fig.6

F ig. 7 b

Fig. 7. Enkelt fa) og dobbelt Iwjpasfilter (b).
Fig. (a): L1 0,6 μH - 12 vdg. 0,6 mm CUL, 
0 6 mm.
L2: 0,13 μH - 10 vdg. 0,6 mm CUL, tæt- 
viklet på Ø 4 mm.

Fig. (b): L1: 0,6 μH.
L2: 0.13 μH. '
L3: 0,3μH.
700 ind- og udgangsimpedans.

33 p 35 p 33p

33 p 33 p 33p 33p

Fig- 8b

Fig. 8. Enkelt (a) og dobbelt højpasfilter (b), 300 ohm 
ind-og udgangsimpedans - balanceret.

LI: 2,3 μH - 23 vdg. 0,6 mm CUL, Ø 9 mm. 
L2: 0,48 μH - 10 vdg. 0,6 mm CUL, Ø 7 mm. 
L3: 1,15 μH — 20 vdg. 0,6 mm CUL, Ø 7 mm. 
A Ile spoler tætviklede.

Denne artikel dækker sikkert ikke alle for
mer for forstyrrelser, som amatører kommer ud 
for, men jeg håber, at nogen har fået inspiration 
til at få et forstyrrelsesproblem klaret. Jeg har 
ikke i artiklen taget højde for, hvad nye licens
bestemmelser kan komme til at indeholde om 
disse problemer, men kun anskuet problemerne 
ud fra tekniske og nabovenlige aspekter.
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Nuvistorconverter for 144-146 MHz
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Nogle vil sikkert mene, at denne konstruk
tion er helt hen i skoven, idet der er anvendt 
rør i stedet for transistorer, men et utal af eks
perimenter har vist, at med de måleinstrumen
ter jeg har til rådighed er det betydelig nem
mere at arbejde med rør end med transistorer. 
Nu er jeg imidlertid gået den gyldne middelvej 
og har anvendt nuvistorer i stedet for traditio- 
tionelle glasrør. Nuvistoren 6CW4 har ganske 
gode data på VHF og UHF, og den er vel også 
den type rør, der kommer FET-transistoren 
nærmest.

De teoretiske data for 6CW4 er på 432 
MHz, gain 20 dB, støjtal 4 dB, og på 144 
MHz, gain 25 dB og støjtal 3 dB, så den skul
le jo være velegnet til vort formål.

En betingelse for en god 2-meter converter 
er et rent injektionssignal, og det her viste dia
gram over oscillatordelen er et absolut mini
mum, men af pladshensyn er udeladt båndfil
tre i oscillatorkredsene. Der er anvendt en 6U8 
(ECF82) men en ECF80 kan anvendes uden 
ændringer af nogen art. Anodespændingen er

Nuvistorconverter for 144-146 MHz

Fig.1

Bemærk! Den i teksten nævnte 10 pF trimmer er teg
net som fast kondensator (fra anode af indgangsrør 
til stel).

12 mm lang 
12 mm lang 
22 mm lang

10 mm lang

L8: 10 vdg. 0,5 mm Cu 8 mm form m/kærne
L9: 6 vdg. 1 mmCu 6 mm dia. 12 mm lang

Alle dia. er indvendig.
Dr: 1,5μH.
X: 39,333 MHz - 26-28 MHz mellemfrekvens

38,666 MHz - 28-30 MHz mellemfrekvens
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valgt så lav som 100 V og yderligere reduceret 
med et par faldmodstande, idet der ikke kræ
ves ret stor injektionsspænding til blanderen 
(ca. 0.5 V på gitteret af blanderen målt med et 
rørvoltmeter 10 Mohm).

Selve converteren består af en jordet gitter
indgang uden anden tilpasning til antennen 
end viste 10 pF trimmer til udligning af en 
eventuel induktiv reaktans. Katodens impe
dans ligger på ca. 100 ohm, så der er nogen
lunde god tilpasning til 75 ohms kabel. På 
grund af tilbagevirkning fra anodekredsen trods 
jordet-gitterkoblingen, er det alligevel ikke mu
ligt at tilpasse bedre. Gitteret er jordet di

en lille kondensator fra anodekreds på første 
trin til gitterkredsen. Anodekredsen er serieaf
stemt med en 10 pF drejekondensator, men en 
rørtrimmer ville også være udmærket på dette 
sted. Neutrodynstabiliseringskondensatoren er 
en lille keramisk trimmer med fræsede plader 
(Aarhus Radiolager). Dette trin er ligeledes 
forsynet med en skærm tværs over soklen, så
ledes at anodespole og gitterspole ikke kan se 
hinanden. Blanderens gitterspole er koblet in
duktivt til foregående trins anodespole og sig
nalet føres til gitteret via 50 pF. Til gitteret på 
blanderen går ligeledes injektionssignalet på 
116 MHz via 1,5 pF. således at mellemfre
kvensen 28-30 MHz findes i anodespolen på

Nuvistorconverter for 144-146MHz -opbygning

Fig. 2

rekte, og det er den ene side af glødetråden 
også, ligesom den anden side af glødetråden 
er afkoblet. Her bruger man ofte i jordetgitter- 
opstillinger at føde glødetråden gennem to 1/4 λ. 
-drosler for at undgå, at kapaciteten mellem 
glødetråd og katode æder signalet, og dette har 
da også været prøvet, men med det resultat, at 
opstillingen gik i selvsving. Tværs over soklen 
til nuvistoren er loddet en skærm af 0.2 mm 
MS-plade for at skærme indgang fra udgang. 
Anodekredsen afstemmes med en 10 pF rør- 
trimmer og kobler induktivt til gitterkredsen 
på næste nuvistor. Denne er koblet som jor
det katode, neutrodynstabiliseret forstærker 
(sidst set beskrevet i OZ af 5AB i juni 1962!). 
Det kan måske knibe med båndbredden imel
lem de to trin, men dette kan afhjælpes med

blanderen. Anodespolen er et bredbåndsfilter 
og der linkes lavimpedanset ud til den efterføl
gende grundmodtager.

Opbygningen.
Sædvanligvis anvendes et aluminium- eller 

messingchassis til opbygning af 2-meter con- 
vertere, men jeg har valgt at opbygge conver
teren på et stykke printplade som vist på fig. 2. 
Denne opbygningsform giver mulighed for at 
lægge alle DC- og AC-forbindelser over chas
sis via gennemføringskondensatorer og derefter 
fastskrue printpladen på et jemchassis eller 
lign. med passende afstandsholdere, således at 
de eneste huller, der skal laves i den færdige 
opstilling, er til rør og trimmekondensatorer. 
Det ser nydeligt ud og giver muligheder for at
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eksperimentere uden at kassen bliver gennem
hullet som en si.

Justering.
Først bringes oscillatoren til at svinge på 

den rigtige frekvens! Kontroller med en mod
tager eller gitterdykmeter, at kun krystallets 
overtonefrekvens forefindes. Pentodelen, der 
kører som tripler, kan slet ikke lade være, så 
den er nem at indstille ved hjælp af GDM. 
Derefter grovtrimmes HF-delen med GDM 
(med glødespænding på nuvistorerne), og der 
sættes 70 V på denne del (det hele svinger sik
kert). Anodespændingen fjernes fra de to HF- 
trin, og blanderen bringes i resonans, ligeledes 
trimmes MF-spolerne til ens sus over hele bån
det og røres derefter ikke mere. Nu sættes

med megen forsigtighed og skulle faktisk ikke 
være nødvendig, hvis foranstående fremgangs
måde er benyttet. Tilbage er kun at justere 
trimmeren over indgangen til bedste signal-støj
forhold. Her ville en støjgenerator være en god 
hjælp, men i mangel af en sådan må man sjus
se sig frem til det bedste resultat. Standby ud
føres bedst ved at afbryde anodespændingen til 
de 3 nuvistorer, således at oscillatoren kører 
hele tiden af hensyn til frekvensstabiliteten.

Den her beskrevne converter har været i 
brug et par måneder og har været sammenlig
net med en tysk fabriksfremstillet transistor- 
converter med AF 239 i indgangen og en Ge- 
loso-converter modificeret med PC 900 i ind
gangen, og er dem begge klart overlegne hvad

LI: 6 vdg. ImmCu 6 mm dia. 12 mm lang
L2: 5 vdg. 0,5 mm Cu 6 mm dia. m/UHF kærne
L3: 6 vdg. 1 m m C u  6 mm dia. 15 mm lang

spænding på jordet-gitter trinet og et 2-meter 
signal opsøges. 1 mangel af en lokal amatør 
kan GDM anvendes, eller bedre en krystalsty
ret QRP-sender anbragt så langt væk fra mod
tageren som muligt. Anode- og gitterkredse 
trimmes herefter til max. signal samtidig med, 
at neutrodynstabiliseringskondensatoren trim
mes til min. signal (i praksis vil den korrekte 
indstilling af NC-kondensatoren være nær min. 
kapacitet). Denne trimning, der udføres uden 
spænding på jordet-katodeforstærkeren må ger
ne tage lang tid, idet det er uhyre mange kom
binationer af alle trimmerne. Teoretisk skulle 
converteren kunne trimmes så fint, at det er 
umuligt at banke et endog meget kraftigt sig
nal igennem den p. g. a. det neutrodynstabili- 
serede trin. Nu sættes der spænding på det sid
ste trin og en fintrimning af kredsene foretages

angår signal-støjforhold og forstærkning, og 
den er betydelig bedre end transistorconverte- 
ren hvad angår kryds- og intermodulation.

Det skal til sidst bemærkes, at 2 stk. 6CW4 
har været forsøgt som kaskodeforstærker uden 
jordet gitterindgang og med samme resultat 
som den her beskrevne, men med dårligere 
egenskaber overfor krydsmodulation, men dia
grammet er medtaget (fig. 3), hvis nogen skulle 
få lyst til at eksperimentere med denne form 
for forstærker. Kaskodeforstærkeren vil sand
synligvis få lige så gode data, som den først 
beskrevne converter, hvis den forsynes med en 
jordet gitterindgang, men det kræver jo et ek
stra rør. Dog er indstillingen af en kaskode
forstærker lidt nemmere at have med at gøre 
end et neutrodynstabiliseret trin. *

Kaskodeforstærker for 144MHz

+70V
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Oscillatorer med en tilfældig gate 
i et integreret kredsløb
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch, Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup

I de kommende tider vil der ganske sikkert 
komme en mængde integrerede kredse i hæn
derne på amatører. De fleste vil sikkert ikke 
vide, hvad et sådant lille tusindben kan bruges 
til, og jeg håber, at denne lille artikel vil være 
til hjælp for alle dem, der er i tvivl.

De kredse, der i dag vil være mest alminde
lige vil uden tvivl blive DTL og TTL logik. 
DTL står for Diode Transistor Logik, og her 
gør man som ordet siger, brug af dioder, 
transistorer og modstande. TTL betyder Tran
sistor Transistor Logik. Her bruges der kun 
transistorer og modstande.

Hvad gør man nu, når man har fået fat i et 
eller andet sært lille integreret kredsløb: Lad os 
tage et eksempel:

Vi sidder med et kredsløb fra for eksempel 
TEXAS Instruments. Uden på det står der SN 
15862N.

Har man ikke nogle datablade, kunne man 
jo ringe ind til firmaet, men det kan man måske 
ikke lide, ja, hvad så? Der findes medamatører, 
der har data, og man får så at vide, at denne 
lille fyr er en triple 3 input nand gate. Det er 
dog en meget stor fordel at se diagrammet.

Har vi dette, kan vi se en masse. Det viser 
sig at indeholde tre ens kredse. Lad os se på en 
af dem:

Ben 1, 2 og 13 er indgange. I serie med hver 
indgang sidder en diode. Deres katoder vender 
ud mod disse ben. Lægger vi en af indgangene 
ned på stel. vil basis-forspændingen forsvinde. 
Den første transistor, der før var ledende, vil

nu spærre, og på ben 12 - der er udgangen - 
vil vi kunne måle en spænding. Der sker altså 
en vending af signalet fra udgang til indgang. 
Ved at lægge en variabel modstand fra ben 1 til 
stel vil vi kunne forspænde enheden, så for
stærkningen bliver mere lineær, hvilket udnyt
tes i denne opstilling. Den er meget simpel, be
står kun af nogle få udvendige komponenter, og 
kan både bruges til 100 kHz krystaller og til 
krystaller helt op til 15 MHz. Udgangen er lige 
til at tilslutte en TTL flip-flop eller lignende, 
idet DTL og TTL kredse er det, der hedder 
kompatible, d.v.s. udgange og indgange kan 
direkte forbindes sammen.

Skal vi have et lavfrekvenskrystal til at svin
ge, forbindes de linier, der er tegnet som punk
ter, og når der skal bruges højere frekvenser, 
er det de stiplede linier, der skal bruges.

Cl er af størrelsesordenen 47-200 pF. R1 er 
et trimmepotentiometer på 10 kohm. C2 kan 
være en trimmer på 4-25 pF, men dette afhæn
ger af, om det muligt at få lagt frekvensen rig
tig ind. C3 må også vælges ud fra om det er 
muligt at få lagt frekvensen ind, så her må man 
eksperimentere lidt, men der kan jo nemt tages 
højde for dette i et print.

RTL integrerede kredse er også udmærkede 
til den slags opstillinger, men jeg har ikke kun
net få TTL kredse til at svinge. Dette kan skyl
des de lave indgangsimpedanser. Alle de kom
ponenter, der ikke er angivet værdier på, sidder 
inde i det integrerede kredsløb.

set fra oven

x tal
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Ikke-standard diodeprobe
Af OZ8VL, Ole Brandt, Knastebakken 289, 2750 Ballerup
Ja, så er vi der igen, skal vi have en standard 
diodeprobe? Min mening er absolut nej. Når 
vi nu engang har nogle størrelser som volt, am
pere og ohm, hvorfor skal vi så lave om på 
det? Nej vel! Er det ikke det vi gør ved at be
nytte en standard probe? - Ok, det kommer 
selvfølgelig an på, hvorledes denne probe øn
skes benyttet. Nemlig, om man ønsker at op
give den DC-spænding, der kommer ud af pro
ben, eller man bruger proben til at måle med, 
og derefter, vha. kurveblade, finder ud af hvor 
meget dette faktisk er.

Denne sidste måde har, efter min mening, 
alle fordele. En amatør med denne diodeprobe 
kan så for eks. også bygge konstruktioner fra 
andre blade end OZ, idet han altid er i stand 
til at finde ud af hvor meget udslag han skal 
have, hvis der skal være en given AC-spænding 
på et givet sted.

At konstruktørerne i OZ så kan vælge at 
bruge denne probe til at måle med i deres kon
struktioner, er en anden sag, og selvfølgelig en 
fordel, da man så vil få samme belastning hvis 
man er „standardiseret".

Da problemet med at mange amatører ikke 
har kalibreret målegrej stadig eksisterer, så må 
vi lave en probe hvor vi kender alle nødven
dige data. En sådan probe foreslog 5WK alle
rede i sit oplæg, men da den, efter min me
ning, er noget uanvendelig (enkelt ensretning 
og ringe tilpasningsevne), foreslår jeg hermed 
følgende:

Diagrammet er taget fra 2NG's snak om dio- 
deprober i OZ 1-70, fordi denne konstruktion 
måler både den positive og den negative del af 
signalet, hvilket absolut er en fordel. (Se OZ 
2-71 side 69 under teknisk korrespondance).

Cl er på 4,7 pF, denne lave værdi er valgt 
p.g.a. AC-belastningen. Ved AC-målinger må 
man jo tænke både på AC- og DC-belastnin- 
gen. Lad os tage en måling på en kollektor 
(fig. 2), R repræsenterer modstanden i meteret 
plus modstanden i proben, mens C altid vil væ
re mindre end Cl, den sidder jo i serie med de

andre kapaciteter i proben. Selvfølgelig er der 
også en selvinduktion med i billedet (bl. a. stel
ledningen), men dette problem vender jeg til
bage til.

Vi ved fra DC-målinger, at R ikke må bela
ste kredslobet. altså den skal være stor. Ser vi 
på C. vil vi se at denne går fra kollektoren til 
AC nul, det gør jo kondensatoren i kredsen og
så, Vc er jo også AC nul. Altså sidder de i pa
rallel og kredsen forstemmes. Det er klart, at 
vi må tilstræbe denne belastning så lille som 
muligt, og da den jo, hvis C2 er stor, altid vil 
være lidt mindre end Cl, kan vi blot gøre den
ne så lille som praktisk muligt. Dette er et 
kompromis, for jo mindre Cl gøres, des hur
tigere falder proben af ved lavfrekvens.

D1 og D2 er valgt til OA90, da disse vil gø
re det muligt også at konstatere VHF/UHF- 
spændinger. Komponentværdierne på C2, R1 
og C3, er valgt således, at man også skulle ha
ve en chance for at kunne bruge proben med 
et multimeter som bagsats.

Det var lidt om den elektriske opbygning, 
så lidt praktik: Til hylsteret kan man bruge et 
stykke gardinrør (messing) eller lign., diamete
ren skal være ca. 14 mm. I begge ender af 
dette rør sidder en prop af plexiglas eller lign. 
I midten af den ene prop er påskruet selve må
lespidsen, her kan man bruge et ben fra et ba-

Fig. 1

Cl er 4,7 pF keramisk, C2 og C3 10 nF/50 V ker., 
Dl og D2 er OA 90 og RI er på 10 kohm.

Ækvivalentdiagram for belastning ved AC målinger.
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Fig.3

nanstik, men det skal helst gå et stykke ind på 
indersiden af proppen, da her skal påloddes et 
lille stykke print til komponenterne. Det er me
ningen at det hele skal passe så tilpas stramt 
sammen at det ikke behøver skruer.

1 fig. 4 er selve printet med komponentpla
ceringen som vist. Dl kan monteres på den 
modsatte side af printet, hvis der ikke er plads 
for Cl. „Stel“, er et lille stykke skærm fra et 
kabel, og er monteret således at det ikke kan 
undgå at få forbindelse til røret når printet 
skubbes på plads.

Ledningen, der er skitseret i venstre side, og 
som skal gå ud gennem et hul i den bageste 
prop, er ukritisk, men jeg har valgt skærmet 
kabel af skønhedsmæssige grunde. (Probe 2 
blev lavet med alm. tolederkabel).

Og hvad får man så ud af det? — Tja, det 
skulle jo fremgå af følgende kurver.

Fig A

Print i let forstørret str.

Fig. 5

Spændingsdeler 1/100.

Den mekaniske opbygning. Fremgangsmåden er her 
næsten som 5WK’s.

