En varaktortripler til 70 cm
Af OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmannsallé 6, 2791 Dragør
Efter ombygning af en Standard Electric 4
meter station til 2 meter kom ønsket om også
at kunne anvende den på 70 cm. Modtagerpro
blemet blev klaret med en DC6HY converter den kan købes i en slags „kit“ hos „UKW-Berichte“s danske repræsentant, OZ3GW; måske
vil der senere her i „OZ“ blive bragt en tek
nisk artikel om den.
Senderproblemet blev løst ved hjælp af den
i det følgende beskrevne varaktortripler. Tripleren er bygget i en letmetal monteringskasse
med
målene
110X60X30
mm,
Rudolph
Schmidt A/S nr. 12201 - varaktordioden er
en Philips BAY96, der kan tilføres op til 40
watt på 144 MHz. Triplerens virkningsgrad
kan aflæses på nedenstående skema:

punkt, vil der være en del tilbagevirkning mel
lem de enkelte kredse; ved justering af een af
stemningskreds må de andre efterjusteres.
Som det ses på placeringsskitsen fig. 2 er
432 MHz kredsene afskærmet fra indgangs- og
idlerkredsen ved hjælp af en skærm, der går i
hele monteringskassens længde. Fra dioden er
L3 ført gennem skærmen ved hjælp af en tef
lon gennemføring. Kredsen L3, C4 er koblet til

Fig. 1. 144/432 MHz VARAKTORTRIPLER.
L1: 6 vindinger, 1 mm CuL, ø 5 mm, længde 14 mm.
L2: 3 vindinger, 1,5 mm CuL, ø 5 mm, længde 18 mm.
L3:

Konstruktionen:
De tre kredsløb er afstemt til indgangsfre
kvensen 144 MHz, idler-frekvensen (anden har
moniske) 288 MHz og udgangsfrekvensen 432
MHz - varaktordioden er forbundet til sam
lingspunktet for disse kredse. Indgangskredsen
består af Cl, C2 og LI, idler-kredsen af C3,
L2 og C4, L3 er afstemt til 432 MHz. Da dis
se kredse som nævnt har dioden som et fælles
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1,5 mm Cu.

L4: 100 mm langt, ø 6 mm messingrør, der er fast
skruet i kassens ene endevæg.
L5:
C5:

Philips rørtrimmer, hvor kun keramikrøret og
afstemningsspindelen er bibeholdt. Er stukket ind
i L4 - fig. 2. (Philips 222 802 20004).
10 pF trimmere: Polar C32-01.
12 pF trimmere: Philips 222 802 20004.
Afstand L3-L4 og L4-L5 er 1 mm.
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høj-Q kredsen L4, C5 og udgangskredsen L5,
C6 er ligeledes koblet til høj-Q kredsen. Ved
anvendelse af en høj-Q kreds opnås en god
dæmpning af 144 og 288 MHz signalet i for
hold til udgangsfrekvensen 432 MHz. Ved at
undersøge triplerens udgangssignaler ved hjælp
af en spektrum analysator vil det ses, at ind
gangs- og idlerfrekvensen såvel som fjerde og
femte harmoniske er dæmpet kraftigt — den
eneste frekvens, foruden den ønskede 432 MHz
udgangsfrekvens, der har en vis amplitude, er
den sjette harmoniske af indgangsfrekvensen
(2 X udgangsfrekvensen) 864 MHz.
Trimning:
Kredsene bør, førend effekt tilføres, trimmes
nogenlunde i resonans ved hjælp af et gitterdykmeter, men dette er ønsketænkning, da der
vist ikke er mange, der kan „dykke“ på 288
MHz og 432 MHz. Jeg trimmede Cl, C2 og
LI til resonans, og til indikation benyttede jeg
et RV, der ved hjælp af en modstand på 0.2
Mohm med korte ledninger var tilsluttet den

„varme“ ende af BAY96 (måling af DC spæn
ding). Kredsen L2, C3 blev trimmet til 288
MHz, indikation som ovenfor. Under trimnin
gen skal der være belastning tilsluttet udgan
gen, enten i form af en modstand på 50 ohm
eller en 432 MHz antenne. Til indikation af
udgangseffekt på 432 er benyttet et SWR meter
i serie med belastningen. Kredsene L3, C4,
L4, C5 og L5, C6 trimmes til størst 432 MHz
udgangseffekt. Når førstegangstrimningen er
foretaget, skal samtlige kredse „peakes“ til
størst udgangseffekt på 432 MHz.
Den 144 MHz effekt en SE CCU 8052 sen
der kan aflevere, kan ikke under nogen form
beskadige en BAY96 - diodens tabseffekt er
20 watt.
Skal tripleren anvendes med maksimal til
ladelig 144 MHz effekt (40 watt), er det nød
vendigt at forsyne monteringskassen med ek
stra køling f. eks. i form af en køleribbe, der
er i direkte termisk forbindelse med BAY96.

432MHz ud

BNC UG-290/U

SO-239
(brug en BNC-UG290/U)
144MHz ind

letmetal montering s kasse, Rudolph-Schmidt A/S nr. 12201
skærmen er i kassens hdjde.og skal fastskrues i dennes
bund og endevægge.
Fig. 2

Sammenkoblingen af udstyret
Fig. 3
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VXO, en praktisk oscillatorform
Af OX3FS, Finn Steenstrup, 3923 Narssa rssuaq, Grønland
VXO, eng. variable x-tal oscillator, er en
krystaloscillator- (XO) afart, der ligesom en
VFO kan flyttes i frekvens, men som er langt
mere stabil end en sådan. Området, man kan
dække, er dog noget begrænset, nemlig ca. to til
fire gange afstanden mellem x-tallets serie- og
parallelresonans-frekvens, afhængigt af, hvor
store krav man stiller til frekvensstabiliteten.
Med et moderne 14 MHz x-tal er her opnået et
trækningsområde på 20 kHz med god stabilitet.
Opskriften er uhyre enkel. Man tager en serie
resonans XO og erstatter heri x-tallet med et
nyt „x-tal“, der består af det gamle i serie med
en afstemningskreds som vist fig. 1. En lille
erstattes med

kritisk værdi. De angivne størrelser vil nok fore
komme de fleste passende, men skal man af en
eller anden grund have større trækningsområde,
kan man forøge spolens selvinduktion.

Ækvivalentdiagrammer for

A; Tabsfrit x-tal
B- Tabsfrit x-tal forbundet
med seriesvingninskreds
Fig.2

Fig. 1. Ændring af serieresonans-oscillator til VXO.
L vikles, så den på X-tal frekvensen får resonans med
en kondensator halvanden gang så stor som X-tallets
parallelkapacitet. Er denne f. eks. 8 pF (typisk), skal
L altså have resonans med en kondensator på 12 pF.
Fremgangsmåden gælder uanset hvor resonansfrekven
sen er beliggende.
Med ukendt X-tal-kapacitet indjusteres L ved at:
Lodde L tværs over X-tal-holder hvis evt. forbindelser
til omverdenen afbrydes. Indsætte X-tal heri. Afstem
me L til resonans på en frekvens = 1,2 gange X-tal
frekvensen, med et gitterdykmeter. Gælder kun spoler
med lav egenkapacitet.