Ved de højere frekvenser, 2 m og 70 cm, er 
stelledningen en afgørende faktor. Der vil nem
lig altid være en frekvens, hvor dennes selvin
duktion sammen med forskellige kapaciteter 
vil have resonans. Som regel gør man, som og
så 5WK, det, at man sørger for at gøre stelled
ningens selvinduktion så lille som mulig. Jeg 
har valgt noget andet. Bruger man nemlig den 
viste stelledning (fig. 3) kommer resonansen til 
at ligge på ca. 300 MHz, og dette gør det mu
ligt at bruge proben både på VHF- og UHF- 
amatørbåndene. Man må blot være opmærk
som på, at man vil måle meget mere, end der 
faktisk er, på frekvenser mellem 150 og 430 
MHz. Se kurven, der viser resonans.

Kurverne er lavet ud fra 2 forskellige pro
bér, som er bygget af 2 forskellige personer, 
og med forskellige komponenter (andre fabri
kater).

Ved spændinger over ca. 3 volt eff., som 
kurverne viser, kan man blot ændre målestok 
for disse, da de fortsætter retlinet op til de ca. 
14 volt eff. som dioderne kan tåle. (Jeg har 
målt det. men da kurven er en ret linie, er den

telefonbøsning

Fig.6

Mekanisk opbygning af spændingsdeler.

her er bunden af spaen- 
dingsdeleren spændt 
sammen med stelledningen.
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V DC 
( V)

V DC

VTVM kurver.

Spredningen i 432 MHz, kurverne viser, at man ikke skal stole for meget på målinger på så høje frekvenser.
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r\j: i\i is,ur ver.

MHz kurven bruges som rettesnor

RI 60 kQ kurver.
V DC Ved 432 MHz målinger kan 145 

3

Pa 21 MHz måler man en mellemting mellem 
14- og 28MHz kurverne

0.5 1 1.5 2 V AC eff

0.5 2.5

Kurve visende resonans.

Input konstant 0,5 V e f f .
Ved målinger på 70 cm bliver man nødt til at sætte 
proben på, og derefter fjerne sig, da probens hus her 
ikke længere er stel, p.g.a. stelledningens selvinduktion.

ikke medtaget). Eks.: måler man 10 VDC med 
sit VTVM på 7 MHz, går man ind i kurven 
med I volt DC, dette svarer til 0,6 volt AC, 
10 V svarer altså her til 6 V eff.

Vil man måle mere end 14 V eff., må man 
lave en spændingsdeler som vist i fig. 5. Den
ne giver en deling på ca. én til hundrede, og 
man er så dækket ind indtil 1400 volt eff. Husk, 
at C4 skal kunne tåle spændingen. (Maks. 
spændingen for 1400 volt eff. er jo, 1400 X 1,4, 
hvilket svarer til næsten 2 kV). Belastningen er 
stadig den samme, nemlig ca. 4,7 pF.

Rent mekanisk kan dette gøres på mange 
måder. Jeg har valgt en lidt ufiks, men simpel 
måde, nemlig at gøre som i fig. 6. Grunden er, 
at jeg blot ville prøve systemet af, idet jeg ikke 
selv umiddelbart har brug for at måle så store 
spændinger med min probe. Ved brug af spæn
dingsdeleren må man huske på. at unøjagtig
hederne i kurverne bliver multipliceret 100 
gange, idet de procentisk bliver de samme. Her
til kommer unøjagtigheder fra spændingsdele
ren. Nå, men proben kan dog stadig bruges til at 
justere efter, og selv om fejlen er stor, giver den 
dog et fingerpeg om. hvor meget spænding der 
er. Spændingsdeleren har desværre ikke kun-
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V DC
(V)

Man får den bedsle frekvensgang ved at bruge en god pænt, (som på VTVM kurverne). Med en R1 på 20
kondensator som som Cl, samt ved at bruge OA 90’er kΩ falder kurven hurtigere, når man går nedad i frq.,
med stor lækmodstand. Probe 11 falder lidt hurtige af, ellers er den som 60 kΩ. RI.
når man går ned i frq., men ellers følges de meget

net prøves af på højere frekvenser end 30 MHz, 
men hertil virkede den udmærket.

Til forklaring af kurverne kan siges, at alle 
kurver mærket VTVM kan bruges, når man 
bruger rør- eller transistorvoltmeter, blot det
tes indre modstand er større end ca. 10 Mohm. 
20 kohm kurverne er beregnet på målinger 
med universalinstrument på 20 kohm/volt i 1 
volt området (pas på Novo-test, her er 0,5 mA 
og 1 volt område det samme - RI 2 kohm), 
mens 60 kohm kurverne er beregnet for målin
ger med 20 kohm/V i 3 volt området (eller 
30 kohm/V i 2 volt - HI).

Der kunne godt laves en masse fiksfakserier 
og små julelege for at lave en bedre probe, f. 
eks. kunne man forspænde dioderne og derved 
undgå at skulle op over deres knæspænding 
først for at måle noget. Men så er det ikke læn
gere en simpel probe for alle amatører.

Til allersidst kan nævnes, at hvis der er bare 
en lille tilslutning, vil proben kunne leveres 
som samlesæt med alle dele incl. print og kom
ponenter, mod omkostningsdækning. Så send

Skemaet viser 
DC ud.

nødvendigt input for at give 20 mV

HF og 144 MHz 432 MHz

VTVM ca. 50 mV eff. ca. 140 mV eff.

20 kohm/V 
(1 V omr.) godt 100 mV eff. ca. 300 mV eff.

et postkort, så vi (7SX og jeg), kan kalkulere 
en pris (jo flere jo billigere), og søg nærmere 
oplysninger i næste OZ under amatørannoncer.

NOTE. VTVM står for Vacum Tube Volt 
Meter, hvilket på dansk er et rørvoltmeter, 
men betegnelsen bruges i flæng om alle metre 
med höj indgangsmodstand.

DC står for Direct Current, det betyder di
rekte strøm (jævnstrøm), men bruges også om 
jævnspænding.

AC svarer til DC, blot står A for Alterna
ting, hvilket betyder skiftende eller vekslende.

Alle kurver er målt på sinusformede spæn
dinger, og jeg har brugt et HP 410B VTVM 
som reference.
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Tonegenerator, OZ dec. 66.
Jeg er igang med at bygge tonegeneratoren 

fra OZ nr. 12, 1966, men er stødt på et par 
vanskeligheder. På tegningen af printet er der 
i forstærkerdelen en modstand og kondensator 
R12 og C12, som jeg ikke kan finde på dia
grammet. Ved at sammenholde print og dia
gram kan jeg se, at de sidder mellem Q4 og 
Q5, men størrelserne kan jeg ikke se nogen ste
der. Ligeledes er jeg i tvivl om nogle af transi
storerne, som jeg ikke kan finde i de lister, jeg 
har adgang til, det drejer sig om 2N696, 
2N1131 og 2N3705. Hvilke andre kan jeg bru
ge i stedet?

På det tidspunkt, da jeg lavede printet, var 
jeg ikke sikker på, om forstærkeren ville være 
stabil nok, hvorfor der blev gjort plads til et 
ekstra sæt komponenter. Da jeg ikke fik brug 
for dem, kom de heller ikke med på diagram
met. De nævnte transistortyper er nogle beda
gede fyre, ikke særlig skrappe og derfor heller 
ikke særlig farlige m.h.t. selvsving. Jeg kan 
sagtens remse en masse moderne typer op, som 
kan gå i printet og diagrammet uden videre, 
men jeg kan ikke garantere for, at der ikke 
kommer utilsigtede bivirkninger. Det er set før, 
at en „forbedring" af en opstilling med mere 
moderne rør eller transistorer har medført 
umådelige kvaler. Denne opstilling er jeg nu 
ikke så bange for, så hvad med at prøve nogle 
af de typer, du let kan skaffe, og som er over
kommelige i pris? Skal jeg give typer, så prøv 
med BC108 som NPN og BC178 som PNP 
overalt.

Dummy load.
Jeg har et problem med min dummy load, 

standbølgeforholdet er alt for højt. Den er la
vet af fire 220 ohms 5,5 W kulmodstande i pa
rallel. Målt på ohmmeteret til 50 ohm, men 
med 52 cm coaxkabel til TX er SWR over 3-4. 
Hvad er der i vejen, og skal man tage hensyn 
til kabellængden?

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.

Du skriver intet om frekvensen, men den er 
vel 144 MHz? Sådan en kulmodstand behøver 
ikke at være rent ohmsk. De typer, der består 
af et kullag på keramik, er som regel spirali- 
seret. idet kulbanen herved bliver længere, men 
den kommer samtidig til at fungere som en 
spole. Til 2 m må man være kræsen med mod
stande til HF-belastningen, de bedste er Vi- 
trohms kulmassemodstande, dem indstøbt i ba
kelit. Men måske er dine modstande slet ikke 
kul. men trådviklede? Philips har netop sådan 
nogle små, brune fyre med det skæve watttal, 
og de er glacerede, så man ikke ser tråden sær
lig tydeligt. Så med mindre kablet er defekt 
eller galt forbundet, er årsagen at finde i mod
standene, som du må udskifte med en mere 
egnet type. Kabellængden er uden betydning.

7aq.

Forskel på AM og ESB.
Efter utallige timers lytning på båndene og 

efter at have gransket „VTS“ er der et pro
blem, som trænger sig på: - Hvordan hører 
man forskel på en station, der kører med ESB- 
modulation og en, der bruger AM-modulation? 
Jeg har hørt noget om, at stationer med AM 
driver mere end stationer med ESB. Passer 
det? Eller er det blot krystallerne, der spiller 
ind?

PS. Var det ikke noget for EDR at udgive 
en lille pjece for begynderen, der indeholder 
„idiotforklaringer", f. eks. på ovenstående?

Siden du kan spørge om, hvordan man hø
rer forskel på AM og ESB (SSB), må du være 
i besiddelse af en moderne modtager af den bed
re slags med ca. 2,5 kHz båndbredde (krystal
eller mekanisk filter), men uden en særlig AM
stilling. På en gammeldags modtager fra den
gang AM var på mode er der nemlig intet at 
være i tvivl om! Sådan én modtager AM let og 
ubesværet, mens SSB kun kan hales ind ved 
omhyggelig brug af RF-gain, BFO m.m. Men 
har du en decideret SSB-modtager, forstår jeg
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godt dine tvivl, for her modtages de to modu
lationsformer principielt på samme måde. AM
stationen udsender, foruden det sidebånd du 
lytter på, en kraftig bærebølge, som ved for
stemning af modtageren fra den indstilling, 
hvor stationen lyder mest korrekt, giver en 
kraftig beat-tone. En SSB-station har under
trykt bærebølge, men helt borte er den kun, 
når stationen er svag. Naboamatørens bære
bølge kan godt være S9 på din modtager, selv
om hans bærebølgeundertrykkelse er helt i or
den. Det samme kan siges om det andet side
bånd. Skifter du mellem LSB (nedre sidebånd) 
og USB (øvre sidebånd) på din modtager, vil 
du modtage AM-stationen med uændret styrke, 
da de to sidebånd, der udsendes, jo er lige kraf
tige. Den svage SSB-station kan måske kun læ
ses på det ene sidebånd, men her gælder det 
igen, at naboamatørens undertrykte sidebånd 
godt kan være S9 på din modtager, selvom 
hans sidebåndsundertrykkelse hører til blandt 
de bedste.

M.h.t. frekvensdrift gør noget lignende sig 
gældende. Den sender, der blev bygget i en 
tid, hvor modtagerne ver bredere (mindre se
lektive), og hvor nøjagtig indstilling af frekven
sen ikke var afgørende for forståeligheden, som 
ved SSB, ja sådan en sender driver måske me
re end den moderne, hvis VFO skal være fre
kvensstabil aht SSB. Men det er intet særkende 
for AM-stationer, at de er ustabile, de kan ud
mærket ligge fast som en klippe. Og der er så- 
mænd hørt SSB-sendere med ret kraftig fre
kvensdrift - indtil ejermanden har fået sit pro
blem under kontrol. Den der med krystallerne, 
der spiller ind, forstår jeg ikke. Medmindre du 
tænker på de krystaller, der benyttes i den os
cillator-mixer, hvormed et SSB-signal i sende
ren omsættes til udgangsfrekvensen. Så er det 
korrekt, at denne måde at lave sender på er 
bedre end den, man brugte i gamle dage, nem
lig VFO på 80 eller 160 meter plus multiplika
torer til det ønskede bånd. Dette er blot ikke 
nogen principiel forskel mellem AM og SSB.

Problemer af denne art er nok noget særligt 
for de medlemmer, der bor langt fra andre 
amatører, eller som har vanskelighed med at få 
kontakt med sådanne. Langt bedre end den 
efterlyste pjece er „mund-til-øre metoden" 
Den praktiseres i mange lokal-afdelinger af 
EDR, og der er da én ikke så langt fra din bo

pæl. Jeg synes, du skulle ringe dens formand 
op, så går resten nok af sig selv!

7aq.
9 MHz MF-filter.
Til brug i en 9 MHz SSB-mellemfrekvens

forstærker savner jeg en idé lil et notch-filter 
baseret på et xtal. Endvidere skal ideen også 
gerne kunne bruges til fjernelse af den sidste 
rest af bære bølgen i en 9 MHz SSB-generator 
- efter HF-klipning af signalet - ved hjælp af 
to ekstra bærebølge-xtaller. Filtre i sender og 
modtager er XF—9B, og jeg håber at kunne 
bruge et bærebølge-xtal til notch-filteret, da 
båndbredden ikke er ret stor.

Jeg går ud fra, at princippet brugt i SR-400, 
beskrevet i OZ nr. 77, 1968, ikke kan bruges 
på 9 MHz; der skal vel nok et aktivt kredsløb 
til for at frembringe et tilstrækkelig skarpt 
notch, idet jeg ikke er interesseret i en større 
ændring af gennemgangskurven.

Hvordan beregner man effekten for en trans
former med ringkerne? Spiller „luftarealet“ no
gen rolle her?

Du har nok ret i din formodning, for OZ7BO 
skriver i det nævnte nr. af OZ, at virkningen 
af notchfilteret i SR-400 ikke er særlig overbe
visende, og i dit tilfælde er frekvensen ca. 5 
gange højere, hvorved problemerne også bliver 
5 gange større. Jeg ved ikke om nogen har la
vet et brugbart notch-filter på 9 MHz, men 
måske en læser kender metoden? På 455 kHz 
kræver et brugeligt notch-filter en kreds med 
et Q på ca. 200, som så med et aktivt netværk 
multipliceres med ca. 10 gange. Altså effektivt 
Q på mindst 2000. Her er frekvensen 20 gan
ge højere, hvorfor samme absolutte virkning 
kræver et Q på 40.000. Et godt kvartskrystal 
kan sagtens have dette Q eller mere, men husk, 
at alle øvrige komponenter vil trække nedad. 
Problemet er så, om man med et aktivt kreds
løb kan kompensere herfor, så man får et ef
fektivt Q på 50.000 eller mere? Det har noget 
med positiv tilbagekobling (medkobling) at gø
re, og så er der risiko for selvsving. Problemet 
synes at være det samme, som hvis man skal 
gå på line i 9 m højde - det kan man godt, 
når man er øvet, men det er lettere i 0,5 m 
højde.

Det synes at være et ret så ambitiøst projekt, 
du er begyndt på. Du regner vel ikke med at
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det nævnte filter skal øge bærebølgedæmpnin
gen fra 40 til 80 dB? 1 så fald synes jeg, du 
skulle tage specifikationerne op til kritisk re
vision, så de bliver mere realistiske. Eller er 
balancen i din balancerede modulator for dår
lig, ja så er det nok bedre at sætte ind her.

Transformerfabrikkerne har tabeller, vi an
dre må - indtil der kommer en passende arti
kel - klare os med cut-and-try samt masser af 
papir. Men det er heller ikke så slemt, for der 
er nogle udmærkede naturlove, vi kan bruge. 
For det første: jerntværsnittet bestemmer antal 
vindinger pr. volt og intet andet, forudsat den 
maksimale induktion er givet. Det fremgår af 
transformerformlen
v (volt) = 10-8 • 4,44 • N • A • Bmax • f 
hvor N er vindingstallet, A er effektivt jern
tværsnit i cm'2, f er frekvensen i Hz, og Bmax 
er induktionen i gauss (en antik enhed, som 
stadig bruges i praksis). C-kerner er ofte be
regnet til Bmax på op til 20.000 gauss, men har 
du ingen data og vil være sikker, lægger du en 
prøvevikling på kernen og ser, hvor varm den 
bliver. Jerntabene stiger meget stærkt med Bmax 
når denne overskrider den højeste anbefalede 
værdi. Vil man have en ekstra „cool“ transfor
mer, vælger man Bmax f. eks. 10 % under nor
malværdien.

Jernkernens „længde“ lf d.v.s. banen rundt 
indeni jernet, betyder noget for den strøm, der 
går i primæren, når transformeren ikke er be
lastet. Da Bmax fastlægger tab pr. kg jern (el
ler pr. volumenenhed), siger \s noget om totalt 
watttab - jo længere 1j, jo flere watt tab.

Luftarealet eller vinduet giver begrænsnin
gen for, hvor meget kobber, der kan være på 
kernen. Med fast tværsnit er vindingstallene 
bestemt, og det er så et forholdsvis overkom
meligt arbejde at regne ud. hvor tyk tråd, der 
er plads til. Problemet er naturligvis, at der 
også skal være plads til isolationen - og hvor 
meget fylder den? Her har fabrikkerne en mas
se erfaringstal, men vi andre kan nu da også 
godt komme frem til noget fornuftigt. Vi skal 
blot ikke forlange at kunne udnytte kernen helt 
så godt som fabrikkerne. Men altså: det bliver 
den trådtykkelse, der kan være i luftarealet, 
som giver den maksimale strøm, og herved er 
effekten også bestemt. I princippet såre enkelt, 
i praksis noget af en balancekunst! aq.

TR’S HJØRNE
På HB-mødet den 11. september blev TR 

anmodet om at undersøge problemerne om
kring oprettelse og drift af repeatere i amatør
båndene, hvilket især er aktuelt på 2 meter. 
Baggrunden for at bede TR herom er, at HB 
onsker en upartisk vurdering, og dette skulle 
kunne lade sig gøre, når man ikke er part i sa
gen ved at være aktiv på VHF.

Da sikkert ikke alle er klar over, hvad en 
repeater er, skal vi lige komme med en kort 
forklaring, som kan bruges indtil vi kan bringe 
en rigtig artikel om emnet.

En repeater er kort fortalt en automatisk, 
ubemandet radiostation, hvis modtager er ind
stillet til en bestemt, fast frekvens. Når der 
modtages et signal, moduleret med et særligt 
„nøglesignal", startes senderen, som ligeledes 
ligger på en bestemt, fast frekvens, normalt i 
samme bånd. Det modtagne signal demodule- 
res og modulerer senderen, som altså gentager 
det modtagne, deraf navnet repeater, der be
tyder gentager. På dansk kunne man benytte 
betegnelsen relæstation. Senderen lukkes nor
malt igen, når der i et vist tidsrum ikke har væ
ret bærebølge på modtagefrekvensen.

Sådanne repeatere kan bruges til mange sjo
ve ting, men rigtig glæde af dem får vi kun, 
såfremt vi kan blive enige om nogle fælles reg
ler for brugen af dem. Alle amatører har jo 
lige ret til båndene, og ingen gruppe amatører 
kan påberåbe sig nogen forret fremfor andre. 
Heller ikke EDR eller dennes HB eller TR 
eller nogen anden kan diktere den enkelte ama
tør noget, men vi kan måske - efter en analyse 
af problemerne - fremkomme med en anbefa
ling. Det synes rimeligt at undersøge, hvad man 
gør i udlandet, og såvel i DL som i SM er der 
repeatere igang, men vigtigst er det vel at høre, 
hvad OZ-amatørerne selv mener om emnet. I 
skrivende stund har vi kendskab til to grupper, 
som dels allerede har en repeater kørende, dels 
har P&T’s tilladelse, og snart ventes også at 
have en station klar. Måske er der flere på 
vej? Såvel disse grupper som alle andre, som 
mener at kunne bidrage positivt til en diskus
sion. indbydes hermed til at fremkomme med 
et indlæg - skriftligt eller mundtligt, til offent
liggørelse i OZ eller blot til efterretning, det

OZ OKTOBER 1 971 411



afgør du selv. Men har du noget på hjerte an
gående repeatere, så er det nu, det skal siges. 
TR’s brevsprække er vidt åben! Adresse og 
telefonnummer kan du finde bag i bladet.

Vy 73, OZ7AQ.

LITTERATUR - NYT
Beain Antenna Handbook.

Denne bog er skrevet af W6SAI, William 
Orr, som har udgivet en hel række praktiske 
håndbøger for modtageramatører, 27 MHz- 
amatører og kortbølgeamatører. Det er den 4. 
udgave, som i øvrigt er et næsten direkte op
tryk af 3. udgave, udgivet i 1965, hvilket tyder 
på en vis efterspørgsel og virker da heller ikke 
forældet.

Bogen er logisk opbygget for såvel den, som 
vil bruge den som lærebog, som den, der vil 
benytte den som opslagsbog. Det sidste er dog 
knap så let, da den ikke indeholder noget sags
register, som f. eks. ARRL's Antenna Book. 
Men den er overskuelig, blandt andet på grund 
af at der praktisk talt på hver side findes illu
strationer, tegninger eller tabeller, som sam
men med kapiteloverskrifter og opdeling i af
snit med emne-overskrifter gør det muligt at 
finde det. man ønsker.

Kapitlerne omhandler emner som følgende: 
Udbredelse. Antenneteori, Feeder-typer, Til
pasningsled, Parasitiske retningsantenner og 
deres karateristikker og Beregningsformler. 
Under Antennekonstruktioner begyndes der 
med de mekaniske detailler, og der omtales 
Flerbåndsantenner, Retningsantenner af kob
bertråd, Forkortede antenner og et par kapitler 
omtaler og gennemgår Målinger på antenner 
og Måleinstrumenter dertil. Der findes ikke 
mindre end 4 sider tætte med litteraturhenvis
ninger til antenneartikler i QST og CQ fra 
1946 til 1969.

Bogen indeholder et væld af klare oplysnin
ger både i tekst som i tegning og fotos, samt 
i kurveform og i tabeller. En bog, som virker 
indbydende og inspirerende. Er på 186 ind
holdssider og koster kr. 45,-.

All About Cubical Quad Antennas.
W6SA1 står også som redaktør af denne

bog, som hermed er udsendt i sin 2. udgave. I 
forhold til den tidligere udgave af denne bog er 
næsten halvdelen af kapitlerne omredigeret, 
der er jo også sket en videreudvikling inden 
for denne antennetype i de senere år. Bogen er 
så vidt vides den mest komplette, omhandlende 
alene dette emne.

Også den fører læseren logisk frem, og ka
pitlerne omhandler følgende: Quad’ens udvik
ling og virkemåde, dens karakteristikker, fler
elementede quads, udvidede quads, fødemeto
der, flerbånds quads. Der findes kapitler med 
byggeanvisninger, justering af quads og over
sigt over quadtvper.

Desværre mangler også her et emneregister, 
men der er ingen tvivl om, at den vil kunne 
fjerne problemerne, den eventuelt skuffede 
quad-bygger måtte være løbet ind i. Forfatte
ren véd, hvad han taler om, og kapitlerne er 
fyldt med de karakteristiske klare tegninger, 
med omhyggelige målangivelser ved alle kon
struktioner. Den er i høj grad anbefalelsesvær
dig for alle amatører, som enten har eller agter 
at benytte en quad, og er praktisk talt uund
værlig for den, som selv vil konstruere og byg
ge en quad antenne.

Bogen er på 100 indholdssider og koster kr. 
35,-.

Bøgerne er affattet på let læseligt engelsk og 
er heftet med plasticbehandlet omslag. Kan 
købes hos SM5CJP, Eskil Persson, Frötuna- 
gränd 1, 19400 Upplands Våsby, Sverige, og 
danske penge kan sendes viahans giro419558. 
(Se annoncen i april OZ 1971). 7CH.

Om cirkulært polariserede antenner.
Artiklen i septembernummeret om kryds

bom- og helical-antenner har givet anledning 
til en del forespørgsler. Der har især været 
problemer med disse punkter:
1. Hvorfor skal man anvende cirkulært polari

serede antenner ved satellitmodtagning.
2. Er det, at satellitten roterer, ensbetydende 

med, at den udsender cirkulær polarisation.
3. Hvorfor taber man 3 dB, når man anvender 

en cirkulær polariseret antenne.
4. Kan man - som vist fig. 7 — have en anten

ne, hvis cirkulationsretning cirkulerer både 
højre og venstre om.
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ad. 1. Når en satellit er ude i verdensrum
met, er der - set fra satellittens synspunkt - 
ikke noget, der hedder lodret eller vandret. En 
lille mand derude vil være vægtløs, og alle 
retninger er derfor lige gode for ham. Hvis 
satellitten nu udsender en almindelig planpola
riseret bølge - f. eks fra en halvbølgedipol - 
vil man nede på jorden ikke kunne vide, i hvil
ket plan bølgen udbreder sig. Og da satellitten 
samtidig drejer sig langsomt, vil polarisations
planet også dreje. Det er derfor nødvendigt, at 
modtageantennen er ligeglad med polarisa
tionsretningen - og det er en cirkulær polarise
ret antenne lige netop.

ad. 2. At satellitten drejer er ikke ensbety
dende med at den udsender cirkulær polarisa
tion - se side 366, højre spalte.

ad. 3. Hvis satellitten udsender en alminde
lig planpolariseret bølge, og vi anvender en 
cirkulær polariseret modtageantenne, udnyt
ter vi modtageantennen dårligt. Den er jo be
regnet til at modtage signaler med 2 polarisa
tionsretninger, og nu får den kun 1. Deraf de 
-3 dB.

Men hvis satellitten også udsender en cirku
lær polariseret bølge, og hvis cirkulationsret
ningen er den samme for sender og modtager, 
passer antennerne sammen, og vi får da intet 
tab.

ad. 4. Nej, det kan man ikke. Fig. 7 burde 
have været bragt i aprilnummeret. Og hvorfor 
ikke — se fis.:

Korset til venstre symboliserer polarisations
planerne for den ene helixantenne. Man kan 
betragte figuren som spændingerne over dipo
lerne i en krydsboms-antenne, der jo virker på 
samme måde som en helixantenne. Se fig. 3 
side 367. Figuren i midten viser spændingen 
mellem dipolerne i en krydsbomantenne hvor 
polarisationsplanet drejer den anden vej rundt. 
Lægger vi nu felterne fra disse antenner sam
men, vil vi se, at feltet fra de vandrette dipoler

adderes - men at felterne fra de lodrette lige 
netop udslukker hinanden. Når den ene er 
plus, er den anden minus - og omvendt. Re
sultatet bliver, at der intet lodret polariseret 
felt modtages. Når vi lægger signalerne fra to 
cirkulært polariserede antenner med hver sin 
polarisationsretning sammen, får vi et felt med 
kun et polarisationsplan! Skummelt, ikke?

Skal man kunne modtage signaler med en 
vilkårlig polarisation, er det altså nødvendigt 
at have 2 helt uafhængige antenner.

Det er blevet os oplyst, at man ved de dan
ske satellitstationer kan skifte mellem line
ært (lodret eller vandret) polarisation og cirku
lært (højredrejet) polarisation. Der benyttes 
krydsbomsyagier med separate feedere, som 
kan vælges enkeltvis eller sammenfasede (med

et 90° = ~ forsinkelsesled til den ene).

7CH, 2NG.

Rettelse.
I artiklen om ombygning af AP-radiotelefon 

i septembernummeret var der et par fejl.

Side 363, venstre spalte, øverste fig. 430 
ohm modstanden, der går til + 1 2 V  er for
bundet til stel i den anden ende. Den vandrette 
linie, der stelforbinder L2 og modstanden, 
fjernes.

Komponentplaceringen i samme fig. er mis
visende. Placeringen af komponenterne er rig
tig, men forbindelserne mellem dem forkert! 
Brug diagrammet i stedet for. NG

Apropos LF-forstyrrelser!
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Week-endkursus 
for elever til licensprøven i november.

Som nævnt i et tidligere nr. af OZ var det kursus
udvalgets agt at indbyde til weekend-kurser rundt i 
landet umiddelbart før P&Ts prøve for sendetilladelse 
for derigennem at give eleverne en sidste afrundet 
»afpudsning« inden prøven.

Udvalget har siden arbejdet med sagen og kan nu 
indbyde til 3 sådanne kurser, 2 i Jylland og et på 
Sjælland. Til disse kurser, der hver strækker sig over 
en weekend, forventer man deltagelse af elever, der 
forbereder sig til prøven i november.

Man havde håbet at kunne benytte højskolerne til 
disse arrangementer, men dette mislykkedes på grund 
af deres særlige undervisningsplan. Derfor har man 
i stedet valgt 3 vandrerhjem, som har åbent hele 
året og derfor er opvarmede, og som har lokaler til 
undervisningsbrug. Instruktørerne vil blive radioama
tører med års erfaring i undervisning til licensprøven.

Interesserede kan vælge mellem følgende kursusste
der:

den 30-31. okt.: Rebild vandrerhjem pr. Skørping.
den 6.-7. nov.: Slagelse vandrerhjem.
den 13-14. nov.: Kolding vandrerhjem.
Hvert sted begynder kursuset lørdag eftm. kl. 15 

og varer med nødvendige spisepauser til søndag efter
middag, idet der sluttes af så tidligt, at deltagerne kan 
nå hjem i løbet af søndagen.

E.D.R. betaler kursusudgifterne, så betalingen for 
deltagerne er blot vandrerhjemmenes almindelige tak
ster for overnatning og måltider. Og deltagerne afreg
ner selv med vandrerhjemsværten for disse udgifter. 
Til brug bved overnatningen skal der medbringes 
lagenpose.

Kursusudvalget har aftalt med de nævnte vandrer
hjem. at man senest en uge inden kursuset giver med
delelse om deltagerantal og måltider. Det er derfor 
nødvendigt, at deltagerne tilmelder sig senest 10 dage 
før kursusdatoen med angivelse af ønsker om over
natning og måltider (aftensmad, morgenmad og mid
dagsmad). Kun medlemmer af EDR kan deltage, 
hvorfor medlemsnr. bedes opgivet ved tilmeldelsen, 
der lettest sker på et brevkort til

OZ5KD - Knud Dantoft. Golfparken 111, 9000
Aalborg, eller OZ7EM — Ejvind Madsen, Sebber
Skole, 9240 Nibe.
Man håber med dette arrangement at kunne række 

vordende amatører en sidste hjælpende hånd inden 
prøven for P&T.
Vandrerhjemspriser i okt.-nov.:

Overnatning   8.50 kr.
Morgenmad .....................................ca. 6,00 kr.
Middagsmad  ca. 8.00 kr.
Aftensmad .......................................ca. 6,00 kr.

Kursusudvalget.

T september OZ 1971 side 377 skriver OZ3Y i et 
læserbrev noget om indstrålingssikkerhed i radio, TV 
m.m., men der mangler i dette indlæg, som i alle 
andre indlæg om dette emne, en dokumentation om 
problemets reelle størrelse!

Hvorfor føre en kampagne mod P&T og de fa
brikker, der fremstiller radio. TV og HI-FI udstyr, 
når man ikke kan fremkomme med et underbygget 
materiale om. hvilke former for forstyrrelser, der er 
mest typiske for de enkelte fabrikater af udstyr?

OZ3Y er helt kørt af sporet, når han nævner alle 
de gittermaster, der skyder op her og der, og at 
disse mindst har én mobil station at kommunikere 
med - ligeledes nævnes taxa. læger, vognmænd, 
brandbiler som potentielle til at forvolde forstyrrel
ser - de af OZ3Y nævnte anvender PM/FM syste
mer, og dette system giver aldrig anledning til for
styrrelse i LF udstyr, og kun i særligt grelle tilfælde 
giver disse systemer forstyrrelse i forbindelse med 
blokering og krydsmodulation i radiomodtageres ind
gangstrin.

Jeg kan nævne, at størstedelen af de nytilkonme D 
amatører utvivlsomt vil benytte sig af den lette ad
gang til PM/FM udstyr til anvendelse på VHF, og de 
vil derfor yderst sjældent give anledning til forstyr
relsessager.

Lovligt anvendt 27 MHz AM udstyr vil kun i sær
lige tilfælde give forstyrrelser, men dette er et pro
blem, der er EDR uvedkommende.

En nøgtern vurdering af instrålingsproblemet i for
hold til antallet af licenserede radioamatører vil vise, 
at under 1 °/oo af radio. TV of HI-FI udstyr vil blive 
forstyrret, og derfor er det urimeligt, at forbruge
ren skal betale for noget, som han/hun ikke har be
hov for - husk på, at alle fabrikanter af underhold
ningselektronik vil give den nødvendige tekniske in
formation i forbindelse med afhjælpning af forstyr
relser.

Medio februar måned 1971 sendte jeg en artikel til 
TR om forstyrrelser og disses afhjælpning, men åben
bart på grund af vigtigere artikler har TR ikke ment. 
at den skulle bringes i OZ endnu - i artiklen vil 
nogle nok kunne finde hjælp til løsning af deres even
tuelle forstyrrelsesproblem.

I den videre diskussion om indstråling, forstyrrelser 
m.m. vil jeg håbe, at de saglige argumenter vil blive 
anvendt og ikke disse følelsesbetonede indslag, der 
hidtil har været anvendt. .

Venlig hilsen, 
Kaj Nielsen, OZ9AC.

For fremtiden skal det stof til „OZ” være redaktionen i hænde 
senest den 20. i måneden.

Stof, der ikke er redaktionen i hænde inden denne dato, hen
lægges til næste nummer. RED.
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Referat af EDRs generalforsamling 
i Århus 1971.

112 medlemmer var mødt til EDRs GF, der af
holdtes i Håndværkerforeningens Selskabslokaler i 
Århus.

Punkt 1. Valg af dirigent.
4SJ bød velkommen og udbad sig forslag til diri

gent. Som dirigent valgtes OZ2WO Brabrand, der 
konstaterede, at GF var lovlig indvarslet.
Punkt 2. Formanden aflægger beretning.

2NU beder forsamlingen om at rejse sig en kort 
stund og mindes de amatørkammerater, der er gået 
bort i årets løb. 2NU udtaler et æret være deres 
minde.

Licensbesteni m eiserne.
Hovedtrækkene i forhandlingsforløbet er blevet of

fentliggjort i „OZ“. Det fremføres, at ingen vil be
stride, at de nye bestemmelser på flere punkter er 
bedre end de gamle, men forstyrrelsesparagraffen gav 
årsag til stor utilfredshed. Det blev fremført, at for
manden allerede på mødet d. 12. jan. hos P&T pres
sede meget stærkt på for at understrege alvoren bag. 
Formanden truede med ikke at ville forlade lokalet 
hos P&T. før de 4 linier var fjernet i omtalte be
stemmelser. Formanden blev dog nødt til at gå, ellers 
havde han siddet der endnu, hvis ikke han var blevet 
båret ud. Det blev fremført, at P&Ts formulering gav 
udtryk for en beskyttelse af en gruppe mennesker, 
som. set fra amatørtjenestens side, P&T intet ansvar 
har over for. Der var blevet ydet en meget stor ind
sats, bl. a. fra 3WPs side, hvorunder der fremskaf
fedes materiale fra Norge, Sverige, Tyskland. Østrig 
og flere andre lande, hvor man har en anden lov
givning på dette område. Dog lykkedes det ikke at få 
P&T til at ændre tekstens ordlyd. Men P&T mente 
dog, at denne paragraf som helhed ydede amatørerne 
en større beskyttelse end tidligere, set med P&Ts 
øjne. Men en reel positiv holdning fra P&Ts side var 
den henvendelse til de danske fabrikanter inden for 
den pågældende branche om at tage hensyn til begre
bet ,,indstrålingfri“. Efter bestemmelsernes fremkomst 
sendte EDR en skrivelse til P&T, hvori man bekla
gede, at man ikke havde taget hensyn til vore kom
mentarer, og vi gjorde samtidig opmærksom på, at 
foreningen fortsat ville bestræbe sig på at finde mid
ler og argumenter for at få P&T til at modificere 
disse linier. Derefter besluttede HB, at sagen skulle 
forelægges Folketingets ombudsmand til udtalelse. 
Dette skete d. 20 marts i år. Det oplyses, at ombuds
mandens sidste skrivelse af 18. aug. til EDR slutter 
med, at han ikke på nuværende tidspunkt kan sige 
noget konkret om, hvornår hans udtalelse i sagen kan 
foreligge. Og her ligger sagen i dag. 1 øvrigt har 2NU 
i brev af 24. juni anmodet P&T om, fremover at 
holde EDR informeret om forstyrrelsessager, der har 
medført tab af licens, således at vi fremover hurtigt 
kan gribe sagen an til fordel for den pågældende 
amatør. Sekretæren vil senere belyse de alternativer, 
der kan opstå, set fra en jurists synspunkt, hvad enten 
ombudsmandens svar bliver positivt eller negativt. 
Den gamle HB må desværre overlade til den nye at 
overveje sin stilling, når afgørelsen foreligger.

Gensidighedslicenserne.
Vi har gensidighedsaftale med ON4, DL, G, GI og 

VE. Denne aftale dækker fra dansk side kun rela
tivt lange ophold. Selv inden for disse lande vil det i 
almindelighed ikke lykkes at få licens på ferieophold. 
For de kortfristede licensers vedkommende herhjem
me. er det andre myndigheder end P&T. der stiller 
sig negative. P&T skriver i et brev til EDR, at man 
håber, at det snarest vil være muligt med de øvrige 
berørte myndigheder at få aftalt lempelser på dette 
område. M.h.t. de kortfristede licenser oplyser 2NU, 
at vi nu har modtaget så meget materiale, at vi skal 
til at bearbejde dette. Vi har meddelt P&T. at vi vil 
tilstille dem en kopi deraf, og at vi derefter ønsker 
at få truffet aftale om en nærmere behandling af 
dette emne.