For dem, der gerne vil vide hvorfor man får
omtalte virkning, kan fig 2 og 3 tjene. Fig 2 vi
ser ækvivalentdiagrammet for et tabsfrit X-tal
forbundet med en tabsfri seriekreds. Med C
helt inddrejet (max pF) virker seriekredsen
som en spole, selvinduktion kaldet Lres og med
C helt uddrejet (min pF) virker seriekredsen
som en kondensator, med kapacitet kaldet C res.
Fig 3 a viser impedansen af et tabsfrit X-tal
omkring resonansfrekvensen. fs er seriereso
nansfrekvensen er den frekvens, hvor X-tallets
impedans er nul, og fp er parallelresonansfre
kvensen, som er den frekvens, hvor X-tallets

advarsel. Man vil opdage, at spolen skal have
ret høj selvinduktion. Den må ikke så gerne
have ret megen egenkapacitet og vikles derfor
bedst som en etlagsspole, gerne på en toroidkerne af god kvalitet, så den ikke bliver alt for
voldsom. Med en spole som angivet ligger træk
ningsområdet fra et sted mellem x-tallets serieog parallelresonansfrekvens og nedefter. Bliver
spolen for stor, bliver svingningsfrekvensen høj
ere end parallel-resonansfrekvensen. Desuden
får man let vrøvl med vildsvingninger på en
frekvens bestemt af kredsen i serie med x-tal
holder-kapaciteten (dette afhænger af XO’ens
konstruktion). På den anden side vokser træk
ningsområdet jo tættere L kommer på en vis
Fig.3
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sådan, at der ikke er tale om nogen efterføl
gende belastning, bringes oscillatoren til at
svinge blødt ved at reducere Rl’s værdi.
XOéns output er givet ved:
Fig. 4

Fig. 4. XO ækvivalentdiagram gældende for en stor
kategori af XO’er. Rin + Rout bør være mindst mulig
for størst mulig frekvensstabilitet. Man plejer dog at
være tilfreds blot Rin + R out = Rx idet yderligere re
duktion højest kan forbedre stabiliteten med en
faktor 2.

impedans er uendelig. Kurvens hældning for
f = fs, altså der hvor den går igennem den
vandrette akse (f aksen), er et mål for hvor sta
bil en serieresonansoscillator, man kan frem
stille. Jo stejlere kurven er her, desto bedre.
Forbindes X-tallet med en spole eller konden
sator som vist fig. 2, fremkommer et nyt
„X-tal“, hvis serieresonans er ændret (men hvis
parallelresonans er uændret), og hvis impe
danskurve skærer f-aksen (b-kurven) mindre
stejlt i VXO’ens egentlige anvendelsesområde,
nemlig f mindre end fs. Kurven bliver desto
fladere desto større Lres er.
I praksis er hverken kreds eller X-tal tabs
frie, hvilket modificerer de angivne kurver. De
grundlæggende principper er dog de samme.
Ofres een spole mere, kan VXO’en raffineres
yderligere, men vi standser her for ikke at for
plumre vandene.
Et par afsluttende bemærkninger om VXO henholdsvis XO konstruktioner. For maximal
frekvensstabilitet skal fgl. krav overholdes:
K. 1. Strøm gennem moderne Xtals ikke
over ca. 2 mA (ellers mærkes opvarmning).
K. 2. Flvor et X-tal i en opstilling kan opfat
tes som værende forbundet fra en forstærkers
udgang til dens indgang, skal summen af indog udgangsmodstand være lav, helst ikke større
end
X-tallets
serieresonansmodstand
Rx .
(Haves R;n + Rout = Rx regnes ose. normalt
veldimensioneret). Se fig. 4. Rx ligger for mo
derne X-tals fra 10 til 100 Ohm.
Fig. 5 viser en populær XO (serieres.-ty
pen) : N vælges mellem 5:1 og 10:1. Herefter
belastes XO kraftigere og kraftigere med den
efterfølgende belastning - blandingstrin buf
fertrin eller hvad det nu kan være - til den
lige netop svinger, men dog svinger villigt. (En
XO, der kører hårdt, har dårligere stabilitet
end en, der svinger blødt). Er anvendelsen en
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Pout = c • N • Rx • I2g
hvor Pout = output, c en korrektionsfaktor,
der, når man ikke ved andet, sættes = 1, !.. orved det beregnede resultat naturligvis kun 1. cm
mer til at gælde groft tilnærmet. Ie er transisto
rens emitter-jævnstrøm.
Eks. med c = 1, N = 7:1, R x = 50 Ohm,
Ie = 2 mA findes
Pout =l•7•50•(2-10-3)2=

1,4•10-3W=l,4m\V
Er forsyningsspændingen 12 V bliver input
tet til XO’en 24 mW, hvoraf man ser, at virk
ningsgraden kun er 6%, et træk der er karak
teristisk for denne oscillator type.
Som transistor kan enhver silicum-type med
sä 300 MHz og lavest mulig kollektor-basiskapacitet bruges. Der findes endnu (april 71)
ikke egnede FET’s, men det varer næppe længe.
(En egnet FET er en, der ved Isource = 2 mA
har yfs > 20 mA/V).
I en senere artikel vil der blive beskrevet en
to-transistor „høj output" (100 mW) VXO,
hvor der anvendes MOSFETS’s.

Fig. 5

Coo (p f ) = 50 X bølgelængden (m)
C(vf) = 5x bølgelængden (m)
N. Fra 5:1 til 10:1
R(tcOhm) = VbB I 10
Eks. Ose. til 20 m båndet, Vbb — 12 V: Coo = 1000 pF,
C = 100 pF, R = lk2
Værdierne er ikke kritiske.

Litteratur: OZ 1965 s. 341 OX3AB: Variabel
Krystaloscillator.
OZ 1966 s. 6 OX3AB: VXO’en i
praksis.
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RX-FYN
En begyndermodtager - for begynderen
(og stationsmodtager for DX-jægeren)
Af OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense

Denne modtager er primært blevet til for at
skaffe de odenseanske begyndere, der måtte
ønske det, en god og, i forhold til ydelsen, bil
lig modtager. Samtidig har de i byggeprogram
met deltagende amatører, foruden at være ga
ranteret et allerede inden investeringen forevist
og demonstreret apparat, fået deres mere eller
mindre velfunderede teoretiske grundlag uddy
bet med praksis. Al teori er gennemgået med
direkte henvisninger til „Vejen til Sendetilla
delsen“, 4. udgave, der rummer det mindstemål
af matematik og „videnskab" som er en abso
lut forudsætning for at kunne „forstå" radio og
dermed også for at kunne arbejde med radio.
Til modtagerens udformning er anvendt bi
drag og ideer fra flere forskellige kilder. Op
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bygningsmæssigt er der hentet „ramme-ideer"
fra OZ7AQ’s „modul-snak" i OZ maj 1965.
Refererende til de mange indlæg der fremkom
i den anledning, jfr. OZ juni 1965, vil jeg frem
hæve som noget væsentligt i forbindelse med
nærværende, at modtageren på ingen måde er
en færdig konstruktion, forstået således, at der
ikke er mere at lave om på. Tværtimod skulle
den meget gerne give anledning til at én og an
den amatør med tiden finder ud af, at et eller
flere af de enkelte moduler bør ændres. Han
kan da nøjes med at ændre på lige netop det
han finder anledning og/eller lyst til at ændre
på og iøvrigt lade resten være uændret. Samti
dig forventer jeg da, at han lader sine erfaringer
gå videre til os andre via OZ.
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Modtageren er en dobbeltsuper med ideer
hentet fra OZ1BP’s modtager i OZ juni 1970,
OZ6NF’s topconverter i OZ november 1964
og OZ5WK’s foredrag og demonstration her i
Odenseafdelingen af OZ9JC’s modtager i OZ
juni 1968. Herudover er indgået diverse forslag
og ideer fra „OZ“, „Radio Communication",
„UKW Berichte“, samt fra R.S.G.B. og
A.R.R.L.’s håndbøger. Til hvert af modtage
rens moduler foreligger et færdigt fotoprint. Et
samlet sæt print, ialt 9 stk. uden borede huller,
kan erhverves ved indbetaling af 56,00 kr. på
giro nr. 17 37 21, E. Hansen, Sophus Bauditz
vej 14, 5000 Odense. Krystallerne er købt
ved fa. Jan Crystals, 2400 Crystal Drive,
Fort Myers, Florida 33901, USA, det mekani
ske filter er fra fa. Ing. Hannes Bauer, 86
Bamberg, Postfach 2387, Vest Tyskland (75,DM). Alle delene i modtageren er gængse han
delsvarer. Ved udformning og udvælgelse er
der i videst muligt omfang taget hensyn til,
hvad den helt uerfarne vil have nemmest ved
at behandle. F. eks. er der anvendt alm. Fet i
stedet for Mos-F et, idet disse første ikke „står
af“ blot de ser skyggen af en loddekolbe, og
der er anvendt færdige MF-trafoer, hvis Q ikke
er formidabelt, men til gengæld er det meget
vanskeligt at få MF-en til at gå i sving ved
brug af de viste BF 167, hvis tilbagekoblings
kapacitet er så lille som 0,15 pF.
For så vidt angår gennemgangen af den elek
triske del af modtageren, er denne holdt på et
minimum, idet det er min erfaring, at for me
gen omtale af brug af diverse måleinstrumen
ter, overvejelser pro et contra, det deraf føl
gende kompromis, samt andre ganske udmær
kede bemærkninger i så henseende, virker lige
så afskrækkende på begynderen, som de sam
me bemærkninger er nyttige for den mere er
farne. Endelig vil den seriøst arbejdende ama
tør altid ønske at vide mere, og han vil da selv
skaffe sig de fornødne oplysninger, bl. a. ved
gennemgang af ovenfor omtalte artikler.
I beskrivelsen af den mekaniske opbygning
er der ligeledes taget videst muligt hensyn til
den nye, der intet, eller næsten intet, ved om
bygning af en modtager. Beskrivelserne af de
enkelte arbejdsgange er, i særdeleshed i begyn
delsen af hvert „afsnit", så fyldt med „selvføl
geligheder11 at den mere erfarne skyndsomst
lægger bladet til side med en stille hovedry
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sten, hvis han da ikke farer i blækhuset med et
17 sider langt indlæg om spild af spalteplads.
Den nye og uerfarne tier tavst stille og siger ik
ke noget, men går til gengæld i gang og resten
af artiklen er for ham (hende).
Blokdiagrammet
Fig. 1 og foto nr. 2 viser de forskellige mo
duler i modtageren. De fra hver converter kom
mende signaler „blandes" ned til området fra
2,2 til 2,7 MHz, et forholdsvis roligt område,
hvor man undgår, at naboamatøren „slår ind",
som tilfældet kan være, når man bruger en
80 m grundmodtager. Yderligere opnår man
at få et meget nøjagtigt kalibreringssignal, idet
den engelske MSF og den tjekkoslovakiske
OMA, der begge sender på 2,5 MHz med en
nøjagtighed på noget nær grænsen af det bru
gelige, ligger inden for VFO’ens område, hvor
ved den med det anvendte 1,3 MHz krystal vil
falde lige netop på 3,8 MHz. Egentlig er det
forkert at kalde ovenstående for en converter,
idet der ikke i denne sker nogen form for kon
vertering, hvilket vil sige „ombytning", her af
frekvenser.
I converteren sidder en HF-kreds og en kry
staloscillator. Det forstærkede HF-signal, f.eks.
3,5 MHz og et oscillatorsignal på 1,3 MHz
sendes over til 1. blander. „Blanderen" er et
ulineært element, idet det ikke alene leverer
samme signal i udgangen, som det der optræ
der i indgangen. I det foreliggende tilfælde
samler interessen sig om det ene af to lige
kraftige signaler, nemlig signalet på 3,5 - 1,3
= 2,2 MHz. Det andet signal - spejlsignalet ligger på 3,5 + 1,3 = 4,8 MHz, og det er til
pas langt væk fra det første til at det ikke vil
volde problemer senere i modtageren, idet de
først kommende kredse i modtageren filtrerer
dette signal fra.
Vi har nu fået et 2,2 MHz signal, som vi
stopper ind i 2. blander, hvor der desuden
kommer et signal fra VFO’en (variabel fre
kvens oscillator) på 2,655 MHz. Det her brug
bare signal er på 2,655
2.2 = 0,455 MHz
eller 455 kHz, der føres videre gennem et me
kanisk filter til MF-forstærkeren. En del af det
nu forstærkede MF-signal føres til en AGCforstærker (automatisk forstærknings kontrol).
Resten af MF-signalet føres videre i MF-for
stærkeren og derfra til detektorprintet, der des
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uden indeholder 2 stk. BFO (beat frekvens os
cillator), én for det nedre sidebånd og én for
det øvre. Eet af BFO-signalerne og MF-signalet „blandes" nu og ud fremkommer en tone
indenfor det hørbare område. Dette lavfre
kvente signal forstærkes op i LF-forforstærkeren og kan nu bruges direkte til aflytning med
hovedtelefoner, omend kvaliteten og styrken
ikke er overdådig. For at få det hele med, an
vendes der til sidst den af OZ7AQ i OZ okto
ber
1965
beskrevne
LF-udgangsforstærker,
hvorefter der ikke mangler noget i forstærk
ningsmæssig henseende. Strømforsyningen taler
for sig selv.
For ligesom at kunne holde lidt bedre styr
på det hele og få det éntydigt, er modtageren
bygget op efter følgende cifrering:
1. ciffer:
0 = converter
1 = blander
2 = oscillator
3 = MF selektivitetsled
4 = MF forstærkning
5 = AGC forstærkning
6 = detektor + BFO
7 = LF forforstærker
8 = LF udgangsforstærker
9 = stabiliseret strømforsyning
2. ciffer:
1 = 160m
2=
80 m
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3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=

40
20
15
10
10
10
10

m
m
m
m(28,0 MHz
m(28,5 MHz
m(29,0 MHz
m(29,5 MHz

-28,5MHz)
- 29,0MHz)
- 29,5MHz)
- 30,0MHz)

3. ciffer:
Nr. på Novalsokkel-ben
4. ciffer:
(efter stregen) angiver printets nr.
Ved senere udvikling af nyt print
vil dette få nr. -2, -3 o.s.v.
Eksempel:
203 =
VFO ben nr. 3
408 =
MF forstærker ben nr.8
108-206 = forbindelse mellem
blander ben 8 og VFO ben 6.
Mekanisk opbygning
Til denne kræves
et minimum af værktøj be
stående af
boremaskine, diverse bor, bl. a.2,4
mm og 3,2 mm, en løvsav, et par sammenspændelige stykker vinkeljern. der skal bruges som
en art „bukkemaskine", skruetrækkere, 3 mm
skruer, 3 mm grundtap med tilhørende vinde
jern til gevindskæring, samt en fil til fjernelse
af diverse grater (kanter, der fremkommer ved
forskellige former for bearbejdning af metal,
f. eks. ved boring og savning). Mere kan også
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gøre det, idet der netop fordi det er et begyn
derprojekt, er afsat god plads overalt, så også
ekstra tommelfingre er forudset/sat.
Det „faste" i modtageren er convertersektionen og grundmodtageren, hvorfor der startes
med opbygningen af disse.
Convertersektionen
fig. 2 laves af et stk. 1,5 mm aluminiumsplade
med målene 300 X 80 mm, samt 2 stk. vinkel
messing (15 X 15 mm), hver med en længde af
80 mm. Når der fremover nævnes aluminiums
plade og vinkelmessing, er det 1,5 mm plade
og 15X15 mm vinkel, hvis ikke andet udtryk
keligt er nævnt. Pladen mærkes op efter de giv
ne mål og hullerne bores. 19 mm hullerne vil
det nok være nemmest at lave med en hulskæ
rer eller en Q-MAX (stanseværktøj = rundt,
firkantet m. fl. stempel, der presses gennem
pladen ind i en tilsvarende cylinder på den
modsatte side af pladen. Giver det mest regu
lære hul uden grater). Prisen for dette stykke
værktøj andrager ca. 44,- kr. I mangel af hul
skærer eller Q-MAX borer man et hul i nær
heden af cirkelkanten, sætter løvsaven ind og
saver hullet ud. At bore en række huller langs
hele cirklens omkreds og derefter mejsle hullet
ud, må vist være sidste udvej. Det er ikke nød
vendigt at bruge specielle metalløvsavsklinger,
idet de almindelige klarer udskæringen i det
bløde metal uden større besvær.
Placeringen af de små huller til fastspænding
af Novalfatningerne bør man være ret omhyg
gelig med, da printenes placering er direkte af
hængig af fatningernes orientering. De 2 prik
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ker, der er vist i alle 19 mm hullerne, viser pla
ceringen af ben 1 og ben 9 på Novalfatningen.
Disses placering er alle steder parallelle med
en af siderne. Når der ikke er anført mål på
placeringen af disse huller skyldes det, at jeg
selv har konstateret 2 forskellige placeringer af
fastspændingshullerne i forhold til ben 1 og 9.
På fig. 3 er vist hulplaceringen på den al
mindeligst forekommende type. Denne tegning,
der er i målestoksforholdet 1:1, kan bruges til
direkte afsætning af fastspændingshullerne til
Novalfatningerne.
Det lille 3,2 mm hul i den anden stiplede
bukkelinie fra oven på fig. 2 er beregnet
til at føre en ledning fra converterskifteren til
1. blander. De 4 opspændingshuller svarer til
5 mm
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Fig. 2.
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FORPLA DE