Antenneproblemer.
Det oplyses, at EDR er kommet i besiddelse af en 

relativ ny fransk lov, hvori der er vedtaget en be
skyttelse af amatørantenner. Vi har fået disse regler 
og denne lov oversat, og når vi falder over den rette 
fremgangsmåde, vil den også nyde fremme overfor 
de myndigheder, der kan være tale om.

Handicappede amatører.
Vi er tak skyldig til 1TD og 3WP, som deltager 

aktivt på dette felt. Der har været ført korrespon
dance med TV om udsendelse af filmen „5LG kal
der CQ«. og 1TD har meddelt, at TV har hentet fil
men hjem fra Norge. Vi kan forvente, at filmen bli
ver kørt her fra Danmark i løbet af efteråret, evt. 
med en afsluttende kommentar. 1TD i København 
følger denne sag op. Vi har anmodet P&T om en for
handling om eliminering af kravet om x-talstyrede 
sendere for disse amatører. Vi har påpeget overfor 
P&T, at der foreligger diskrimination over for en stor 
del af disse mennesker, og at bestemmelsen er uret
færdig. Vi afventer svar fra P&T. De handicappedes 
sag vil på alle måder blive fulgt op i den udstræk
ning, EDRs bistand gøres nødvendig.

VHF-FM-repeatere.
Det blev oplyst, at en gruppe af amatører af P&T 

har fået tilladelse til at benytte en FM-repeater inden 
for 2-meter området. Gruppen har selv henvendt sig 
til P&T. Gruppen består af 8EH, 6MK, lUM og 5EL, 
og tilladelsen er givet til 8EH. EDR retter en anerken
delse til den pågældende gruppe, der har optrådt som 
»murbrækkere« for EDR, og har skabt grundlag 
for en videre udvikling på dette felt. EDR vil gerne 
selv være med i dette arbejde, og det er blevet på
lagt 7AQ at finde frem til en teknisk simplificeret 
beskrivelse af dette spørgsmål og forsøge at finde 
frem til. hvordan vi i fremtiden skal gå frem i denne 
sag. (Repeaterens data og gruppens målsætning er 
omtalt andetsteds i dette nr. af OZ). 4SJ.

Færoerne.
Vore færøske amatørkammerater optræder som en 

selvstændig organisation: „FRA“, og er på lige fod 
med EDR repræsenteret i region 1. Vi støtter nu og
så FRA, således, at de også står selvstændigt i de 
forskellige tester således, at deres points ikke regnes
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EDR til gode. Til gengæld forsvinder OY'erne ud af 
det nye OZCCA, der nu nærmer sig sin offentliggø
relse.

QTH-listen.
Der blev henvist til sidste års GF, hvor det blev 

vedtaget, at man endnu en gang skulle forsøge at 
fremstille QTH-listen efter EDB-princip. Hvis den 
ikke blev bedre, skulle man ophøre dermed. På bag
grund af de mange klager mener 2NU ikke, at nogen 
har noget imod. at den næste QTH-liste ikke bliver la
vet på EDB. Dermed være ikke sagt, at EDR for tid og 
evighed har skubbet EDB-systemet ud af foreningens 
virke, men sporgsmålet er, om EDR i øjeblikket er 
stor nok til at kunne betjene sig af dette system. 
QTH-listen bliver udført på grundlag af den liste, vi 
får fra P&T. Vi har forhørt os om denne liste hos 
P&T, og 2NU beklager at måtte oplyse, at P&T har 
meddelt, at man ikke på nuværende tidspunkt kan 
give oplysning om. hvornår den nye liste fremkom
mer, da al materialet ligger i „skudder-mudder" i de
res eget EDB-system!

Økonomi.
Der er blevet konstateret et betydeligt træk på 

EDRs kapital. Udgifterne til „OZ“ andrager nøjagtig 
det samme som kontingentindtægten! Der må enten 
foretages besparelser, eller vi må have en kontingent
forhøjelse - eller begge dele! For år tilbage forhøjede 
vi OZs sidetal fra 36-48 sider. Vi ville ikke have 
stået i denne situation, hvis vi havde holdt på de 48 
sider. Mange senere numre ligger på 56 sider. Tryk
keriomkostningerne er steget - dertil kommer udgif
ter til klicheer og tegninger, samt forfatterhonorarer. 
Dertil så sent som dagen før GF en forhøjelse på 
papirprisen på små 1000 kr. 2NU og et andet HB 
medlem er af HB blevet pålagt at tage til Fyens 
Stiftsbogtrykkeri for at undersøge, hvori de pris
forskelle ligger, der er gældende for Stiftsbogtryk
keriets i forhold til andre trykkeriers, idet vi lig
ger inde med tilbud, der ligger væsentlig lavere. 
Vi har endvidere pålagt 6PA inden for de kom
mende 14 dage at indhente yderligere nye tilbud 
på trykning af ,,OZ“. Hvis vi finder et trykkeri, der 
er billigere, og hvis det pågældende trykkeris effekti
vitet er sådan, at det kan tilfredsstille kravet, må det 
være bestyrelsens pligt at flytte hen et sted, hvor vi 
kan spare 20-30.000 kr. om året. Når vi sammen
ligner andre foreningers kontingent med vort og ser, 
hvad der kan ydes for de samme penge, vil det ikke 
være afskrækkende, om kontingentet blev sat i vejret. 
HB må om kort tid komme med forslag om kontin
gentforhøjelse.

2NU har set tilbage i EDRs regnskaber fra 1963 
og op til nu. Der er et punkt i regnskabet, der hed
der: »aktiver overstiger passiver«. Dette beløb var i 
1963 49.300 kr., i 64 57.700, i 65 100.000, i 66
148.000, i 67 201.000, i 68 209.000, i 69 223.000, i 
70 180.000 og i 1971 94.000 kr. Formanden retter 
en appel til medlemmerne, især til dem, der har med 
regnskab at gøre, om at gennemgå EDRs regnskaber 
over en længere periode (se aug.-numrene af „OZ), 
og derefter forsøge at vurdere årsagerne, både til stig
ningen og til faldet, og derefter sende deres betænk

ninger over dette til 2NU. Der kan ikke ofres tid nok 
på dette, og det er en alvorlig sag. Det oplyses, at HB 
har givet tilslutning til, at EDR samarbejder med en 
økonomisk konsulent, gerne fra vore egne rækker, så 
vi kan få en kvartalsvis bedømmelse af den økonomi
ske situation. 2NU udtaler en tak til de HB medlem
mer, han har siddet sammen med i det forløbne år. 
2NU ønsker også at bemærke, at der foreligger skrift
lige anerkendelser af vor kasserer og af vor QSL- 
managers arbejde. 2NU vil ikke undlade at nævne 
dette. 2NU anmoder dirigenten om, at lade sekretæ
ren få ordet for en beretning fra sekretariatet.

Sekretariatets årsrapport.
Der er udgået 1285 forsendelser fra sekretæren og 

behandlet 215 forespørgsler angående medlemsskab 
af EDR, og der har været stor interesse for EDRs 
antenneansøgningsformularer. I øvrigt har mange 
medlemmer landet over bedt om at få tilsendt det 
fulde HB referat fra møder og lign. Der har været et 
godt samarbejde med landets 48 lokalafdelinger.

Lavfrekvensforstyrrelser.
Der afventes i øjeblikket en udtalelse fra ombuds

manden. Sekretæren har konstant underrettet sagfører 
William Schack Nielsen, København, om alt, hvad 
der er foregået i denne sag. Han har af egen fri vilje 
tilbudt sin assistance, og er i øjeblikket i færd med 
at undersøge de udvalgsbetænkninger, der foreligger til 
grund for lovens tilblivelse. William Schack Nielsen 
oplyser i brev til sekretæren: „På deres forespørgsel 
om. hvor vidt ombudsmandens afgørelse kan videre
føres, kan jeg kun sige, at såfremt ombudsmandens 
afgørelse vil være i foreningens favør, kan man stort 
set regne med, at ministeriet vil omgøre bestemmelsen 
i det omdiskuterede cirkulære (altså forstyrrelsespara
graffen i licensbestemmelserne). Ombudsmandens af
gørelse kan også gå ud på, at den endelige afgø
relse henhører under domstolene, og i så tilfælde bør 
man overveje et sagsanlæg.« Schak Nielsen oplyser 
videre: „Hvis endelig ombudsmandens afgørelse giver 
ministeriet medhold, bør vi tage under overvejelse, 
om det er værd at føre en retssag om spørgsmålet. 
Loven er jo en bemyndigelseslov, og den slags loves 
rammer er gerne meget vidtgående, så man på for
hånd må stille sig tvivlende over for et heldigt udfald 
af en evt. retssag.« William Schask Nielsen oplyser 
videre: „Det er dog et spørgsmål, om Generaldirek
toratet i det foreliggende tilfælde går uden for lovens 
forudsætninger og tiltager sig en videregående bemyn
digelse, og det er i adskillige fortilfælde sket, at dom
stolene i så fald har tilsidesat et ministerielt cirku
lære". Sekretæren meddeler dog, at hvis EDR på et 
senere tidspunkt beslutter sig for at lade sagfører Wil
liam Schack Nielsen føre en evt. retssag for EDR, 
kan han naturligvis ikke udføre dette arbejde veder
lagsfrit. Sekretæren udtaler dog skuffelse over teknisk 
redaktions holdning i denne sag. 4SJ henviser til 
7AQs indlæg i OZ maj og 2NGs indlæg i OZ aug. 
7AQ skriver, at det rent samfundsmæssigt er en dårlig 
investering at fabrikanterne tvinges til at ofre 3000 
kr. på 10.000 apparater til afkoblingskondensatorer. 
Sekretæren mener ikke, at dette er i medlemmernes 
interesse, og dette stemmer heller ikke overens med
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hovedbestyrelsens opfattelse. Sekretæren mener, at 
disse indlæg modarbejder det arbejde, der i øjeblikket 
gøres for at få indført bestemmelser vedr. indstrå
lingsfrit materiel. 4SJ finder det magtpåliggende at 
føre dette frem her under lavfrekvensforstyrrelser. 
Det bemærkes, at vi endog har fået tilslutning fra 
P&Ts side, idet P&T allerede har rettet henvendelse 
til fabrikanterne i denne sag.

Bemærkninger til beretningen.
1BP fremførte, at der i indeværende år var blevet 

brugt 45.000 kr. mere end man havde regnet med i 
budgettet. Desuden var der blevet brugt 30.00 kr. ek
stra til trykomkostninger. Disse 2 poster forklarer 
underskudet. Det nye budget giver et underskud på
99.000 kr. Man må reducere udgifterne eller forøge 
indtægterne. 1BP mener ikke, at man har benyttet no
gen af metoderne, og mener, at man burde have ført 
tanken op fra i fjor og foretaget en kontingentfor
højelse. Nu regner man også med en håndbogsud
gift til 76.000 kr. Tror ikke, at bogen kan sælges i 
samtlige eksemplarer øjeblikkeligt. Tror heller ikke 
på en renteindtægt på 15.000 kr. Når kassebeholdnin
gen bliver mindre, må renteindtægten også blive 
mindre. 1BP opfordrer den nye HB til at se på bud
gettet endnu en gang, for at prøve at finde ud af, 
hvordan man skaffer økonomisk dækning.

7XG tilslutter sig 1BPs bemærkninger, men vil og
så gerne vide, hvorfor man ikke har valgt en tekniker 
og heller ikke en økonom som udvalgsformand i 
håndbogsudvalget. 7XG mener, det er en fravigelse 
fra forretningsordenen. 7XG gennemgår budgettet og 
kommer til det resultat, at vi står med 43.000 i hån
den juleaften. Heraf skal bogtrykkeren have 76.000 
kr., og så kan vi ikke klare den mere. 7XG foreslår, 
at vi dropper håndbogen, indtil vi får råd til den. Det 
anslås, at vore samlede udgifter er ca. 32.000 pr. må
ned. Vi har så 11.000 i likvid beholdning d. 1. febr.
72. Hvis medlemmerne ikke skynder sig at betale 
deres kontingent i febr., er foreningen insolvent, uan
set håndbog eller ikke håndbog. Vi kan også skifte til 
et billigere trykkeri, hvis dette er i stand til at finan
siere vores nye håndbog og give os kredit på OZ, og 
hvis 2NUs forslag om kontingentforhöjelse kommer 
ind i billedet, så kan vi klare den.

5RO anmoder HB om at få faste regler med P&T 
vedr. betingelser for opnåelse af licens for handicap
pede amatører. 5RO har via sekretæren fået oplyst, at 
en færøsk lokalforening af tipsmidlerne har fået til
delt 20.000 kr. til hjælp til bygning af klubhus. Man
ge lokalafdelinger må kunne komme i betragtning 
her. 5RO mener, at EDR bør gå aktivt ind for denne 
sag. M. h. t. økonomien burde vi have skiftet tryk
keri, da 6PA indhentede bedre tilbud for et par år 
siden. Nu er vi i den situation, at vi er nødt til det, 
desuden foreslås, at vi hæver kontingentet med 10 
kr. - mener, at så er vi ude over det.

4JA tilslutter sig 1BP og 7XGs udtalelser, men me
ner ikke som formanden, at vi skal ansætte en regn
skabskonsulent. HB bør hver eneste måned have en 
klar regnskaboversigt, så man kan se den øjeblikke
lige økonomiske stilling. Det behøver vi ingen kon
sulent til.

6PA fremfører, at det altid har været en god for
retning for EDR at udgive bøger. 1BP og 7XG af
satte i sin tid 55.000 kr. på budgettet til en håndbog. 
Pengene er nu brugt, ligesom motorafgifterne har 
været det i regeringen. HB har nu vedtaget at ind
stille videre arbejde med denne bog foreløbig. Kan 
se, det er et problem, men foreslår kontingentforhøj
else på mindst 20 kr., mener vi har mulighed for at 
rette økonomien op.

1BP kom ind på, at man tidl. ved en regnskabsaf
slutning havde et pænt overskud, og at man henlagde 
et beløb til at trykke en ny VTS. Man ville også 
trykke en håndbog op i 4 små hefter efter forskellige 
emner, men da man ikke kunne få nogen til at skrive 
den, droppede HB den gang sagen. Vil gerne høre lidt 
mere om håndbogsprojektet.

3BS er ked af, at den nye håndbog er blevet drop
pet. Udtaler, at den forrige håndbog jo blev solgt om
gående. Foreslår, at medlemmerne giver et ekstra bi
drag, så bogen kan komme i trykken. Understreger, 
at bogen er ønsket rundt om i landet.

3RC mener ikke som 7XG, at vi bliver insolvent - 
vi kommer blot i en situation, hvor vi ingen penge 
har sidst på kontingentåret. Oplyser, at vi netop har 
fået et nyt regnskabssystem, der giver mulighed for 1 
gang om måneden at opstille en klar oversigt. Mener, 
vi bør droppe håndbogen et stykke tid, og mener, vi 
bør have en konsulent, der kan vejlede os i økonomi
ske spørgsmål. Vi må ikke fremover pludselig dumpe 
ind i en situation, vi ikke kan overse.

4JA mener, at regnskabet bør afstemmes 1 gang 
om måneden, og det skal gøres. Mener det er uri
meligt at tilbyde HB medlemmerne noget som helst 
andet.

(Herefter 1 times frokostpause).
4JA kommer ind på VHF FM Repeatere. Mener, 

der er blevet udført et godt stykke arbejde af grup
pen 8EH, 6MK, 1UM og 5EL. En repeater er blevet 
sat op, og den virker. Foreslår, at gruppen arbejder 
videre som et udvalg under HB og ansvar over for 
HB. 4JA finder det urimeligt at blande 7AQ ind i 
dette. Mener, at 7AQ har nok at gøre i den kom
mende tid med at finde ud af, hvordan han skal 
redigere teknisk stof.

2XU beklager at have glemt at omtale håndbogen 
nærmere. Oplyser, at HB foreløbig har vedtaget at 
udskyde håndbogen. 2NU har bedt om nøjagtige op
lysninger om, hvor mange penge, der ligger bundet i 
det materiale, der er udført og bearbejdet. 2NUs op
fattelse af den økonomiske situation ligger noget på 
linie med 1BP og 7XGs 1. indlæg, men savner dog 
stadig en forklaring på, hvorfor det er gået, som det 
gik. Situationen er ikke opstået pludselig, det har en 
begrundelse på et eller andet tidspunkt tilbage i tiden. 
Mener, det er vanskeligt at sige. hvad der er galt, og 
anmoder endnu en gang folk med regnskabsmæssig 
kunnen til at indsende deres betænkninger til 2NU. 
Er glad for at føre dette frem på GF, så man er klar 
over sagens alvor. - Nu er sagen den, at selv en ikke 
regnskabskyndig er i stand til at se, at det er galt. 
2NU kan ikke love, at P&T vil give specielle regler 
for de handicappede, som foreslået af 5RO, men kan 
på HBs vegne sige, at vi vil stræbe på at få det. 2NU
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har også bemærket sig artiklen i det færøske blad 
vedr. tilskud fra tipsmidlerne. Forestillede sig ikke, at 
midlerne absolut skulle bruges til husbyggeri, men 
som en støtte til EDR i alm. Beløbene gives i mange 
tilfælde til uddannelsesformål, og EDR udfører som 
sådan et stort uddannelsesarbejde og har derfor en 
chance for at komme i betragtning. Fordelingen af 
evt. midler er så en anden sag. 2NU mener, at vi bør 
tage sagen op i een eller anden form. 2NU oplyser, at 
han ikke har ladet sig opstille på grund af regnskabs
mæssige kundskaber, og det er der måske andre, der 
heller ikke har, og tror ikke, at nogen vil tage det 
fortrydeligt op. om vi kontakter en konsulent. Vi har 
et misforhold i EDRs vedtægter. 1 paragraf 7 står: 
„Ændring af landsforeningens medlemskontingent kan 
kun finde sted i forbindelse med bestyrelsesvalget ved 
en urafstemning". I paragraf 12 står: „Sager af vital 
interesse for foreningen skal af hovedbestyrelsen, 
hvis mindst 4 HB medlemmer forlanger det, sendes 
til urafstemning". Der er blevet lappet på disse ved
tægter gennem flere år. Man har altså ét år vedtaget 
én paragraf, og glemt at tage hensyn til en anden 
paragraf, der er i modstrid med det, man vedtog. Vi 
må derfor foretage en kritisk revision af lovene inden 
næste GF. 2NU mener ikke, at nogen vil bestride, at 
foreningens økonomi er af vital interesse. 2NU anmo
der GF acceptere, at der foretages en urafstemning 
om kontingentforhøjelse på trods af dette misforhold 
i lovene.