Huller for opsætning: 3,2 mm Ø. Huller for Novalfatninger: 19 mm Ø. Alle mål i mm.

tilsvarende huller i de to stk. vinkelmessing. I
hvert af disse to bores 4 huller med et 2,4 mm
bor. Hullerne bores 10 mm inde fra hver ende
og 10 mm oppe fra vinkelens toppunkt. Her
efter skæres 3 mm gevind i de 4 (8) huller.
De to af hullerne i hvert stykke skal bruges
ved fastspænding til convertersektionen, medens
de andre skal bruges ved fastspænding på bund
OZ NOVEMBER 1 971

pladen. På dette sted et lille tip: Lav først hul
lerne i vinklerne. På grundlag af disse mærkes
op på pladen, det forøger chancerne for „pas
kram".
Alle huller er nu boret i den plane plade,
hvorefter denne skal bukkes. Først bukkes de
to 25 mm endestykker den „ene“ vej og der
efter foretages de øvrige fire bukninger den
„anden" vej som vist på fig. 4 og foto nr. 3.
Denne rækkefølge for at undgå for megen infil
tration i den sidste ende. Bemærk, at fig. 2 vi
ser den side af pladen, der skal vende udad
efter bukningen. Til senere orientering bør der
på converterholderen tegnes en pil der viser
„fremad mod forpladen". Brug speedmarker.
Fig. 5 viser den plade, hvorpå omskifteren
monteres. Pladen har målene 40 X 100 mm.
Desuden skal der bruges et stk. vinkelmessing
med en længde på 40 mm. Dette monteres for
neden på pladen med 3 mm skruer. I den side
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Fig.5.

Fig. 6.

af vinklen, der vender ned mod bundpladen
bores to 3,2 mm huller i en afstand af 5 mm
fra enderne. Det ene files op til en længde af
4-5 mm på tværs af længderetningen. Formå
let med dette er, at omskifterholderen skal
kunne „lirkes" på plads, når hele arrangemen
tet skal placeres på bundpladen og have for
bindelse ud gennem forpladen. Af samme år
sag skal vinklen monteres bagud som vist på
fig. 6, og foto nr. 3, idet man ikke vil kunne
komme til at justere på skruerne efter monte
ringen, hvis disse vender fremad.
Næste punkt bliver samlingen af hele convertersektionen. Til dette formål skal bruges et
par strimler aluminium på 10X50 mm (andet
materiale kan også bruges, da det ikke skal an
vendes permanent ved modtagerens opbygning,
men blot er et monteringshjælpemiddel). I

hvert af disse stykker bores der to 3,2 mm
huller i en afstand af 11,5 mm fra enderne. Et
af hullerne i hver strimmel files op til en længde
af 4-5 mm i længderetningen. I 9,5 mm hullet
monteres en drejeomskifter — 2 dæk med hver
2X5 stillinger - således at „dækkene" vender
bagud, jfr. fig. 6, og foto nr. 3. Herefter spæn
des de to 50 mm strimler på converterholderen forneden, således at afstanden mellem de
to lodrette „25 mm ender“s ydersider bliver
50 mm. Omskifterholderen føres ind i converterholderen, så langt, at midtpunktet mellem
de to dæk er midt under 19 mm hullerne. Gen
nem de to huller forneden i omskifterholderens
vinkler mærkes nu op til boring af 2 stk. 2,4
mm huller til fastspænding af omskifterholde
ren. Om ikke af andre årsager, så for et syns
skyld, bør omskifterholderen monteres vinkel
ret på converterholderens længderetning. Vink
lerne skrues af converterholderen, der bores
2,4 mm huller på de afmærkede steder, 3 mm
gevind skæres og vinklerne spændes på om
skifterholderen. Skruerne til denne fastspæn
ding skal være så korte, at de ikke rager ud
forneden, da den nederste side skal være plan
med bundpladen.
Oscillatorsektionen
skal i sin mekaniske opbygning være så solid
som muligt, hvorfor der anvendes en selvstæn
dig enhed til dette formål. Der skal bruges et
stk. plade på 270X 130 mm og et stk. på

OSCILLATOR SEKTION R X ~ FYN.

1.5m m alu min ium - Opsp.huller: 3.2 mm 0 - Alle mal i mm.
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Fig. 7.
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Forplade.

ioo

93 X 70 mm. Af vinkelmessing skal der bruges
6 stk. å 70 mm og 2 stk. å 90 mm. Mål m. v.
fremgår af fig. 7 og fig. 8. Ved boring af hul
lerne til placering af vinkler m. m. anvendes
samme fremgangsmåde som tidligere beskrevet.
Til fig. 7 skal knyttes følgende oplysninger:
Venstre side: hullet lige under „m“ i „side
mod converter" er beregnet til indføring af den
tidligere omtalte ledning fra converteromskifteren.
Midten: hullet foroven er beregnet til + 12
volt forsyningen til både blander og oscillator.
Højre side: af de tre huller foroven - 10 mm
nede og med en indbyrdes afstand på 25 mm
er nr. 1 og nr. 3 beregnet til fastgørelse af et
stk. vinkelmessing og en skærmplade (omtales
senere), medens hul nr. 2 (i midten) skal føres
igennem vinklen og skærmpladen uden gevind,
idet det er beregnet til en ledning, der fører
455 kHz signalet fra 2. blander til det meka
niske filter.
De tre huller, 2 stk. 33 mm nede og 1 stk.
66 mm nede regnet fra overkanten, er beregnet
til fastgørelse af en 3-gangs drejekondensator,
der er en Geloso nr. N 774 — 23 til 209 pF.
Den bruges i Geloso’s Pi-led som afstemnings
kondensator. Når alle huller er boret, passet til
o. s. v. skal pladen bukkes 90° i de stiplede
linier. Når pladen ligger ned med samme side
op som vist på fig 7. skal venstre og højre side
bukkes opad og derved danne „benene" i et
„U“. Drejekondensatoren skal spændes på
ydersiden af højre ben, jfr. fig. 9 og foto nr. 4.
Bemærk i øvrigt, hvorledes det midterste vin
kelpar vender. Vinklerne skal sidde således for
at give plads til forbindelsen mellem drejekon
densatoren og oscillatorprintet.
Om pladen, fig. 8, til selve oscillatorprintet,
er der intet særligt at bemærke.
O Z NO VEMBER 197 1

^ FORPLADE

Fig. 10.
Huller til opspænding: 3,2 mm Ø. Huller til Novalfat
ninger: 19 mm Ø. Alle mål i mm.
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Resten af grundmodtagerens mekaniske dele
fremgår af fig. 10 og fig. 11. Pladen på fig. 10
skal efter boring, tilpasning o. s. v. bøjes 90°
i den stiplede linie. Når pladen ligger ned med
samme side opad som vist på fig. 10, skal høj
re side bøjes nedad. Foruden aluminiumspla
derne på henholdsvis 360 X 100 mm og 200 X
100 mm, skal der bruges 3 stk. vinkelmessing
å 100 mm. Vedrørende fig. 11 skal 2 af de 3
huller til venstre bruges til at spænde pladen
fast på oscillatorsektionen, medens det 3. hul
er beregnet til den tidligere nævnte ledning fra
2. blander til det mekaniske filter. Pladen bøj
es 90° i hver af de stiplede linier, men til mod
sat side, jfr. fig. 12 og foto nr. 4. De resteren

de 2 huller er beregnet til det ene stk. vinkel
messing til brug ved fastspænding til grund
modtagerens forplade, fig. 13, (ikke at forveks
le med modtagerens forplade, fig. 17).
Grundmodtagerens forplade, fig. 13 og foto
nr. 5, har målene 233X 132 mm. Funktionen
af de forskellige huller er som følger begyn
dende fra venstre: De første 4 er til fastspæn
ding af oscillatorsektionen, 8 mm hullet er til
drejekondensatorens aksel, lodret kommer nu
3 huller på stribe, hvoraf de to nederste er til
fastspænding af skærmen, medens det øverste
er til ledningsgennemføring, hvilket også gæl
der for de 5 huller vandret på stribe med 10
mm mellemrum og for de tre huller, der er an-

GRUNDMODTAGER RX-FYN
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200
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Fig. 13.
Opspændingshuller
3,2 mm Ø.
Alle mål i mm.
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sat som en trekant 45 mm oppe og 25 mm inde
fra højre side. Ingen af disse ledningsgennem
føringers placering er kritisk. De sidste 2 huller
ude til højre er fastspændingshuller henne ved
AGC-forstærkeren og Beat + detektor.
OZ NOVEMBER 1 971
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Fremstillingen af pladerne til LF-forforstærkeren og strømforsyningen indebærer ingen
særlige problemer, idet man blot følger de på
fig. 14 og fig. 15 viste mål m. v.
(fortsættes)
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QRP, eller: Hvorfor dog være stor
når man er lykkeligst_____
Af OX3FS, Finn Stenstrup, 3923 Narssarssuaq, Grønland

Jeg vil med denne artikel gerne ramme en
pæl gennem den vist desværre ret almindelige
misforståelse, at man med vore dages over
fyldte bånd ikke kan gøre sig gældende med
en lille station, men bør stile efter anlæg der
gør det muligt at overdøve alle de andre. Sam
tidigt vil jeg reklamere lidt for en mere udbredt
anvendelse af QRP - CW.
En CW-amatør behøver ikke at være sprog
kyndig, og CW er en af de effektiveste, kendte
kommunikationsmetoder.
Standarden af det materiel, der i dag anven
des på amatørbåndene, er så høj, at det kun er
de færreste amatører, der besidder den for
nødne mængde teoretiske kunnen, praktiske er
faring, laboratorieudstyr, tid og penge til at ud
vikle deres egen station. Forståeligt at mange
køber et kit og lader fabrikken klare de radio
tekniske problemer. Ea CW-station derimod
er ofte så enkel en sag, at den kan konstrueres
efter den enkeltes smag, blot med et universal
instrument, et gitterdykmeter og en diodeprobe.
Med en 50 W CW-sender er det på 20 m
ikke nogen særlig kunst at opnå stribevis af f.
eks. W/K-kontakter på en enkelt aften, hvorfor
denne type forbindelser ofte hurtigt mister sin
charme. Anderledes stiller sagen sig, hvis man
til sin rådighed kun har en 1 W station. Da er
man lykkelig for kontakt med snart sagt hvem
som helst. Ens hobby bliver da virkelig char
merende. Samtidig er 1 W så høj en effekt, at
man ikke skal sende en hel aften for at få en
QSO. En 1 W-sender kan fødes med batteri,
hvilket forenkler konstruktionen, og forhin
drer TVI/BCI via lysnettet. Den kan udføres
helt med ikke særlig dyre transistorer og redu
cerer risikoen for BCI/TVI betydeligt, ikke
blot fordi den er så svag, men også fordi man
kan lade „PA“-trinnet køre i klasse A, hvorved
der idelt jo ikke dannes harmoniske, og disse i
praksis i hvert fald er langt svagere end dem
fra et klasse AB/B/C-trin.
Påtrykkes et coaxialkabel, der fører op til
en antenne, en sinusformet spænding med en
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spidsværdi 10 V for et 50 Ohms kabel og 12,2
V for et 75 Ohms kabel, er den tilførte effekt
= 1 W, en udgangseffekt jeg vil mene man bør
stile efter ved en QRP-konstruktion. De an
førte spændinger, der let måles ved senderens
antennestik med en diodeprobe, gælder kun,
når kablet er korrekt afsluttet (SWR=1). Det
er klart, at med 1 W til rådighed er der ikke
meget at give væk af. Man sikrer sig, at anten
nen er i orden ved at få en behjertet sjæl over
med et reflektometer (SWR-meter) samt en så
kraftig sender, at meteret kan bringes til at
vise fuldt udslag. SWR bør være mindre end
1,2. (Nej - det er ikke spor svært). Nogle SWRmetre er upålidelige ved så lave SWR. Kontrol
ler for en sikkerheds skyld ved at hægte en
modstand på i stedet for antennen. Med en
modstand på 82 Ohm skal et 50 Ohms SWRmeter vise SWR =1,64, og med en 100 Ohms
modstand skal et 75 Ohms SWR-meter vise
1,33. Mål hurtigt da modstandene hurtigt svi
des. Når SWR er ok, kablet af hæderlig kva
litet og ikke over 50 m langt, ved man, at al
den kablet tilførte effekt afgives til antennen
(hvor den så stråles hen, er en anden historie).
For eet-bånds sendere gælder, at der ikke er
nogen grund til at føre PA-afstemingskontroller
frem til forpladen (gælder på alle bånd højere
end 3,5 MHz). Disse kan skruetrækkerjusteres
inde i senderen inden låget smækkes på, ellers
er senderen ikke ordentlig dimensioneret. Sen
derens VFO laves nemmest som VXO, og hele
senderen vil normalt kunne laves med to til tre
transistorer. Under eksperimenter med sende
ren anvendes som kunstantenne to parallelfor
bundne 0,5 Watt’s modstande på hver 150
Ohm, hvis man senere ønsker at anvende et
75 Ohms kabel og to 100 Ohms modstande,
hvis man skal bruge 50 Ohms kabel. Der eks
perimenteres så til man opnår de eftertragtede
12 V henholdsvis 10 V. Når man går i luften,
skal man først have indøvet en vis QRP-QSO
teknik, hav derfor tålmodighed i starten, og du
vil forbavses over, hvor effektiv en sådan lille
fyr er.
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Og nu nogle erfaringer fra båndet (20 m).
For ca. 5 år siden bestod stationen her blandt
andet af et veltempereret PA-trin, jeg mindes,
at glødestrømmen var 20 amp., samt en tre
element tråd-beam. På dette anlæg kunne man
da også kontakte både den ene og den anden.
For sportens skyld ændredes anlægget til en
groundplane-antenne model OZ7CF og en 4
W-ud-sender m. 1 stk EL 83 i PA. Med disse
4 W output blev de fig. år lavet forbindelser
med det meste af verden, heriblandt med
mange ret sjældne stationer. Bedste DX afstandsmæsigt var VK, af hvilke der blev kørt
nogle stk. Senderen er afbildet s. 95 i juli 68
QST. Flerpå byggedes en fuldtransistoriseret
1 W (output) sender. Også med denne gik det
strygende, omend den ikke havde nogen særlig
levetid, idet jeg fik blod på tanden og lavede
den på billedet viste 0,1 W QRP. (Ja, 100 mW).
Den nuværende ant. er den foldede dipol, der
er vældig taknemlig at have med at gøre.

^"mindre end9m
start med 9m. Klip og mål
til resonans pa 14 MHz
78 ohm // 3,5 pF
målt på 14,05 MHz

nærbillede
tilslutning.

af

antenne-

Fig. 2

Fig 2. Den her anvendte foldede dipol. Som afstands
stykker i dipolen anvendes stykker af 16 mm ø plastic
elektrikerrør. Antennens højde over jord er ca. 6 m.