Punkt 3. Regnskabet.
4GS forelagde regnskabet og henviste til det trykte 

regnskab i OZ.
4SJ fremfører, at der er flere årsager til, at det er 

gået dårligt med EDRs økonomi, og forretningsudval
get som sådan også har et ansvar for, at økonomien 
ikke er blevet kontrolleret på betryggende måde. HB 
får en oversigt hvert kvartal fra kassereren. På et af 
vore HB møder udeblev denne oversigt. Kassereren 
meddelte, at man var ved at overføre regnskabet til et 
nyt regnskabssystem, et såkaldt Swiss-regnskab. Der
for kunne kassereren ikke forelægge disse tal. Kasse
reren har måned efter måned betalt regningen på 
„OZ“, og regningen er blevet højere og højere. Kas
sereren har ikke reageret over dette. 6PA er tidligere 
blevet pålagt at holde „OZ“s sidetal på 48 sider. 6PA 
har som hovedredaktør overskredet dette sidetal må
ned efter måned. Udgifterne stiger i takt med sidetal
let - foruden trykprisen, udgifter til forfatterhonora
rer, tegn o.s.v. Det er vor fejl, at forretningsudvalget 
ikke har påpeget dette i rette tid over for 6PA. Der 
gik 5 mdr., og vi fik chocket og kunne konstatere, at 
OZ kostede næsten dobbelt så meget som samme pe
riode året før. Først da var vi klar over. at den var 
gal. 4SJ vil ikke undlade at bemærke dette, men er 
overbevist om, at det nye regnskabssystem fremover 
giver klar oversigt over foreningens økonomi.

Herefter blev regnskabet godkendt uden kommen
tarer.

Punkt 4. Resultatet af urafstemningen.
3RC oplæste resultatet af urafstemningen: 

Formandsvalg:
OZ2NU 696 stemmer, valgt

Kreds 1:
OZ6PA 429 stemmer, valgt
OZ5RO 319 stemmer, valgt
OZ4SJ 309 stemmer, valgt
OZ8PV 67 stemmer, valgt
OZ8PV 67 stemmer
OZ7DX 177 stemmer, suppleant.
OZ9NP 100 stemmer
OZ4JA 121 stemmer
Kreds 2:
OZ3Y 418 stemmer, valgt
OZ5AB 200 stemmer, suppleant
OZ5GF, 205 stemmer, valgt
OZ2ME 183 stemmer
Kreds 3:
OZ4WR 265 stemmer, valgt
OZ1LD 189 stemmer, suppleant
Kreds 4:
OZ7EM 278; stemmer, valgt
OZ5KD 383 stemmer, valgt
Kreds 5:
OZ7IN 262 stemmer, valgt
OZ4GS 395 stemmer, valgt
OZ4RT 1971 stemmer, valgt
Kreds 6:
OZ5WK 357 stemmer, valgt
OZ6EG 74 stemmer
OZ6HY 98 stemmer, suppleant

Der blev indsendt 294 stemmesedler fra kreds 1, - 
212 fra kreds 2, - 93 fra kreds 3, - 114 fra kreds 4, 
- 281 fra kreds 5 og 113 stemmesedler fra kreds 6. 
ialt 1107 stemmesedler - heraf 28 ugyldige og 15 
blanke.

Hovedbestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: OZ2NU.
Næstformand: OZ3Y.
Sekretær: OZ4GS.
Hovedredaktør: OZ6PA.
Teknisk redaktør: OZ7AQ.
VHF manager: OZ9AC.
Kasserer: Grethe.
Revisorer: OZ1GO og OZ3RC.

Forretningsudvalget består af: OZ2NU, OZ3Y, 
OZ4GS og Grethe (uden stemmeret)

HB’s repræsentant i ræveudvalget: OZ5WK.
. . . .. (fortsættes) OZ4SJ.Til bladets medarbejdere.

Uden i øvrigt at komme ind på den øjeblikkelige 
økonomiske situation, skal jeg, som foreningens for
mand. understrege, at alt stof til bladet fra såvel faste 
medarbejdere som fra de enkelte afdelings-referenter 
fremtidigt skal være indsendt således, at det er enten 
bladets hovedredaktør eller den tekniske redaktør i 
hænde senest d. 20. i hver måned. Vi må understrege 
dette p. gr. af aftale med bladets trykkeri og af hen
syn til at holde de med »OZ« forbundne omkostnin
ger nede på lavest mulige niveau. Samtidig må det 
henstilles til referenterne at begrænse afdelingsstof
fet mest muligt samt at prioritere det averterende stof 
fremfor det refererende.

Redaktørerne er bemyndigede til at foretage sådan
ne begrænsninger, der ikke skader helheden eller ide
en i det optagne stof. Børge Petersen - OZ2NU

formand.
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Hjertelig tak til alle vore venner for udvist 
deltagelse ved min kære Rikke’s (OZ8YL) død og 
begravelse.

En speciel tak til morgenklubben.

OZ3FM - Emil

  S ILENT  KEY

OZ7MY, Jens Kr. Nielsen. Fårvang, er i en alder 
af kun 38 år afgået ved døden.

7MY's interesse for radio fik han for mange år 
siden, og blev i 1969 medlem af EDR og fik kort 
efter senderlicens, hvorefter vi tit fik hans rolige og 
behagelige stemme at høre på båndet.

Stor medfolelse samler sig om hans efterladte hu
stru og børn. der har mistet en god og kærlig fami
liefar, og vi. som kendte 7MY, vil føle savnet af en
god ven og kammerat.

Æret være hans minde.
Silkeborg afd. OZ7JI.

Det var en chokerende meddelelse vi modtog, da 
vi erfarede, at OZ6JH Jens Hansen pludseligt var 
blevet revet bort midt i sit daglige arbejde. Stor med
følelse samler sig om de efterladte, som har lidt et 
uerstatteligt tab og for os, som har kendt Jens, vil 
hans stemme på båndene blive savnet meget.

Han hørte til de virkeligt eksperimenterende radio
amatører, og hans interesse og viden spændte vidt 
inden for vores hobby, især hans kendskab til for
skellige rortyper og interesse for at søge bevaret de 
ældre rør, som han samlede på, bør nævnes, ligesom 
hans store hjælpsomhed over for andre amatører med 
råd og vejledning bør fremhæves.

Ved hans død er opstået et savn blandt mange ra
dioamatører. men det størstet savn er i hjemmet hos 
Lis og børnene. Ære være hans minde.

OZ5NO.

Der er sikkert flere amatører rundt omkring i lan
det, der enten fra dansk eller udenlandsk amatør har 
modtaget et af de såkaldte »kædebreve«, der stiller 
indsenderen store beløb i vente, såfremt kæden føres 
videre. Det er muligt, at noget sadant kan ske, men 
jeg har ikke noget håndgribeligt bevis på. at noget 
sådant tidligere har fundet sted. og har heller ingen 
tiltro til, at det fremover vil ske. Men jeg har et 
ganske bevist kendskab til sagens ulovlige karakter, 
og skal derfor fra dette sted advare enhver OZ-ama- 
tør og bede dem afholde sig fra med deres navn og 
kaldesignal at bidrage til disse listers fortsættelse.

For en ordens skyld skal det tilføjes, at disse breve 
er i strid med indsamlingsloven, og at der i Aalborg- 
området, hvor politiet er blevet bekendt med andre 
tilsvarende, breve, er blevet rejst politisag mod de 
personer, der figurerer i brevene.

Børge Petersen - OZ2NU.

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
Diplom-manager: OZ5KD
E.D.R.’s Qsl-Central:
Red. DX-stof: OZ3Y
Red. VHF-stof: OZ9AC
Red. DR-stof: OZ-DR 1446
Red. Mobil-stof: OZ8IS
Red. Ræve-stof: OZ5WK
Red. RTTY-stof: OZ7OF

WAB-contesteme.
OZ4H var ene om at repræsentere OZ-amatørerne 

i WAB-contesterne i foråret. IHF-cw-testen den 28. 
marts blev han nr. 12 med 1530 points, medens han 
i LF-contesten d. 11. april blev nr. 7 med 3.375 
points.

N.R.A.U.testen.
NRRL. der står som arrangør, af den næste 

NRAU-test, har allerede nu bedt os om at infor
mere om denne test, der vil finde sted lørdag den 1. 
januar 1972.

Telegrafi: Kl. 1300 til 1500 GMT
Kl. 1900 til 2100 GMT

Telefoni: Kl. 1530 til 1730 GMT
Kl. 2130 til 2330 GMT

Søndag d. 2. januar 1972.
Telegrafi: Kl. 0500 til 0700 GMT
Telefoni: Kl. 0730 til 0930 GMT.
Nærmere oplysninger i næste ,,OZ“.

1971 »CQ« World Wide DX Contest.
Vi skal også kort anføre, at ovennævnte test af

holdes med 
Telefoni:

30. okt. kl. 0000 GMT til 31. okt. kl. 2400 GMT. 
Telegrafi:

27. nov. kl. 0000 GMT til 28. nov. kl. 2400 GMT. 
Klasser:

Single operator - enkelt bånd.
Single operator - multi-band.
Multi-operator - kun multiband, men opdelt så
ledes:
a) Kun én tx i hele test-perioden.
b) ubegrænset antal stns., men kun én stn. pr. bånd. 

Kode:
Der udveksles kode bestående af RS/T + zone. For 
OZ er zone nr. 14.

Multiplier:
1) 1 multiplier på én (1) for hver forskellig zone 

kontaktet på hvert bånd.
2) 1 multiplier på én (1) for hvert forskelligt land 

kontaktet på hvert bånd.
»CQ«s zone mappe og ARRLs landsliste er bl. 
a. bestemmende.

oz OKTOBER 1971 419



Points:
Forbindelse med stn. i et andet kontinent giver 3 
points. Forbindelse med en station på det samme 
kontinent, men i et andet land giver 1 point. 
Forbindelser mellem stationer i det samme land er 
tilladt for opnåelse af zone og lands points, men 
giver ingen qso-point.
Vi skal bringe lidt mere om denne test i næste 

»OZ« vedr. udregning af slutsum m.m. samt tids
punkter for indsendelse af logs.

»Diplome de Geneve«.
Amatører, der ønsker at erhverve dette diplom, 

kan indsende ansøgning til USKA - Section de Gene
ve, P.O.B. 524 CH-1211, Genera 3. Ansøgningen 
skal indeholde en logextrakt med dato, GMT, kalde- 
signal, mode, bånd, rapport begge veje samt for
navnet på den kontaktede amatør i Geneve. (Con- 
test-forbindelser tæller ikke). Der skal være 6 for
bindelser med Geneve efter 1. januar 1970 og 
4U1ITU skal være blandt de 6. Afgiften er 7 IRCs 
eller 1 US dollar. QSL behøver ikke at blive sendt. 
Diplomet er gratis for blinde og handicappede ama
tører. SWLs sender loguddrag som ovenfor plus kal- 
designal på den station, Geneve-amatøren havde kon
takt med.

OK DX Contest
13/11 00.00 GMT - 14/11 24.00 GMT.
CW-Fone.
RS/RST -F ITU zone nr.
Point: Samme land = 0 point 

Andet land = 1 point 
OK stns. = 3 point 

Multiplier: Antal ITU zoner.
Logs inden 31/12 til CRC, Box 69, Praha, Czecho- 

slovakiet.

RTTY rubrikken ved OZ4FF
Den første SARTG World Wide RTTY Contest 

blev en formidabel succes.
Samenlagt har c:a 220 olika stns i 50 olika lander 

deltagit mer eller mindre aktivt, och trots lite dårliga 
condx har förvånansvärda höga poäng uppnåtts av 
en del. Alla världsdelar rikligt representerade med 
huvudaktiviteten i Europa och Nord-Amerika na
turligtvis. EX. på stans som var med:
Afrika: CR6CA. ZS3B. ZS6UR, -BLV, -AJS, -BBK, 

-BBL, 9J2ED. EA8CI, CR7DB.

På grund af de store, stigende udgifter 
ved bladets fremstilling 

har vi måttet forhøje annonceprisen 
med 33 %.

Aslen: JA1ACB, JA1FFX, VU2KV, 4X4MR. 
Oceania: FO8BO, KH6AG, -SP, -AX, -GF, VK2KM, 

-3KF, -4MJ, -4NP, ZL2ALW, YB0AAF, -0AAO. 
S. Amerika: CE3EX, LU8DR, PZ5RK, 9Y4VU,

W9DDD/HK3, WA3HXR/YV5, OB8V, OA4HR, 
PY2CBS, -CYK, -EVR, -DSC, -BXV.

N.Amerika: W/K 1 - 0, VE7AII, -UBC, XEIGZ, 
-YJ. -WU, KL7AIZ, KZ5LF, FG7XT, VP7NH.

S.A.R.T.G. Nytårs RTTY Party.
Man arbejder i øjeblikket med at udarbejde regler 

for en interskandinavisk RTTY Contest nytårsdag. 
Nærmere regler følger senere.

3rd RTTY WAE DX Contest 1971.
Vinder blev /CAQ med 27.180 point.

Bedste skandinav blev SM4CNN med 15.500 point. 
Næste RTTY WAE Contest bliver 29.-30. april 

1972.

10 CARTG RTTY Contest.
Vinder blev VK2F2 med 3.470.536 point.
Bedste europæer /1KG med 1.235.798 point.

B.A.R.T.G. Contest 1971.
Vinder blev/1CGE med 141.498 point 
Nr. 27 SM7BBJ med 28.566 point
Nr. 42 SM0FO med 14.050 point
Nr. 48 SM4CNN med 7.040 point
Nr. 57 OZ8O med 1.350 point

n. CARTG Contest RTTY.
16/10 02.00 GMT - 18/10 02.00 GMT.
Max. QRV i 36 timer.
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 Mc/c.
Multiplier = ARRL country list.
Kode: QSO NR - Tid i gmt - Zone og land.
Point: Egen zone = 2 points,

øvrige efter speciel pointskala,
100 bonuspoint for hver VE-VO QSO. 

Slutpoint: QSO point X Multiplier x Verdensdele 
(max. 6).

Logs før 1/12 71 til CARTG, 85 Fifeshire Road, 
Willowdale - Ontario - Canada.

Jeg, en cb-amatør ... (et walkie-vrag).
Efter forskellige qso'er med cb-amatører, har jeg 

fået det indtryk, at der er en hele del, der er med
lemmer af EDR, så grundlaget for cb-stof er der. 
Det jeg ofte har lagt mærke til er, at mange cb-ama
tører modarbejder hinanden, og det er ikke altid lige 
smukke ord, man hører i æteren. Der er også eks
empler på flere walkie-klubber i samme by. Man er 
så småt ved at råde bod på ovenstående, da man vil 
udgive et walkie-blad der, så vidt jeg er informeret, 
skulle være landsomfattende. Mange walkie-blade har 
den fejl, at de overhovedet ikke har noget teknisk 
stof, f. eks. afhjælpning af TVI. Vi kan vist godt være
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enige om, at der fndes utallige ulovlige walkies i 
Danmark, bl. a. hørte jeg forleden aften en qso med 
en stn. i Sao Paulo i Brasilien og en vestjydsk cb- 
ham. I dag kan man på en alm. håndwalkie med 
stavantenne høre nordafrikanske og amerikanske cb- 
stns. Mange nybagte cb-hams eksperimentere med de- 
rees walkie, og en dag står P&T og forlanger wal- 
kien til stor forundring for cb'eren,. For at undgå 
det, kan man hos P&T få et lille »skrift«: Lov om 
Privatradio. Endelig har mange den opfattelse, at 
deres nyerhvervelse har usædvanlig lang rækkevidde, 
men de bliver ofte skuffede. Se iøvrigt Hobby-bladet 
nr. 80-84 og 107, hvor nogle af de mest udbredte 
walkies bliver testet. Endelig har antennen meget stor 
betydning. De mest udbredte er jo nok GP (ground 
Plane) og foldet Dipol (2x2.67). Det må jo være 
den enkelte cb-hams risiko at køre med ulovlig wal
kie, nogle korer med op til 15 w, eller man har byg
get et PA-trin til. Under en lokal qso (som i en stor
by kan være vanskelig nok p. gr. af qrm), kan der 
pludselig opstå DX-forhold, og man må afbryde qso’- 
erne. da italienske stn's kommer ind med adskillige 
db over 9. de bedste lokale qso'er opnås ved short 
schip cond. Jo, det er da sjovt at være cb-amatør. Til 
interesserede er mit kaldesignal TD8.

En af dem, der læser swl-spalten er OZ7CH (an
tenne og udbredelsesforhold), der efterlyser grønland
ske Dr-amatører. Mon der findes nogen deroppe i 
det kolde? OZ7CH kører med en HW 32 på 14mhz 
ssb, og besvarer gerne dr-qsl. Det skulle være muligt 
at høre ham under short schip cond.

Er der behov for DR-sendeamatører?
Jeg spurgte en sendeamatør, hvad han mente om 

qsl fra Dr-amatører. Han besvarede dem ikke med 
glæde, men han gjorde det for at stimulere interes
sen for swl-amatøren til at fortsætte arbejdet og må
ske selv blive sendeamatør. Selve SWL arbejdet var 
før i tiden et pionerarbejde, men i den tekniske tids
alder med telefoniforbindelse fra måner og planeter, 
er det passé, men som stimulans vil det nok vedblive 
at være, og da de vordende sendeamatører derved 
kan lære en hel del, kan vi heller ikke undvære dem. 
DR-DX

21 mhz ssb:
9G1VV 17, PY5ATV 17. ZS5LB, 6US, 6TY, 6VM, 
ET3ZU-A 09. OD5CS, FB 10, PY1ATH, 1DAH, 
1DMR 16. 4W1AF 17. JY8B1 09, 4Z4CV, DS, GH, 
IK, 4XBS. PW. WN. AE. CR7HA, BO 18, ZC4AJ 
09, UV9WR09. 9H1M 13, YB0AAO 14, EL2CB, 
CP 18, JR1MMV 09, JAFHE, 7LZG 08, JH1GGG 
08, YB0WN 17, JY6RS 17, CR6AD. LT 17.

qsl-inf:
4W1AF via DJ9ZD. SV0WXX (creta) via W3HNK, 
EL2CB via W3HNK. JY6RS. PO-BOX 2345, Jordan.

Er der en, der kan tænke sig at redigere SWL- 
spalten, da jeg i november »skal ind og springe«. Tak 
til OZ7CH for »gnisten«. Stof (husk. det er agurke- 
tid) inden den 22. modtages, 
vy 73

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

RÆVE JAGT RÆVE JAGT RÆVE JAGT RÆVE 
MOLBO JAGT MOLBO JAGT MOLBO JAGT

EDR ARHUS AFDELING inviterer a l l e  inter
esserede til rævejagt på Mols 
lordag den 23. oktober 1971.