QSO i ca. en halv time, stabil forbindelse.
Selv om dette var med 100 mW vil jeg anbefale
1 W. Dels er det vældig langt at morse 100
mW, og dels må man ofte morse det om, da
modparten tror, de har misforstået og be’r en
gentage output.
Er der nogen, der får blod på tanden og har
spørgsmål i relation til ovenstående, så lad mig
endelig høre. Sluttelig skal nævnes, at output
her måltes med et FIP 250 B RX-meter + Tek
tronix type 454 oscilloskop på melodien
P = E2peak \2 • Rant
OZ Litteratur:
1959: s. 69: OZ9MV

Fig. 1. 100 mW out VXO til 14 MHz. Alle spændin
ger undtagen V’ målt til stel. Første transistor kører
klasse A. Vigtigt at V’ = 0,7 V. Udgangstransistor
kører i klasse B. Tilbagekoblingen indstilles tn. R.
Transistorer: RCA 40673. Det var ønskeligt om de to
82 Ohms modstande var mindre, men dette kræver
bedre transistorer. Spændinger med index p angiver
HF-spidsspændinger. Øvrige er DC værdier. Med et
KVN XS 0801 x-tal var trækningsområdet 20 kHz.

Der skal en del tålmodighed til at få QSO
med denne sender, men det går faktisk. Jeg
har foreløbigt kørt 10 lande her fra Sydgrønland. Bedste DX var UW6NQ, 449 (QTH
Rostov/Sortehavét),
sværeste
KP4TIN,
579,
Bedste RST SP5DUJ, 599 - men mon han
havde givet det, hvis han havde vidst, hvad det
var for en sender — sjoveste OK1MGW, 589,
OZ NO VEMBER 1 971

s. 136: OZ9BG
s. 206: OZ9MV
1960: s. 232: OZ7HX
1961: s. 104: OZ1HS
s. 248: OZ5U
1964: s. 36: OZ7AQ
s. 115:OZ7AQ
1968: s. 155: OZ7HU
1969: s. 340: DR 1316
1970: s. 147: DR 1449

Også en begynder
sender.
Lidt om S9 + 10 dB.
En begyndersender
til 80 meter.
QRP sender for jævnog vekselstrøm.
Let bygget QRP-TX.
QRP TX/RX.
Antenneomskifter
med dioder.
Vi pusler med
transistor oscillatorer.
En begyndersender.
En C licens sender.
Eleltransistoriseret
sender for den nye
C-licens indehaver.
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Genopladning af tørbatterier?
Når man anvender batteridrevne konstruk
tioner er det en stadig tilbagevendende begiven
hed, at batterierne skal skiftes. Da disse ikke er
helt billige kan det også godt blive større beløb,
der kan komme på tale. Og hver gang man
skifter batterier kommer man da også uvægerlig
til at drømme om, hvor rart det ville være, om
de kunne oplades og bruges igen. Nu kan tør
batterier som bekendt ikke oplades, og det ville
derfor være nødvendigt at gå over til nikkel
cadmium celler. Disse er dog hundedyre, og der
for ender det altid med, at man holder fast ved
tørbatterierne.
Men hvorfor kan elementet ikke genlades,
når akkumulatoren kan? I princippet kan et
tørelement udmærket oplades. Når man tapper
strøm fra batteriet vil zink-ioner vandre fra det
ydre zinkbæger mod kulstangen i midten. Sæt
ter man nu strøm den modsatte vej vil zink
ionerne da også gå ud mod bægeret igen. Men
da den lille zink-ion ikke kan finde ud af, hvor
han kom fra, vil zinken ikke sætte sig nøjagtigt
som før. Hvis bægeret ikke er helt rundt og
massen indeni ikke helt homogen samt kul
stangen ikke sidder helt nøjagtig i midten - og
det vil naturligvis aldrig være tilfældet — vil
modstanden fra midterelektroden til forskellige
punkter på bægeret ikke være den samme. Vi
kan se hvad der sker, hvis der et sted er en bule
ind i bægeret. Der hvor bulen er vil afstanden
mellem elektroderne altså være mindre end de
andre steder, og modstanden altså også mindre.
Prøver vi nu at oplade batteriet vil strømtæt
heden være størst hvor bulen er. Vi får her den
største iontransport og vil følgelig få det tyk
keste zinklag her. Men det vil altså sige, at
hvor vi har den mindste afstand får vi den tyk
keste aflejring, og altså endnu mindre afstand.
Så får vi igen mindre modstand, større strøm
tæthed, tykkere aflejring etc. Vi ser, at der vil
være en tendens til at ujævnheder forøges, og
i den sidste ende vil batteriet altså kunne kort
slutte. Så den genopladning fik vi ikke megen
fornøjelse af.
I en akkumulator går det ikke galt fordi
elektroderne ikke fjernes som tilfældet er med
zinken. Der sker i stedet for en kemisk omdan
nelse af elektroderne som ikke mister deres
form. Der bliver altid et gitter tilbage hvor
ionerne kun kan sidde på ganske bestemte
pladser. Der er altså ingen mulighed for at
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elektroderne kan begynde at vokse.
I det schweiziske blad „Old Man“, nummer 3,
1971 var der vist en metode efter hvilken et
almindeligt tørbatteri kunne genoplades på en
sådan måde, at zinken blev jævnt fordelt. Den
samme lademetode kunne også bruges på nik
kel-cadmium akkumulatorer, der kunne oplades
på den halve tid. Det lyder altsammen næsten
alt for godt, men det var ikke i aprilnummeret
artiklen stod, og vi tør ikke afvise at der kan
være noget om snakken selv om vi ikke har
afprøvet metoden.
Fidusen er - i al sin skummelhed - at man
ikke lader med DC som normalt men med AC,
således at ladestrommen er ca. 10 gange større
end „aflade“strømmen. Frekvensen er tilsyne
ladende ikke kritisk, og så er det jo nærliggen
de at benytte lysnettet. Et ladeaggregat kan da
se ud som vist på figuren:

Modstandene vælges så batteriet lades op på
ca. 4-5 timer. Transformatorspændingen er
ganske ukritisk blot den er væsentlig højere
end batterispændingen. Principielt kunne lys
nettet anvendes direkte, men dette må frarådes
på det kraftigste på grund af berøringsfaren.
Er cellen helt død så saften driver ud af den,
kan den naturligvis ikke oplades igen. I den
nævnte artikel anføres det, at batterispændin
gen ikke bør være under 1,3 V pr. celle - altså
3 X 1,3 V = 3,9 V for et 4,5 V batteri. Fuldt
opladet vil spændingen næsten være 2 V pr.
celle, men når ladningen ophører vil spændin
gen hurtigt falde til de normale 1,5 V. Det er
altså forhold der minder meget om dem vi ken
der fra almindelige blyakkumulatorer.
Hvis man anvender dette ladesystem på en
nikkel-cadmium akkumulator siges det, at man
kan lade med så stor strøm at akkumulatoren
vil kunne oplades på 5 timer uden at beskadige
akkumulatoren. Og overladning skulle ikke be
tyde så meget.
Vi har som sagt ikke prøvet systemet, og
hører meget gerne om de resultater læserne
måtte få. Systemet lyder jo næsten for godt til
ikke at være en and!
NG.
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Antennerotor GDP 214
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn
Markedets
billigste
antennerotor
hedder
GDP 214 stod der i en annonce fra Semco i
februar OZ og det fristede mig til for en gangs
skyld at investere i fabriksfremstillet grej.
Nu er der som bekendt sørget for at træerne
ikke vokser ind i himlen og det siger sig selv,
at for 310 kr. incl. moms kan man ikke få ver
dens bedste rotor, så man må indstille sig på et
kompromis mellem krav og funktion.
Selve rotoren, der i øvrigt er en Aliance mo
del T 45 med gennemgående aksel, er ganske
udmærket rent mekanisk. Naturligvis skal man
ikke overbelaste maskineriet, men en 4x10
element 2 meter antenne + evt. 70 cm do. kan
den udmærket behandle, såfremt rotorrøret for
synes med et støtteleje.
Støttelejet er nemt fremstillet af et stykke
rør ca. 25 cm langt og med en indvendig dia
meter svarende til rotorrørets udvendige dia
meter + 1-2 mm. Støttelejet anbringes ca. 1
meter nedenfor rotoren ved hjælp af 2 påsvejsede stykker vinkeljern + 2 spændebånd af
den type autosmeden anvender til samling af
udstødningsrør. Jeg har svejset en bund i mit
støtteleje og har bragt en stålkugle til aflast
ning af lodret tryk. Som smøremiddel er an
vendt „Vandpumpefedt" der har den fordel at
sommervarmen ikke får det til at løbe ned af
masten.
Indikeringen foregår i den originale kontrolbox med et dobbeltspolet blødt jernsinstrument
i en broopstilling. Nøjagtigheden er under al
kritik og da man alligevel skal have fat på en
Kontrolbox

transformator 220 V - 110 V kan man lige så
godt anvende brevkassens opskrift på havkat
overfor kontrolboxen. Nå, kassen er da rigtig
pæn, så jeg foreslår følgende ombygning:
Blødtjernsinstrumentet med tilhørende for
plade smides væk og i stedet monteres et 1 mA
instrument (så stort som muligt). Jeg har an
vendt et 180° instrument fra Bech Hansen
d.v.s. kun indmaden af det (bakelitkassen var for
stor). Derefter afmonteres transformatoren smid den væk, den siger så underligt på 220 V —
og kredsløbet som vist på diagrammet indbyg
ges. Opstillingen er en normal broopstilling +
ensretter. De to pot-metre har følgende funk
tion: Med antennen i midterstilling justeres in
strumentet til midte ved hjælp af 1 k-Ohm potmeteret og med antennen i yderstilling stilles
instrumentet til max. udslag med 3 k-Ohm potmeteret (dette er det originale indbyggede).
Processen gentages nogle gange hvorefter man
kan påskrive Nord - Syd o. s. v. på skalaen.
Hos mig blev skalaen næsten lineær. Bemærk
at kun den ene omskifterkontakt anvendes, da
kontrolboxen forsynes fra en udvendig 24 V
transformator, der tændes sammen med mod
tageren. Indikeringen er således i funktion når
modtageren er tændt. Transformatoren skal
kunne afgive ca. 1 A.
Ombygningen har kostet mig ca. 75 kr. så
jeg er nok stadig i besiddelse af markedets bil
ligste rotor som annoncen så pænt lover, men
brugsværdien er ved at være på højde med de
mere avancerede typer.
Rotor

motor
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Emitterfølgeren - en dårlig buffer
Af LA6UF, Sverre Grimnæs, oversat fra „Amatør Radio” (norsk) nr. 12, 1970

For at værne om en oscillators frekvenssta
bilitet er det almindeligt at benytte et eller flere
skilletrin mellem oscillator og belastning. Et
sådant skille- eller buffertrin har to opgaver:
1) Det skal belaste oscillatoren mindst mu
ligt, altså have højest mulig indgangsimpedans,
samtidig med at det har lavest mulig udgangs
impedans. Nogen særlig spændingsforstærkning
er unødvendig.
2) Det skal effektivt forhindre, at signaler
kan trænge tilbage fra udgangen af bufferen til
oscillatoren, ellers vil oscillatorfrekvensen va
riere med PA-tuning etc.
Tilsyneladende passer en almindelig emitterfølger godt til denne opgave. Udgangsimpedan
sen er lav, indgangsimpedansen er høj og spæn
dingsforstærkningen er 1. Vi skal se, at emitter
følgeren er en dårlig buffer, fordi den ikke til
fredsstiller krav 2.

per, fordi det medfører lav indgangsmodstand,
er også ødelæggende for emitterfølgerens effek
tivitet som buffer. Via denne diode kommer
signalet nemlig frem til indgangen fra udgan
gen med ganske lille dæmpning.
Diodens indre modstand kan findes af

når Id er jævnstrømmen i mA gennem dioden,
r er da den dynamiske modstand overfor små
signaler. Som diodestrom skal vi her regne med
basisstrømmen Ib. Dæmpningen fra udgang til
indgang i fig. 1 bliver da bestemt ved spæn
dingsdelingen mellem r og Rb. Eksempel:
2 Rb = 10 kohm, Ib 0,1 mA,

Vi ser, at hele 95 % af signalet på udgan
gen genfindes på indgangen - sandelig en dår
lig buffer! Emittermodstanden Re indgår ikke
direkte, men den er med til at bestemme arbejdspunktet og derved r. (Dette er et „Vorst Case"
tilfælde, og i praksis går det ikke så galt. T R )
Forholdet, der her er skitseret, kan yderlige
re forværres af to årsager. For det første gæl-

Fig. 1.

Fig. 1 viser kredsløbet for en emitterfølger.
Hvilken dæmpning får et signal, som sendes
igennem den gale vej, altså ind på udgangen og
ud af indgangen?"
Basis og emitter i en transistor danner en
diode, forspændt i lederetningen. Dette, som
ofte anses for en af transistorens største ulem
450
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der værdien af r kun for små signalamplituder,
og vi skal ikke op på mange tiendedele volt,
før der optræder kraftig ulinearitet, så det sig
nal vi finder på basis ikke kun er stort, men
også fuldt af harmoniske. For det andet er der
også en kapacitet i basisemitterdioden, som i
små HF-transistorer kan være 30-100 pF, hvil
ket gør signalgennemgangen endnu lettere ved
høje frekvenser.
Indgangsmodstanden for emitterfølgeren fig.
1 er med tilnærmelse hfe gange Re, parallelt
med Rb. Vi ser altså, at indgangsmodstanden
er direkte afhængig af belastningen Re (paral
lelt med en ydre belastning), hvilket også kol
liderer med krav 2. Ved højere frekvenser vil
yderligere en ændring i Re forplante sig direk
te via basis-emitterkapaciteten.
Hvordan skal vi så skaffe os en god buffer?
Vi kan f. eks. som fig. 2 viser tage signalet ud
fra kollektoren i stedet. Den diode, som dannes
af kollektor og basis er jo forspændt i spærre
retningen, så r her er temmelig høj, og ligele
des er kapaciteten lav, 1 pF eller mindre. Ind
gangsmodstanden er den samme i fig. 1 og fig.
2, nemlig omtrent lig med hfe (strømforstærk
ningsfaktoren, også kaldet ft) ganget med Re,
parallelt med Rb. Når det gælder udgangsimpe
dansen har vi måttet ofre noget, i fig. 1 er den

nærmelsesvis lig med Rk, og sidstnævnte er som
regel en del større end førstnævnte. Dæmpnin
gen fra udgang til indgang kan ved lave fre
kvenser let bringes op på 1000 gange.

Fig. 3.

Felteffekttransistoren egner sig godt som
buffer, her har vi ikke nogen diode i lederetnin
gen, som kan sende signalet tilbage fra udgang
til indgang. Sådan en source-følger isolerer
godt samt har høj indgangsmodstand og relativt
lav udgangsmodstand, se fig. 3. Source-følgerens
OZ NOVEMBER 1 971

begrænsning ligger i gate-source kapaciteten,
som er af størrelsesordenen 3-20 pF. Draingate kapaciteten er mindre, således at det også
her kan betale sig at udtage signalet fra drain
på de højere frekvenser, dog på bekostning af
højere udgangsmodstand.

Fig. 4.

En MOST-transistor som RCA’s 40468 har
en drain-gate kapacitet på kun 0,12 pF. Ved
at udtage signalet fra drain på sådan en får vi
antagelig det bedste kompromis for en buffer
op til frekvenser omkring 3,5 MHz, se fig. 4.
Indgangsimpedansen er her 1 Mohm parallelt
med 6 pF, udgangsimpedansen er 1 kohm pa
rallelt med 2 pF og forstærkningen 5-6 gange.
Indgangssignalet bør da ikke være mere end ca.
0,5 V spids-spids, hvis vi ønsker en pæn sinus
ud. Er signalet større, kan forstærkningen redu
ceres ved først at sløjfe source-kondensatoren
på 47 nF (forstærkning 2-3) og derefter at øge
source-modstanden til 1 kohm, hvilket giver en
forstærkning på ca. 1 gang.
★