Det er Molbojagt nr. 2/1971 og den foregår som 
sædvanlig på kort A 2216 - KALØ.

Der vil være udlagt 2 ræve, A og U.
Nyt - Nyt! Efter opfordring vil der være præmier 

til bedste hold, dels til ejendom og dels en »vandre
pokal«.

Mødested og -tid: Parkeringspladsen ved Kalø 
slotsruin kl. 19.00 prc.

Startgebyr (symbolsk): Jægere kr. 5,00 
Øvrige kr. 2.50 

Ræv A sender første gang kl. 19,30. herefter 19.40, 
1950 og så fremdeles med sidste udsendelse 
kl. 22,00.

Ræv U sender konstant 1 minut efter ræv A’s start 
og således sidste gang kl. 22.01.

Efter kl. 22,07 modtager rævene ikke kort.
Antal observatører pr. hold er frit. men der må 

kun være en modtager!
Ved startstedet vil jægere med følge blive oriente

ret om, hvor vi mødes efter jagten.
Sidste jagts vinder var Jørgen Nielsen og Kaj 

Christensen, Kolding.
På gensyn i Mols Bjerge! 3Ne-ibye.

Fælles fynske arrangementer.
Den 22. september holdt vi afslutning på somme

rens konkurrencerævejagter.
Det foregik i Nyborg afd., hvor ca. 35 mennesker 

blev stuvet ind i vort lokale. Så er det ligesom det 
syner lidt lille.

Der var kørt 11 jagter, og 15 hold havde deltaget.
Resultatet blev Nr. 1. OZ1LD og OZ5KE,

- 2. OZ8JD og OZ2XJ,
- 3. OZ3IC og OZ9OZ.

Der var sølvtøj til de to første hold og diplom til 
nr. 3.

Man diskuterede så hvorledes jagterne skulle køres 
fremover, og enedes til sidst om at gøre rævesender
ne halvautomatiske. Og for at undgå for megen kør
sel, skal rævene placere sig, så der ikke er mere end 
ca. 5 km imellem.

Desuden var der mest tilslutning til at fortsætte 
med træningsjagter om onsdagen. Sendetiderne blev 
også lavet lidt om. Den forste halve time fra 19,30 
til 20.00 sendes hvert 10 min., men derefter hvert 
5 min. til kl. 21.00.

På opfordring kores førstkommende lørdag efter
middag en »skægjagt«, som jo altså er overstået når 
dette læses.

Altså, er der flere, der er interesserede i rævejagt, 
så er det hver onsdag indtil videre. Vy 73 Inge.
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Det er forbudt at benytte falske kaldesignaler. bå
de her i landet og i andre lande. Alligevel kan man 
komme ud for, at et kaldesignal lyder »mystisk«, el
ler kommer ind fra en forkert retning. Der findes 
altså amatørkolleger, som tillader sig en sådan dårlig 
spøg. Meget tyder pa, at moralen her i landet aldrig 
har kunnet drages i tvivl, heldigvis. Vi har vilkår og 
bestemmelser for amatørradio som tillader alle at 
være med, - hvis de selv vil. I flere lande er det ikke 
tilstrækkeligt, at man gør sig kvalificeret til en sen
derlicens. ja man tillader ganske enkelt ikke amatør
radio. Måske derfor kan man møde kaldesignaler 
som »YI1MV« eller »ZD7AB«, der aldrig har haft 
Qth i Iraq eller St. Helena. Man kan så stille spørgs
mål, som f. eks. hvorfor tager de et fremmed lands 
prefix?, eller hvorfor har de ikke opnået egen licens, 
når de kan køre speed 125 på cw? Spørgsmålene får 
nok lov at stå ubesvarede, men med hensyn til speed 
125, så er det nok ikke en OZ unlis!

DX-PEDITIONER
ZM7AG er ikke en dx-pedition i ordets egentlige 

forstand. Når jeg nævner specielt denne station, er 
det fordi Qsl fra hans manager K3RLY går fantastisk 
hurtig, og det selv om log sendes pr. radio. Ander
ledes ligger det f. eks. med 3C1EG og 3C1AN, Qsl 
fra denne dx-pedition er endnu ikke modtaget. Meget 
tyder på, at tilrettelæggelsen af Qsl arbejdet ikke står 
mål med dx-peditionen.

Medens dette skrives, er VE7IR/XU igang fra 
Cambodia. Qsl går via VE7BWG, V. L. Larson, 488 
East 4th Street, North Vancouver. Br. Columbia, Ca
nada.

Den første dx-pedition fra Danmark arrangeres af 
OZ5DX, Hans og OZ1LO tager turen til Gambia 
den 25. november til 8. december. Kaldesignalet bli
ver ZD3Q. CW frekvenser: 3503, 7003, 14030, 21030 
og 28030 SSB frekvenser: 3798. 7080, 14190. 21290 
og 28590. Qsl via OZ3PO: Poul Schnack-Nielsen. 
Hasselvej 8, 4000 Roskilde. Det kan tilføjes, at ZD3Q 
vil deltage i CQ-WW contesten på cw.

DX-NYT
Abu Ail & Jabal At Tair i Rødehavet, (ET3ZU/ 

A), godkendes nu som »land« i DXCC. Officiel med
delelse ang. Anobon I„ (3C1AN), foreligger ikke.

I »QST« ses følgende OZ stn opført med forøgelse 
i DXCC : F/CW : 7K.V 250, 5DX 270, 3Y310. I Fo- 
ne afd. står 7KV med 120 lande.

AC5PN har nu kaldesignalet AC5TY, Qth: T. Yon- 
ten, Dechhentsi, P.O. Thimphu, Bhutan. Yonten er 
nu også på 20 m SSB. oftest mellem 1330 og 1600. 
AP2KS har forsøgt at opnå licens i XZ og YI, afslag 
fra begge. Mellem 0700 og 0900 er der fb condx 
på 20 m, følgende kan wks: WB9IAO/KB6 - 
KL7HDN - KS6EH - ZL1ACA - MP4MBB - 
F08BW - KR6SK - C21AA og JT1AG, alt på SSB.

10 og 15 meter båndene er kun sporadisk gode 
for dx i de måneder der kommer. På 40 og80 meter 
båndene kan der ventes ret gode dx forhold, hvis 
man vil ofre lidt af nattesøvnen, er der mulighederne 
for fine sager.

Til slut vil jeg gerne oplyse, at QTHs fra EDRs 
nyeste call-bøger stadig kan fås mod tilsendelse af 
frankeret svarkuvert.

Husk venligst, at denne spalte kræver stof „from 
the dxers«, har du f. eks. et godt billede med rela
tion til DX. så pse lån os det, inden 22. oktober, til 
adressen: OZ3Y. Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

73 og dx Hans.

OZ7PH, Old timer Peter, tidligere Arnum, har nu 
Qth i Årøsund. Peters aldrig svigtende interesse for 
dx har medført, at en E.R. mast må bære en HT3mk3 
antenne 26 meter oppe. Over den — i 28 meters høj
de - sidder en 4 elm. Quad ant. til 2 meter.

Udenfor US er det sjældent at se et „juletræ“ (3 å 4 
antenner over hinanden). På foto ses VK5PB’s sam
ling. Til 80 m anvender han en 18AVQ med føde
punktet 8 m over jorden, også den kan høres i OZ 
land. Foto via OZ5KF
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I april 1971 »QST« beskriver J. R. Hattaway, 
K4PKV og Donald Belcher. WA4JVE en forforstær
ker med bredbåndskarakteristik. Den er med en bipo
lar transistor, der ifølge forfatterne er helt uden sam
menligning med den bedste FET forstærker. Transis
toren er en MS-0150A fra Texas Instruments - leve
res nu fra TI med typebetegnelsen MSI75 (pris ca. $ 
16 i U.S.A.); fås også i en lidt bedre udgave, hvis 
typebetegnelse er MS 173. Transistoren er nem at an
vende - kræver ikke neutrodynstabilisering eller af
skærmning; har meget fine intermodulationsegenska-

Aktivitetstesten.
9. runde af testen var begunstiget af gode forhold 

- placeringerne blev:

144 MHz OZ2JY
8SL

5DD
9EVA
5TDR
lFF/a

7FF
2ZB
6HY

4BK/p
8KB

3TZ/a

27050
18290
18166
17263
13564
10890
10013

5652
5486
5367
4267
4058

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

RF

ber og lavt støjtal, samt en god temperaturstabilitel.
Den på diagrammet viste forstærker har 20 dB for

stærkning (23 dB uden den viste 3dB attenuator) og et 
støjtal på under 1,5 dB i 2 meter båndet. Når for
stærkeren arbejder korrekt er den bredbåndet - ved 
justering til bedste 144 MHz data har den ifølge for
fatteren et støjtal på 3,2 dB på 432 HMz!

For at udnytte en så god forforstærker bedst skal 
den anbringes direkte ved antennen, så den kan ind- 
og udkobles ved hjælp af et godt coaxialrelæ.

VHF nyt.
Ballonen, der blev opsendt d. 6. juni i forbindelse 

med VHF stævnet på Als. blev den 4. juli fundet ved 
Årøsund - nærmere detaljer om fundet kendes ikke.

Forholdene under den skandinaviske VHF test i 
september måned var meget varierende - nogle sta
tioner har opnået meget høje pointstal. og andre har 
på grund af forholdene ikke opnået DX forbindelser 
og dermed store pointstal. Resultatet af testen håber 
jeg at kunne bringe i løbet af efteråret.

Både på 144 og 432 MHz har der i september må
ned været gode forhold - i aktivitetstesten tirsdag d. 
7. september har mange stationer wkd mange engel
ske stationer - på 432 MHz har bl. a. OZ7LX og 
OZ4EM haft flere forbindelser og OZ6OL har wkd 
OE på både 144 og 432 MHz. hvad andre har wkd 
på 144 og 432 MHz, vides ikke, fordi der ikke er 
indkommet rapporter om aktivitet.

4EM - 3392 points
5QF - 3302 points
6BT - 3263 points
8QD - 3140 points

7OMR - 2295 points
8UX/p - 2088 points

6FL - 1943 points
8MX - 1239 points

3M - 760 points
4G1 - 710 points
5FX - 601 points
5VY - 583 points
6WU - 298 points

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

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 2100-2259 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i 
respektive måned.

Husk; 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 
kl. 1100 og 1200 DNT.

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 28. oktober kl. 19,30 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse.

OZ5MK.
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AMAGER_______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjø- 

sensgade 61. 2300 S. Tlf.: AM 3812 V.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 

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

er bemærket.
Call: OZ7AMG.

Vi er nu kommet godt i gang med vort morse
kursus, som kører hver torsdag fra kl. 1900 til 2000. 
De, der kommer inden kl. 2000, bedes undgå for 
megen støj indtil kl. 20.00.

Vi skulle på nuværende tidspunkt have fået vores 
20 meter antenne op, og derfor være QRV på 20 
meter. Der er kun det ved det, at vi ingen station 
har. Derfor må en af os tage vor egen med i klub
ben. Da det er forbundet med noget besvær, man 
skal samle højttaler, kabler, mikrofon, power supply 
og meget andet sammen, bliver det kun en gang imel
lem, vi kommer til at at køre HF. Vi må derfor gøre 
en ekstra indsats for at få en klubstation. Som be
kendt skal pengene til denne skaffes ved salg af ak
tier i stationen. Der er til dato solgt 30 aktier å 25 
kr., hvilket giver 750 kr. Vi regner med, at klubben 
kan klare resten, hvis vi får solgt endnu 30 aktier. 
Derfor vil vi endnu en gang anmode medlemmerne 
om at hjælpe til ved at købe nogle aktier.

Program.
21. oktober søger vi at arrangere et virksomheds

besøg. Det kan desværre endnu ikke siges, hvilken 
virksomhed det bliver. Der bliver under alle om
stændigheder kun adgang for medlemmer, da de 
fleste firmaer stiller krav om begrænsning af del
tagerantallet.

28. oktober: Klubaften med salg af aktier i klubsta
tionen.

4. november: 9JB fortæller om DX kørsel med hen
blik på anvendelsen af den kommende klubstation.

11. november: Klubaften med salg af aktier i klub
stationen.

Der vil på ovennævnte klubaftener blive bygget git
terdy kmeter. hvis der bliver tilslutning til det på mø
det d. 7/10.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB. klublokale Finsensgade 232. 
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kass.: OZ8LL, lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. (05) 17 50 95. 
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jakobsen, tlf. (05) 12 74 11.

Program:
Onsdag den 27. okt.: Mødeaften.
Torsdag den 28. okt.: På opfordring af 7BE vil der 

denne aften blive lavet et møde for old timers. Vi 
håber, at så mange som muligt vil møde op. 

Onsdag den 3. nov.: Fælles med Ribe afd. holdes 
et foredrag, hvor OZ9MO taler om emnet: Udvæl
gelse af transistorer og dimensionering af kredsløb 
ud fra de data, man finder i transistorkataloger. 
Tilhørerne bedes så vidt muligt medbringe Mini
watt Pocketbook eller Siemens Halbleiter Daten- 
buch samt papir og blyant.
Mød talrigt op. det bliver en aften med udbytte. 

Onsdag den 10. nov.: Mødeaften.
Onsdag den 17. nov.: Mødeaften.

Vy de 73, OZ1EM, Erland.

HELSINGØR____________________________
Call: OZ8QRV.
Klublokale: GI. Hellebækvej 63.

Fmd.: 8PK, Per Kreiberg Jensen. Lundegade 22,
Helsingør.
Sekr.: 8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 2, Hel
singør.

Kass.: 8QD, Jørgen Dragø, Gylfesvej 2, Helsingør.
Best.medl. 8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,

Rungsted Kyst.
Vi har sat en midlertidig antenne op, og vores 

klubstation er køreklar. Den endelige antenne, en 14 
m lodret, venter stadig på at blive rejst.

Igen i år kører vi JOTA sammen med spejderne i 
Helsingør. I vinter vil vi arrangere foredrag og de
monstrationer således, at der er foredrag eller dem. 
den anden og fjerde tirsdag i måneden, og de andre 
tirsdage er der almindelig mødeaften, hvor vi snakker 
og kører med transceiveren.

Det endelige program for vinteren bliver tilsendt 
medlemmerne.

Almindelig mødeaften hver tirsdag kl. 19,30.
73 de 8FG.

HJØRRING_____________________________
Call: OZ3EVA.
Klublokale: Pensionistboligen Nørrebro (kælderen). 
Formand OZ6MW, Bent Vanggård, Nordbovej 9, 
Hjørring.
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Hjørring. 
Sekretær: OZ1AT, Anders Andersen, Hirtshals. 
OZ9FI, Finn Nielsen, Hirtshals.
OZ2TW. Richard Petersen, Sindal.

Siden sidst:
Den 7. sept. afholdt vi generalforsamling, hvor 

formanden aflagde beretning. Derefter fremlagde kas
sereren det reviderede regnskab, hvorefter man gik 
over til bestyrelsesvalget og resultatet ses oven over. 
Under eventuelt diskuterede vi eventuelt køb af en 
klubstation, og man gav bestyrelsen bemyndigelse til 
køb af sådan.

Hvis den fornødne tilslutning til teknisk kursus er 
til stede, vil et sådan blive afholdt i vinter. Tilslut-
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ningen må være mindst 10 personer. Ved kursusets 
begyndelse erlægges et depositum på kr. 50,00, som 
tilbagebetales, når kursuset er fuldført med mindst 
75 % deltagelse i løbet af vinteren. Hvis en kursus
deltager ikke fuldfører, tilfalder belobet klubkassen. 
Kursuset vil blive afholdt de aftener, der er klub
aftener og vil begynde kl. 19.30 og slutte ca. kl.
21,30.

Programmet:
19/10: Klubaften. Sidste frist for tilmelding for til

slutning på eventuelt teknisk kursus.
26/10: OZ6AV Arne viser os et projekt, som Skagen 

afd. har bygget på i sommer, nemlig 2 meter 
modtageren med modulerne. Den har været 
beskrevet her i OZ.

2/11: Klubaften.
9/11: Filmaften.

16/11: Klubaften.
23/11: Foredrag. (Emne i næste OZ).

Vy 73 og på gensyn, 
OZ1AT, Anders.

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, Vesterhøjs
vej 21. Egebjerg, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen. Åboulevarden 105, 
8700 Horsens.
OZ1RT. Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, 8700 
Horsens.
Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 20,00: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00: Morsekursus.
Onsdag kl. 20.00: Engelskkursus.
Torsdag kl. 20.00 Klubaften.
Jeg skal oplyse om, at teknisk kursus startede den 

21.19. og så fremdeles hver anden mandag, de øvrige 
kurser køres hver uge, så god fornøjelse.

Vy 73 Søren.

LOLLAND FALSTER_____________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF. Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 
Nykøbing FL. tlf. 83 91 70.
Kasserer: Mogens Rasmussen, Raa, 4930 Maribo. 
Sekretær: OZ3GH, Gunther Hansen. Gaabense, 
4840 Nr. Alslev. Tlf. 84 60 18.
Ved et bestyrelsesmøde hos formanden blev føl

gende program for efterårssæsonen udarbejdet:
5/10: Telegrafikursus.

19/10: Kursus i brug af regnestokken (Ricko Ander
sen).

2/11: DX foredrag (OZ3Y).

16/11: Fabr. af morsetræner (print).
30/11: IC kredsløb.
14/12: Julefest.

Et mere udførligt program vil i øvrigt en af de 
første dage i oktober blive udsendt til samtlige EDR 
medlemmer på Lolland Falster. Vi må se at få alle ud 
af busken, så vi kan se, hvor mange amatører, vi 
egentlig er. Foreløbig er vi i fuld gang med teknisk 
kursus under ledelse af OZ4FL. OZ2GC er startet 
på telegrafikursus med ca. 20 nye medlemmer.

Vy 73 OZ3GH.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR.

Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16,
tlf. 52 36 97
Vi har nu forsøgt at starte undervisning på aften

skolen. Der var i år så lidt tilslutning, at det ikke 
blev muligt at få holdene i gang. På begynderkurset 
mødte kun én!?

Vi forsøger dog at gennemføre byggekurset under 
private former med deltagelse af 5CT - 8ZW - 3GX 
4BW - 3FS og 30W. Vi går alle i gang med 80 me
ter modtageren. Vi vil også gå ind for at få morse- 
prøven aflagt, så adgang til HF båndene bliver mulig. 
Senere følger så bygning af en ESB sender i samme 
format som modtageren.

Når dette læses, skulle vi have haft besøg af 1LN 
fra Esbjerg afdelingen, medbringende sin 2 meter 
modtager fra april OZ. Mere om dette næste gang.

Vi holder vor årlige generalforsamling torsdag d. 
28/10 kl. 20,00 på Vetaphone Elektronik. Lad os nu 
få lige så stor mødedeltagelse her, som vi er for
vænt med til de andre møder. Den procentvise „risi
ko" for at blive meldt ind i bestyrelsen er jo mindre, 
når vi er mange mødt. Eventuelle forslag bedes sendt 
til bestyrelsen i god tid.

Vy 73, 5VY Orla.

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. 14-17 efter 
aftale.

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

Næstformand: OZ5IH, Jwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9-, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.

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

Modet med teknisk redaktion.
Aftenens emne var ændret til: Lavfrekvensforstyr

relser, et emne, der turde siges at rumme diskus
sionsgrundlag, og mødet med 7AQ og 2NG blev da 
også overværet af omkring 80 medlemmer. 7AQ
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indledte med betragtninger bl. a. ud fra 4BM's artikel 
i OZ. Den påfølgende diskussion lededes af 8KN 
med sædvanlig veloplagthed og dygtighed. Noget 
referat kan vi ikke give her, men mange deltagere i 
diskussionen fremførte det ønske, at Teknisk redak
tion i spørgsmålet lavfrekvensforstyrrelser altid ville 
varetage medlemmernes interesser. Efter 3 timers for
løb kunne vi slutte en interessant og saglig aften.

Programmet.
Mandag den 18. oktober:

Klubaften. Det bemærkes, at klubsenderne er flyt
tet til Bella-Centret i denne uge.

Mandag den 25. oktober:
Ordinær generalforsamling. Se indvarslingen i OZ 
september.

Mandag den 1. november:
Klubaften.

Mandag den 8. november:
Auktion. 8KN er auktionarius. Tilmelding til 5RO, 
tlf. OR 7425.

Mandag den 15. november:
VHF-aften. Vi forventer, at nogen af VHF-amatø- 

rerr.e vil fortælle om repeateren. og regner med dis
kussion om emnet.

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

NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.

Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 
18, 6430 Nordborg.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
toften 3, 6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.
Sekretær: OZ2QC, Jørgen Espensen, Himmark, 
6430 Nordborg.
Suppleant: Chr. Bonde, Lærkevej 4, 6430 Nord
borg. Tlf. 5 06 20.

Vi afholdt diskussionsaften den 23. sept., hvor 
der kom mange interessante forslag til afdelingsar
bejdet i løbet af den kommende tid.

Søndag den 17. okt. kl. 13,00-ca. 1700 DNT eta
bleres der en JOTA-station i klublokalet, OZ8DS har 
lovet at være behjælpelig med en SSB station.

Næste medlemsmøde bliver torsdag den 21. okt. 
kl. 19,30 DNT, hvor OZ8DS vil gøre et par krum
spring for at få det nye filter i TRIO-modtageren.

Vy 73 de OZ2QC/Jorgen.

NYBORG______________________________
Call: OZ2NYB.

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

Lokale: Holms Allé 17.
Vi fortsætter med teknisk orientering hver torsdag 

kl. 19,30.
Senere vil vi prøve at bygge et eller andet.

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, Skyttemarksvej.
Der foreligger nu endeligt tilsagn fra Næstved By

råd på de i septembernummeret omtalte nye klub
lokaler.

Det drejer sig om tagetagen i Fodby gi. skole, 7 
km vest for Næstved, det stilles vederlagsfrit til rådig
hed, herunder lys og varme og adgang til køkken og 
toilet.

Der kan ikke ydes tilskud til istandsættelse eller 
udvidelse af lokalerne, og byrådet gør opmærksom 
på at man ikke ser sig i stand til at anvise lokaler 
inden for byområdet.

Bestyrelsen skal snarest have en forhandling med 
fritdskommissionen, og tirsdag den 19. oktober tæn
kes arrangeret besigtigelse for de medlemmer, der er 
interesseret.

I slutningen af november tænkes et hovedbestyrel
sesmedlem inviteret for at fortælle lidt om arbejdet i 
HB, bl. a. arbejdet med den nye V.T.S. og påtænkte 
kursusarrangementer.

Nærmere herom i novembernummeret.
I øvrigt bedes medlemmerne møde op, så vi sam

men kan forsøge at tilrettelægge vinterens klubar
bejde.

Hilsen 3HQ.

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

5000 Odense. Tlf. 12 87 67.
Kasserer: OZ5CI, Ingvard Jensen, Anemonevej 63,
5000 Odense.
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 30/8 besøgte vi 8BW i Otterup for 

at se på amatørgrej og antenner.
Werner forhandler HY-GAIN antenner og DRA

KE kvalitetsudstyr.
Der er jo altid noget at se og lytte på, når man 

besøger en specialforretning af denne slags, de rer jo 
alt det, DX jægeren har brug for.

13/9 havde vi besøg af 6HW fra Århus. Han for
talte og demonstrerede forkortede Quad antenner, 
denne type antenner er kendt som gode DX anten
ner. Poul gennemgik og forklarede antennens teori og 
opbygning, og gav en masse gode råd til eventuelle 
selvbyggere. Han besvarede alle spørgsmål så grun
digt, at alle kunne følge med i stoffet.

Der er påbegyndt et vinterkursus for licensinter
esserede, der er dog kun tilmeldt ca. 10 deltagere, så 
der er ikke pladsmangel i lokalerne denne gang.
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Og programmet: for okt./nov.
18/10: Klubaften.
25/10: Vi skal høre om transistorer og IC's.

1/11: Klubaften.
8/11: HB aften. 4WR fortæller.

15/11: Klubaften. Vy 73 de 9OZ.

RANDERS______________________________
Randersafdelingen fylder fyrre.

Den 8. november har E.D.R.s Randersafdeling ek
sisteret i 40 år siden 8. november 1931.

For fyrre år siden afholdtes i Randers det andet 
jyske Kortbølgestævne. På dette møde, som DR-038 
eller 3NN havde æren for. rejste sig de første tanker 
om oprettelsen af en E.D.R. afdeling i Randers. Siden 
da har afdelingen været i vækst indtil anden verdens
krig, hvor aktiviteten i afdelingen stilnede af. Efter 
krigen kom der atter liv i afdelingen, og stadig flere 
amatører er kommet til og har båret afdelingen 
frem til i dag.

Reception og hyggeaften.
Vi fejrer den 8. november med en reception og 

med hyggeligt samvær i vore lokaler, Hobrovej 5 (det 
gi. sygehus). Alle interesserede er hjertelig velkomne.

40 års jubilæumsprogram.
1931 - 8. november - 1971.
Kl. 19,00-20.00:

Reception, modtagelse af gæster og hilsener, afde
lingen er vært ved et lille glas (måske også en 
P-35).

K. 20.00-20,30:
E.D.R. Randers afdelings historie i korte og lange 
bemærkninger, giv eventuelt dit eget besyv med. 

Kl. 20,30-21,30: "
Kammeratligt samvær, genopfriskning af minder og 
møde med gamle venner.

Kl. 21,30:
Kaffe til dem, der vil hilse på kassereren, forme
delst kr. 4,00. Der kan også serveres gratis musik 
til en svingom.
Vi vil gentage, at alle er hjertelig velkomne, men 

af hensyn til tilrettelæggelsen må vi bede udenbys 
gæster tilmelde sig. Dette er dog ingen betingelse.

73 de bestyrelsen.

RIBE
Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92a, 

6760 Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Saltgade 4, 

6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, Ø. Abølling, 6777 Fri

felt.
Lokale: Bispegades skole. 2. sal.
Der afholdes møde hver onsdag kl. 19.
Arbejdet med indretningen af det nye lokale skri

der godt fremad. I løbet af september fik vi på et af 
de gamle fysikborde etableret 6 gode arbejdspladser 
med en opsats til anbringelse af måleinstrumenter, 
arbejdslamper m. m. og med indlagt 220 V og lav
spænding til transistorforsøg ved hver plads.

Bestræbelserne på at gøre det meget velegnede lo
kale hyggeligt har foreløbig ført til opsætning af en 
gardinstang tværs over rummet. Ingen har endnu 
tilbudt os et forhæng, men hvis nogen skulle ønske 
at få kendskab til dimensionerne med henblik på at 
skænke os et passende stykke stof, står vi til rådig
hed med alle tænkelige oplysninger.

1M har foræret afdelingen et par lænestole, som 
blot skal repareres en smule, og vi har af et medlem 
i Esbjerg-afdelingen fået stillet en sofa i udsigt. Hyg
gen breder sig.

Onsdag d. 6. oktober var vi til møde i Esbjerg- 
afdelingen, og iflg. samarbejdsaftalen skulle Esbjerg 
så have besøgt os den første onsdag i november. 
Imidlertid har de to afdelinger i fællesskab arrangeret 
et foredrag, og vi tager derfor også i november må
ned til Esbjerg, hvor foredraget finder sted.

Om foredraget følgende:
Onsdag den 3. november taler 9MO over emnet:
„Udvælgelse af transistorer og dimensionering af 

kredsløb ud fra de data, man finder i et transistor
katalog." Man bedes så vidt muligt medbringe en 
Miniwatt pocketbook og/eller Siemens Halbleiter Da- 
tenbuch samt papir og blyant.

Afgang fra seminariets parkeringsplads kl. 19,15 
præcis. 73 de 1ZN/Leif.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20, 

4174 Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: torsdage kl. 19,30.
Der sker noget for tiden. OZ3RH har fået monte

ret sin 4x5 element på taget, og den begyndte, efter 
at have fået en anden kondensator til motoren, at 
dreje ganske nydeligt. Jørgen havde så travlt med at 
montere antenne, bistået af det meste af »Hedehuse
neafdelingen«, at han slet ikke opdagede, at der var 
aurora på 2 meter -, men det opdagede 5TE, og han 
fik kørt sin første UA på 2 meter CW - congrats 
begge to. OZ5QU svinger flittigt loddekolben og sti
ler måske efter at deltage i testerne sidst på efteråret 
med sin nye HW 100. Han har fået alle stumperne 
nu. Jim kan ikke rigtigt bestemme sig, om han skal 
gå op til teknisk prøve her til november, men efter 
at hans AP 565 er kommet til at køre på 2 meter, får 
han vel blod på tanden - kom nu Jim.

Må vi minde om den lokale aktivitetstest. Der er 
sat opslag desangående på væggen i »køkkenet« i 
klublokalet, - vi regner med, at alle medlemmer på 
et eller andet tidspunkt kommer forbi - om ikke for 
andet, så for at få sin kaffe. Endvidere er der kom
met en liste over tilgængelige måleinstrumenter, der 
af klubbens medlemmer stilles til rådighed for de, 
der har brug derfor. Aftal selv det fornødne med 
indehaveren, hvis du har brug for et instrument.

Har du taget billeder i årets løb vedrørende ama
tørradio, så vil undertegnede gerne se dem og måske 
låne dem snarest. Husk alt vedrørende amatørradio 
kan bruges. Herefter følger vort program:
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21. okt., teknik og CW.
28. okt., ????

4. nov., chassisaften, CW og teknik.
11. nov., CW og teknik.
18. nov., teknik og CW.
PS. I sidste nummer af OZ havde der desværre 

indsneget sig en »parallelforskydelse« vedrorende da
toerne for klubaftenerne i oktober. Ved nærmere ef
tersyn viser datoerne sig at være tirsdage. Det var 
naturligvis ikke tilsigtet - beklager meget.

Vy 73 p.b.v. de OZ4OV

SILKEBORG____________________________
Call: OZ7SAC.
Formand: OZ7JI, Jim Andersen, Rosenborgbak
ken 16, Virklund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 60 64. 
Kasserer: OZ3NS. Søren Chr. Nedergaard, Rønne
allé 17, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 71 64.
Klublokale: „Lunden". Vestergade, Silkeborg. 
Kursusaftenen er flyttet til mandag. Altså hver 

mandag kl. 19,00 til 1945 morsekursus, og fra 19,45 
til 21,45 teorikursus på Nordre skole, vær. 37.

Torsdag den 11. november kl. 19,30 besøges A/S 
Regnecentralen, Lillehøjvej 30, Silkeborg, hvor ing. 
Frank Nielsen vil give en EDB orientering, hvorefter 
anlægget vil blive demonstreret. Vi mødes præcis hos 
Regnecentralen.

Mødet afsluttes med et stykke smørrebrød og en 
enkelt P 35. Dette arrangement koster 10 kr.

7JI.

SORØ_________________________________
Efter forhåbentlig vel overstået sommerferie må vi 

igen til at tænke på vort afdelingsarbejde, hvorfor vi 
tirsdag d. 19. oktober indkalder alle vore såvel nye 
som gamle medlemmer til møde i afdelingslokalet i 
Løng, hvor vi skal diskutere vinterens arbejde og ar
rangementer. Det er vort håb, at der vil komme en 
del nye amatører, således at vi igen er i stand til at 
starte et kursus i morse og teknik, efter at vi nu i 
flere år af forskellige årsager har været afskåret fra 
at sætte noget i gang.

Mød derfor op allesammen også ved vore ugent
lige klubaftener om tirsdagen, således at vi fremover 
igen kan komme op på den gamle aktivitet.

vy 73. OZ4NO.

SVENDBORG___________________________
Formand: OZ9HX. Jørgen Birkebjerg, postbox 45, 

5900 Rudkøbing.
Kasserer: Hans Christian Beckmann.
Sekretær: OZ1XB, Jesper Fogh Bang.
Den 22. juni afholdt Svendborg-afdelingen gene

ralforsamling, hvor der, bortset fra kassereren, blev 
valgt en helt ny bestyrelse.

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: OZ9HX. Jørgen Birkebjerg.
Kasserer: Hans Christian Bechmann.
Sekretær: OZ1XB, Jesper Fogh Bang.
Suppleant: Tage Rasmussen.

Her i efteråret vil der blive afholdt kursus i morse- 
træning og radioteknik. I øvrigt er klubaftenerne flyt
tet til hver anden onsdag.

Vy 73 de 1XB, Jesper.

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, Ørsteds

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

6310 Broager.

Som nævnt i september OZ starter den første mo
biltest tirsdag den 9. november kl. 20.00 fra central
skolen i Kirkehørup. Alle er velkomne. Testen af
vikles i løbet af 1 time og foregår på 2 m. Delta
gerne medbringer kort A4212, Sønderborg fra Geo
dætisk Institut. Kortet inddeles i 6 lige store felter 
med 1 linie øst-vest og 2 linier nord-syd. Husk en 
lineal samt papir og blyant. Instruktion gives kl.
19,30. Antennen er vandret polariseret monteret på 
vognen.

Man kan også deltage fra sin hjemstation og op
giver som rapport læselighed og styrke samt QRA- 
lokatoren.

Det har desværre ikke været muligt at finde en 
lærer til teknisk kursus, men vi håber, at en eller 
anden snart melder sig.

Flere har ønsket at flytte mødedagen fra mandag 
til tirsdag, så kan bl. a. vore sydlige naboer være 
med. Dette er hermed gjort.
Tirsdag d. 9. november kl. 20,00: Mobiltest på 2 m. 
Tirsdag d. 23. november kl. 19,30: Foredrag i klub

lokalet.
Tirsdag d. 7. december kl. 19,30: Møde.
Tirsdag d. 14. december kl. 20,00: Mobiltest.

Tirsdag d. 4. januar kl. 19,30: Foredrag i klublokalet.

73 de Werner, OZ6AQ.

VEJLE_________________________________
Klublokale: Telefonhuset, Dæmningen 58.

Formand: OZ3FA Flemming Hansen, Skolegade
73.

Onsdag den 20. oktober kl. 20: Udstilling af ama
tørgrej i klublokalet.

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med de
res hjemmebyggede grej.

Efter nærmere aftale på tlf. 82 41 21 kan grejet 
opstilles aftenen før.

Medlemmerne bedes agitere for sagen, så der kom
mer så mange som muligt af radiointeresserede og 
walkie-talkie amatører.

Vy 73, OZ9WN Villy.
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ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4VP, Viggo Pihi. Nyvej 4, 3751 

Østermarie.
Næstformand: OZ4RA, H. Rasmussen, Årsballe, 

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

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

3740 Svaneke.
Best.medl.: Stig Hojbjerg. Sverigesvej, 3730 Nexø.
Der har siden sidst været afholdt et bestyrelses

møde mellem bestyrelserne for de to afdelinger her
ovre om emnet: samarbejde. Mødet var yderst vellyk
ket, og det skulle være muligt herefter at gøre noget 
mere ud af lælles arrangementer som f. eks. ræve
jagter, foredrag m. m.

Klubben var også i år deltager i SAC-testen. hvor 
det største læs blev trukket af 40Y, Bo. men hvor 
mange QSO'er. det blev til, vides på dette tidspunkt 
ikke endnu (23/9).

Nu har vi igen rundet 1/10, og det er derfor atter 
aktuelt at huske dig på at betale kontingentet, p. t. 
25,- kr. for et halvt år. Betaler du det nu, sparer du 
kassereren for kedeligt opkrævningsarbejde.

H usk:
1) Hver onsdag i CQ kl. 19,30.
2) Kontingentet. Vy 73 de OZ4CG, Carsten.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Åbenrå. Tlf. 21311.
Modested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Som vedtaget på generalforsamlingen afholdes der 

ikke nogen egentlig rævejagtsafslutningsfest mere, 
men én årlig afd.fest, hvorunder præmieuddeling m.m. 
for rævejagten foregår.

Denne årlige fest for 1971 afholdes lørdag den 30. 
oktober, hvor vi starter med det store kolde bord, 
incl. små lune retter til en ca. pris af 18 kr. pr. ku
vert, hvorefter festkomiteen lader fantasien spille den 
resterende del af natten, afvekslende med danseryt
mer. Festen begynder kl. 19,00 prc.

Af hensyn til den geografiske placering for festens 
afholdelse, der er meget betinget af deltagerantallet, 
må festkomiteen forlange en absolut bindende tilmel
ding senest lørdag den 23. oktober.

Tilmelding kan foregå, enten ved at indskrive sig 
på listen i klubhuset, eller kontakte OZ8AJ, tlf. 
62121. Alle tilmeldte vil få besked om, hvor festen 
afholdes senest én dag før.
Program for oktober og november:

Tirsdag den 19. og 26. oktober samt 2., 9. og 16. 
november kl. 19,00: Byggeaften.
Torsdag den 21. og 28. oktober samt 4. og 11. no
vember kl. 19,30: Klubaften.
Emnerne for klubaftenerne vil normalt være forud 
annonceret på opslagstavlerne i klubhuset.
Dette var afd.-nyhederne, så er der kun at huske 

på Sønderjysk Awden, en aften ingen må gå glip af. 
Altså på gensyn. 73 de 5WK, Kalle.

Fælles sønderjyske 
arrangementer

»Radioudstyrets betydning i flysikkerhedens tjene
ste«. Hvordan ledes et fly sikkert til sit bestemmel
sessted uanset vind og vejr? - og svaret på mange 
andre lignende spørgsmål fås i foredraget på 

»Sønderjysk Awden« 
fredag den 29. oktober, kl. 20,00 prc. på restaurant

»Viking« (rutebilstationen), Åbenrå.
Foredragsholder er

Jørgen Falhauge 
medarbejder ved flysikringstjenesten i Københavns 
lufthavn. Foredraget er tilrettelagt således, at man 
får et indblik i den mere tekniske side af radioud
styret. kort sagt et blik bag kulisserne hvor offent
ligheden normalt ikke har adgang.

I tilslutning til foredraget vil der blive lejlighed 
til at stille spørgsmål, medens vi nyder en kop kaffe.

Vi håber med dette for radioamatører yderst inter
essante arrangement atter at kunne samle alle søn
derjyske amatører til en interessant og hyggelig aften. 
Alle amatører udenfor Sønderjylland er som sædvan
lig altid hjertelig velkommen. Vy 73 de 5WK, Kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastet
vej 13, 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen. Vadum Kirke
vej 5, 9430 Vadum.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46, 
9000 Aalborg.
Best.medl.: OZ3OB, Ole Bendtsen, Pallisdam 19, 
9430 Vadum.
Best.medl.: OZ2OE, Ole Nykjær, Borgmester Jør
gensens Vej 5, værelse 73, 9000 Aalborg. 
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18. 
Aalborg.
Som lovet i sidste OZ ville referatet fra GF d. 8/9 

komme her. Som lovet, så holdt.
Referat (forkortet):

Til generalforsamlingen d. 8/9, der afholdtes på 
„Kristine", var fremmødt 27 mand - langt over for
ventning.

7QE bød velkommen og undskyldte den snævre 
plads. 7QE udbad sig forslag til dirigent, og her blev 
30B enstemmigt valgt.

30B takkede for valget og tog straks dirigentklok
ken i sin magt, udbad sig ro i masserne, for derefter 
at give ordet til 7QE for aflæggelse af „formands
beretningen1".

7QE gik tilbage i tiden for at se på GF 1970. På 
denne GF blev diskuteret: teori-morsekurser, bedre 
lokaleforhold samt byggemulighed. Der blev tillige 
nævnt måleinstrumentet samt fornyelse af biblioteket. 
Hvad angår økonomi, sagde 7QE, kan vi være glade 
for, at den tidligere kasserer efterlod et ikke opkræ
vet kontingent samt et par gode auktioner, der alt i 
alt gav gode muligheder for at realisere mange ting. 

Vinterens kursusvirksomhed gav til resultat, at 20
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startende deltagere, hvoraf nogle faldt fra, fik 12 li
cens, det er 1IZ. 2VZ. 2WV. 2WY, 2XZ, 2YM, 2ZF, 
8XM, 9RK. 9UU, 9UY. 9ZF. Her burde vi klappe, 
men vi skal også huske lærerkræfterne. Angående lo
kaleforhold kan siges, at efter gennem flere år at have 
fået flere mundtlige tilsagn, stod det os klart, at der 
måtte gøres noget, og der blev derfor sendt et brev 
til borgmesteren angående sagen, og resultatet kom i 
form af et lokale mere. Selve indretningen af lokalet 
vil jeg gå let hen over, blot skal nævnes, at det for 
nogle må have været rart at se, hvordan det arbejde 
skred frem. som andre lavede. Økonomien, som jeg 
nævnte for. tillod os at anskaffe 3 stk. måleinstru
menter og et mindre udvalg af gode bøger. Jeg vil 
også nævne, at der er fremstillet nye love, med nyt 
omslag, som er Aalborg afd. værdig.

7QE nævnte nogle modtagne breve og deres ind
hold. og fortsatte:

En af de ting, der blev os pålagt på sidste GF, var 
afholdelse af sommerlejr, og for ikke at komme nær
mere ind på dette emne. skal blot siges, at der fra 
flere sider er blevet nævnt, at det var succes. 7QE 
nævnte tallene på besøgende til vore arrangementer 
i vinterens løb, som så gode ud, dertil blev dog 
nævnt, at et par arrangementer næsten kunne siges at 
være „løbet ud i sandet“. 7QE nævnte et par gode 
auktioner, og sluttede med at sige: „Dette var året i 
store træk, og dette må vel siges at være et år med 
fremgang, medlemstallet er øget med 100 %, men 
skal nævnes, at tallet 2 er 100 % mere end 1. Jeg vil 
slutte med at ønske Aalborg afd. fremgang og håbe 
på aktivitet også fra medlemmernes side, tak.

30B gav ordet til 7ND ang. regnskabet.
7ND redegjorde hermed for regnskabet, der trods 

investeringer på 3014,67 kr. udviste et overskud på 
kr. 792,60. Et pænt beløb at starte med.

Regnskabet blev godkendt og 7ND gav 30B ordet.
30B spurgte, om der var kommet indkomne for

slag, og det var der.
30B gav 7QE ordet, da det var bestyrelsen, der 

havde 6 forslag.
7QE: Best. 1. forslag: Bestyrelsen foreslår en 5 

mands bestyrelse, således at paragraf 4 i lovene æn
dres.

Efter en kæmpediskussion gik forslaget til afstem
ning, og resultatet blev enstemmigt ja.

7QE forelagde 2. forslag: Kontingent ændret til
24,00 kr. for alle. Ligeledes her kom en kæmpedebat, 
som endte med afstemning, der endte som: 14 stem
mer for 24,00 kr. for alle.

7QE forelagde forslag 3: 10,00 kr. i tilmeldings
gebyr for vinterens kurser grundet trykning og papir 
til kurserne.

Efter en debat blev også dette vedtaget.
7QE forelagde 4. forslag: Vi ønsker debat an

gående en ny transceiver. Og det blev der, debatten
blev så stor. at bestyrelsen trak den tilbage.

7QE forelagde 5. forslag: Nedsættelse af udvalg.
Dette blev vedtaget (se valg).

7QE forelagde 6. forslag, der indeholdt forslag til 
fordelingen af aftenerne til vinter, men her skulle 
bestyrelsen bestemme, dog skulle det holdes på to af
tener.

3OB: Herefter går vi så over til valgene.
Valgene forløb som folger :
Kasserer (efter tur afgik 7ND, genvalg OZ7ND
Bestyrelsesmedlem ........................................................  OZ3OB
Bestyrelsesmedlem ......................................................... OZ2OE
Revisor (efter tur afgik 1MJ) genvalg .. OZ1MJ
Suppleant .......................................................................  OZ3MV
Valgene til Udvalg forløb som følger:
Ræveudvalg: OZ3MV og OZ3PS.
Byggeudvalg: OZ7ND, OZ1MJ og OZ3OB. 
Foredragsudvalg: OZ5KD og OZ2OE.
30B: Sidste punkt på dagsordenen: Fremtidig

virksomhed.
Her blev meget lidt diskuteret, da tiden var knap, 

da vi skulle være ude af lokalerne kl. 23.
7QE talte til slut om afd. som helhed, og 30B tak

kede for god ro og orden, trods de højtgående bølger 
undervejs.

Referat slut.
Skulle nogen endelig ville se referatet i sin helhed, 

så er dette ført til protokols. Tal med undertegnede.

Aktiviteter.
Vinterens kurser.
Tirsdag d. 5/10 kl. 19,00, Ungdomsgården.

Tilmeldings og indledningsaften.
Tilmeldingsafgift kr. 10,00. (Desforuden skal kur

sisten meldes ind i afd.)
Derefter
Tirsdage kl. 19,00-20,00. Morsekursus. Kl. 20,00

22.00: Teorikursus. Herefter kaffe i klublokalet. Beg
ge kurser afholdes på „Ungdomsgården“.

Byggeaftener. Hver tirsdag kl. 19,30-23,00 (husk 
oprydning inden 23,00).

Klubaftener: Hver onsdag kl. 20,00-23,00. På disse 
aftener vil foredrag samt div. blive afholdt.
HUSK!
Foredragsudv. Byggeudv.
OZ5KD-OZ2OE OZ7ND

OZ1MJ
Ræveudv. OZ3OB
OZ3MV-OZ3PS Kursusudv.

OZ7ND-OZ4X 
Dette var så alt for denne gang, så mød nu op.
Vy 73 og på gensyn på bakken. de OZ4X, Erik.

AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Adresse: N. J. Eibye, Teglgårdsvej I, 8270 Høj
bjerg.
Telf.: (06) 14 48 10.
Program:

Rævejagter:
1.: -trænings den 19/10, 26/10, 2/11, 9/11 og 16/11 
kl. 20.
2.: -,,Molbo“ den 23/10 kl. 19.

Neptunvej 70.
1.: I års lokalefodselsdag den 21/10 kl. 20.
2.: Mortensandespil den 4/11 kl. 20.

Årbusmode.
Sabro Kro den 31/10 fra kl. 10. 3Ne-ibye.
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ÅRHUSMØDET 1971 
SØNDAG DEN 31. OKTOBER KL. 10,00 
på SABRO KRO, Århus-Viborg landevej.

Igen i år inviterer EDR ÅRHUS AFDE
LING til »Århusmode«, der som tidligere af
holdes på Sabro Kro, 12 km nordvest for År
hus, hvor landevejen til Viborg skærer lande
vejen Skanderborg-Randers.

Mødet har til dato samlet amatører med fa
milie i stort tal fra hovedparten af landet, så 
afdelingen er forberedt på et kraftigt »ryk-ind« 
igen i år.

Her er der mulighed for, under hyggeligt 
samvær at bese, hvad der findes på det danske 
marked af commercielt amatørgrej, måleinstru
menter. antenner, komponenter, faglitteratur, 
QSL-kort. logbøger og meget andet.

Det traditionelle foredrag, der holdes i et 
særskilt lokale, vil som sædvanligt være noget 
i særklasse. Afdelingen satser i år på

INFORMATION OM OG ERFARINGER 
MED MOONBOUNCE 

PÅ AMATØRBASIS

Også Århus-mødets fornøjelige storauktion 
vil blive gentaget, selvfølgelig med OZ2PN 
som auktionarius — hvem ellers. I to tempi vil 
han udbyde alt mellem antenne og jord under 
en impulsiv og humørfyldt hammer.

Her er alt, hvad hjertet kan begære.

Krofatter har lovet at fyre op under gry
derne og fremtrylle sine kulinariske specialite
ter. Der plejer at være pres på, så bestil hel
lere i god tid, enten på telefon (06) 94 84 79 
eller straks ved ankomst til kroen. Blandt me
get andet kan nævnes dagens middag (3 retter) 
til kr. 20.00. Børnemiddag med is til kun kr.
8,00. Der er dejlige kroplatter fra kr. 12,50. 
Krohaven er åben for børnene, der her vil 
have en dejlig tumleplads.

Tidsmæssigt tager programmet sig således 
ud:

Kl. 10.00: Udstillingerne åbnes.

Du vil her dagen igennem kunne finde man
ge af ,,OZ“s kendteste annoncører med et 
righoldigt udbud.

Kl. 11,00-12.00: Stor-auktion, l.del vi OZ2PN

Kl. 13,00: Foredrag, afsluttende med „spørge
time". Emne MOONBOUNCE.

Kl. 15,00: Stor-auktion, 2. del v/ OZ2PN.

Reservér dagen, det var den sidste i okto
ber, og så på gensyn på ÅRHUSMØDET 1971.

3Ne-ibye.

ÅRHUSMØDETS STORAUKTION 1971
kan endnu aftage grej, der ønskes afsat på 
auktionen. Såfremt varerne er tilmeldt senest 
den 30. oktober, kan de afleveres på SABRO 
KRO søndag den 31. oktober mellem kl. 08,00 
og 0900 - eller forinden til 
OZ6EI, Eigil Hougaard. Solbjerg Hedevej 48, 
8355 Ny-Solbjerg. Telefon (06) 92 74 78.

Første, anden, tredie og 73 de 
OZ2PN, Poul Nielsen, 

auktionarius.

Nye medlemmer:
12376 Kell Nielsen, Arkonagade 3.2th., Kbhvn.V (A).
12377 Finn Larsen, Stakkesund 4,Itv., Kbhvn Ø (A).
12378 Fru Inge Kaj Nielsen, Hyldegårds Tværvej 3 C 

st.tv., Charlottenlund (A).
12379 OZ6DQ. Dan Kiving, Knudskovvej 48, Vor

dingborg.
12380 Leif E. Rasmussen, Danmarksgade 17, Gedser.
12381 OY1ND, Niclas Danielsen, Lervig, Thorshavn.
12382 Erik lensen, Istedgade 17, København V (A).
12383 Ib Petersen, Ågade 112,2th., København N (A).
12384 Jørgen Christiansen, Bramslykkevej 21 st., 

Valby.
12385 Per Ole Kristensen, Baaringvej 11, Kastrup.
12386 OZ9DY, Arne Lefolii, Sophus Bauditzvej 17, 

Charlottenlund.
12387 OZ9BH, Brido Egelund Hansen, Plougsvej 8, 

Hastrup, Køge.
12388 OZ8PX, Povl Raskmark, Teglgårdsvej 15, 

Hald Ege, Viborg.
12389 Per Joensen, Valdemarsgade 45,1, Køben

havn V (A).
12390 Mogens Brems, Gustav Esmanns Allé 23, Sø

borg.
12391 Bent Koed Pedersen, Kløvermarken 46, Esper- 

gærde.
12392 Alex Hansen, Østervang 90, Maribo.
12393 Henning Olsen, Degnehøjvej 20, Drigstrup, 

Kerteminde.
12394 OZ9IE, Henrik W. Jensen, Slugten 6, Hald 

Ege, Viborg.
12395 Nils Aundal, Stuebjerg Allé 38, Tisvildeleje.
12396 Peter Jensen, Kastetvej 41, Ålborg.
12397 Niels H. Hansen, Søvej 4, Nakskov.
12398 Jean Hansen, Østervang 90, Maribo.
12399 John Tandskov Andersen. Langelandsgade 195, 

Århus N.
12400 OX3HV, Hans Vilhelm Rasmussen, Daneborg 

Telestation, Daneborg.
12401 Jørgen Petersen, Enebærvænget 7, Nyborg.
12402 Carsten Hansen, Hørkær 10, Herlev.
12403 Mikael Hansen, Almegaard Allé 34,1, Kastrup.
12404 Carl-Erik Frandsen, Københavnsvej 77,2, Ros

kilde.
12405 Jens Jacob Hededam, Gammellandevej 108, 

Bruserup, Væggerløse.
12406 Alex Poulsen, Nøbbølle, Søllested.
12407 Lars Christensen, Almegaard Allé 20,2, Ka

strup.
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12408 Palle H. Andersen, Gelstrupvej 10, Egebjerg, 
Nykøbing S.

12409 0Z900, Torben Jensen, Bramdrupvej 25. 
Bramdrupdam.

12410 Erik Nørgaard, Hadsundvej 100.2. Ålborg.
12411 Bjarne Bak, L. Binderup, Års.
12412 OZ3TW, Torben Rasmussen, Ramundsvej 41, 

København S.
12413 Torben Lind Sørensen. Sorup. Støvring.
12414 Jørgen Larsen, Grønlands Torv 63, Ålborg.
12415 Carly Thomas Petersen. Håbets Allé 61, 

Brønshøj (A).
12416 Lars Quist, Vestbirkallé 64, Kastrup.
12417 Kai Christiansen, Mosebølle, Fakse.
12418 Kurt Larsen. Paludan Miillersvej 12, Ålborg.
12419 Gunner Eriksen, Junghansvej 131, Kolding.
12420 Knud E. Pedersen, Store Rådhusgade 1, Søn

derborg.
12421 Jens Ravn, Fasanvej 14, Nykøbing M.
12422 Kurt Svarre, Usserød Kongevej 143, Hørs

holm.
12423 H. Verner Rasmussen, Nyvej, Kettinge.
12424 Ole Feldthaus, Grundtvigsvej 13,lmf, Skan

derborg.

Atter medlem:
1726 Henning Øvre, Guldbergsgade 9 st.tv., Køben

havn N.
5668 Bent Thykjær, Toftevej 16 B. Odense.
3405 OZ7AN, Arne W. Nielsen, Bdnnerupstrand, 

Giesborg.
6401 OZ8ME, Erik Jensen, Vermlandsgade 70,2., 

København S.
3854 Jørgen Rasmussen, Ternevej 24, København F. 
6363 OICM, Mads Christensen, Markvænget 5, 

Hammerum.
7446 OZ6HE, Svend Henning Møller, Ny Grenaa- 

vej 4. st. tv., Randers.

EDRs hovedbestyrelse efter valget 1971:
OZ2NU (formand) Børge Petersen. Box 335, 9100 

Aalborg. (08) 18 03 50.
OZ3Y (næstformand) Hans Rossen, Halsebyvej 1, 

4220 Korsør (03) 58 01 02.
OZ4GS (sekretær) Sv. Sigersted, Borgmestervej 58, 

8700 Horsens (05) 62 18 34.
OZ4SJ Svend Aage Jensen, Frugthaven 31. 2500 

Valby (0182) Va 967 y.
OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9. 5800 Nyborg 

(09) 31 04 48.
OZ5GF Leif Olsen, Bogfinkevej 2. 4800 Nykobing F. 

(03) 85 22 22.
OZ5KD. K. Dantoft. Golfparken 111. 9000 Aalborg. 

(08) 12 10 74.
OZ5RO. O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 3. sal th., 2920 

Charl., (0166) OR 74 25.
OZ5WK Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå, (04) 

62 13 11.
OZ6PA (også hovedredaktør) P. Andersen, Peder Lyk

kesvej 15. 2300 S. (01) 55 63 64.
OZ7EM E. Madsen. Sebber Centralskole, 9240 Nibe 

(08) 35 50 69.
OZ7IN Irvin Nielsen. Enebærvej 4, 8240 Risskov 

(06) 17 70 61.

Øvrige funktionærer:
OZ6PA (også HB medlem) Poul Andersen, Peder 

Lykkesvej 15, 2300 S. (01) 55 63 64.
OZ7AQ (Teknisk redaktør) Bent Johansen, Farum 

Gydevej 28, 3520 Farum (01) 95 11 13.
Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 

8700 Horsens (05) 62 18 34.
OZ9AC (VHF-manager) Kaj Nielsen, Kai Lippmanns 

allé 6, 2791 Dragør (01) 53 12 89.

Forretningsudvalget består af:
2NU. 3Y, 4GS og Grethe (uden stemmeret). HB’s re
præsentant i ræveudvalget er OZ5WK.

4SJ
Revisorer:
OZ1GO A. Klint Jørgensen, Berildsvej 5 A, 5610 As

sens.
OZ3RC H. Bro Nielsen, Rahbeksvej 1, 5000 Odense.

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 
223 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.

Annoncer:
Amatørannoncer: Grethe Sigersted, Borgmester

vej 58, 8700 Horsens, Tlf. (05) 62 18 34.

Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder 
Lykkesvej 15, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.

1/1side . . 460 kr.     1/4 side . . 140 kr.
1/2 side . . 240 kr.     1/8 side . . 80 kr.

Afleveret til postvæsenet d. 15. okt. 1971.
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.

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