Rettelse
En læser gør opmærksom på et par fejl på
diagrammet i OZ juni, side 236, Transistor
sender for 145 MHz. Modstanden mellem pkt.
(5) og pkt. (6) skal være 220 kohm. Endvidere
er fire afkoblingskondensatorer mærket 1μ, der
skal stå 1 n (nanofarad) i stedet. Værdierne er
korrekte på komponentplaceringstegningen side
237. Vi beklager!
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RADIOSOMMER I SPEJDERLEJR
Sidst i juli og først i august var OZ1DSS aktiv fra
Jens Hvass’ divisions jamborette i Rold Skov. I lejren
var 600 mand fra 8 forskellige nationer, hvilket vi fik
at mærke, da vi gik i gang med at beskæftige 80 af
dem med fremstilling af en multivibrator lige fra print
tegning og ætsning til afprøvning 2½ time senere. Især
var vi på den, da en del franske drenge stillede op og
forventede, vi kunne levere en forklaring på fransk;
det var i hvert fald det eneste sprog alle på nær 2
kunne, så OZ4IK, Inge, der engang har modtaget un
dervisning udi dette sprog, blev selvfølgelig sat på den
opgave, som hun i øvrigt klarede med bravour. Efter
det stillesiddende arbejde blev de unge mennesker
sendt ud på en lille rævejagt og til alles overraskelse
blev vinderne to drenge, der endnu ikke var fyldt
12 år.
Vor hovedopgave, da vi ankom til pladsen, var
naturligvis at få vor antennefarm rejst. Til dette for
mål havde skovens folk hentet en gigant, skåret top
pen af, så den kunne bære en 4 element Quad i 21 m
højde! Men da man ikke selv ved hjælp af en løfte
kran på en skovlastbil kunne få den rejst, gik man
i gang med at finde en af tilpas størrelse, 23 m høj.
Den obligatoriske Quadantenne til 20-15-10 m blev
også rejst og nu begyndte det hele at ligne noget for
nuftigt.
Indendørs havde vi en opstilling af HW-100 og FT
250, Drake modtager og fjernskriver, som man ikke
rigtig kunne finde hastigheden på. Desuden var man
i besiddelse af en defekt HW-100, som der ikke blev
ro nok til at arbejde på, skønt amatører ude fra lej
ren gjorde sig de største anstrengelser. Der tænkes her
på OZ1NJ og især på OZ2BB, der undervurderede en
opgave som at bygge en ny strømforsyning op, koste
hvad det ville - han kørte endog til Ålborg efter nye
lytter - for at gøre den køreklar. Tak, Christian, det
var i sandhed ikke din skyld, stationen ikke kom til
at køre.
Vi var meget begejstrede for alle de amatører og
XYL's der afså tid til at komme ned og besøge os,
og vi fik naturligvis hurtigst muligt fremmanet en gæ
stebog. En af de gæster, vi var meget glade for at se
hos os, var OZ6AH, Keld fra Skørping. Da vi gerne
ville hilse personligt på ham. var vi taget hjem til
ham privat og her erfarede, hvor handicappet han
egentlig var, - men til trods herfor kom han ned i
lejren og blev båret op ad den smalle »hønsestige« op
til vort domæne på 1. sal. TAK FOR BESØGET. Så
ledes kunne vi fortsætte med at fortælle om ting, der
skete omkring os, og som får os til at glæde os til
næste gang, vi kan komme på lejr igen. Tak for alle
de »hurtige« QSL-kort. Skulle nogen efter »rimelig
tid« ikke have fået vort kort, som er blevet afsendt
gennem OZ7IN, bedes man henvende sig til mig, så
skal der komme kort med det samme. OZ8MZ, Max.
Medborgerbåndet - Samarbejde - Licens
Man hører tit amatører sige, at de hersens CBamatører, det er ikke noget for os rigtige amatører;
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det er en værre gang sandkasse. De plaprer jo bare
løs og laver en masse forstyrrelser i æteren, og er no
get Vor Herre har opfundet i vrede osv., osv. Der har
endog for nogle år siden i OZ været skrevet, at det
var noget amatørerne ikke skulle beskæftige sig med.
Denne opfattelse af Medborgerfolket vil jeg gerne
hermed imødegå. Jeg tror netop det er noget amatø
rerne skal beskæftige sig med, og forsøge at indlede
et samarbejde med de små og store WT-klubber der
findes rundt om i landet. Det vil utvivlsomt skaffe
mange nye medlemmer til EDR. Samtidig kunne vi
medvirke til at stoppe eventuelle forstyrrelser fra WT,
såkaldt »æterforurening«. En nyttig og vigtig opgave
i disse forureningstider. Der er ca. 10.000 WT-vrag,
som de populært kaldes her i landet, så det skulle væ
re muligt at skaffe nogle medlemmer der.
Her i landet er der indledt et udmærket samarbejde
med WT-amatørerne. WT-klubben her i byen blev
startet i 1969 med ca. 28 medlemmer, med underteg
nede som formand. I bestyrelsen sidder desuden
OZ9OG. Det viste sig ret hurtigt, at en stor part af
medlemmerne var interesseret i mere end bare at
sidde og snakke i »Gagisnakken«. Det blev derfor
besluttet at starte et kursus i VTS med OZ9OG som
lærer. Målet var i første omgang D-licensen. På
grund af tidnød turde vi ikke også tage indlæring af
CW med. Der meldte sig 14 til kurset, hvilket vi
syntes var fint. Desværre faldt en del fra i svinget,
men det var hvad vi havde regnet med. Endvidere
havde vi det problem, som så mange andre små klub
ber har at slås med: Hvor skaffer vi brugelige lokaler.
Vi førte i starten en lidt omstrejfende tilværelse, men
det gik dog alligevel. Vi fik hjælp fra et af byens dag
blade, som vi havde kontakt med, og da vi ikke kun
ne være der mere på grund af istandsættelser og om
bygning fik vi hjælp fra OZ9PZ, daværende formand
for EDR-afdelingen i Herning. Tak til Poul Erik. Der
med var samarbejdet i Herning indledt. EDR-afdelingen havde et par stykker der også skulle op til prøve
i maj, og de kom så med i resten af kurset. På dette
tidspunkt var vi skrumpet ind til kun at være 6 kur
sister tilbage, men alle var fast besluttet på at fuld
føre. Hvordan gik det så? - Jo alle 6 bestod prøven til
D-licensen. Desuden bestod et par andre WT-amatører, der havde arbejdet med stoffet som selvstu
dium og vejledning ind imellem over Walkie-Talkien
af OZ9OG. Her var altså god brug for Walkie-Tal
kien. Det er skam ikke sandkasse det hele - næ, næ.
To andre medlemmer af klubben har også fået D
licens. De har forlængst bestået prøven hos P & T.
Ialt 10 af klubbens medlemmer er nu licenserede
amatører og så vidt vides også medlem af EDR. Et
godt resultat, må man nok sige. Bestyrelsen har ar
bejdet med dette mål for øje, lige siden starten, at så
mange som muligt skulle have licens, da vi mente at
det ikke i længden kunne være tilfredsstillende, kun
at snakke, men at der også skulle eksperimenteres.
Eksperimenter tillades jo ikke på borgerbåndei. En
følge af det opnåede resultat bliver nok, at vi nu må
overveje om der er basis for at fortsætte med at eksi
stere som Herning Walkie-Talkie Klub. Det vil afhæn
ge af om der kommer tilgang af nye medlemmer til
HWK. Sker det ikke vil vi, fra bestyrelsens side, op
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fordre de resterende medlemmer til at melde sig i
EDR. En anden årsag til at så mange er gået videre,
skal ses på baggrund af at der jo ikke må føres QSO
med udenlandske stationer på borgerbåndet.
Apropos udenlandsforbindelser. I juli-nummeret af
OZ under SWL spalten oplyses, at en CB'er har haft
QSO med ikke så få europæiske lande med en 3 watt
station. Som nævnt tidligere er dette ikke tilladt; ej
heller den opgivne effekt er lovlig. Max. er 0,1 watt.
Dette skal ikke opfattes som en kritik af SWL spal
ten eller andre, men jeg mener ikke det kan være en
opgave for EDR's medlemsblad at skrive om, eller op
fordre til at indsende stof til bladet om sådanne førte
QSOer. Sådanne stykker i OZ kunne nemt opfattes af
P & T som om vi støtter disse ulovligheder, hvilket
så absolut ikke er tilfældet, efter hvad jeg ved. Vi
skulle jo ikke gerne skabe problemer for os selv til
næste gang der skal forhandles med P & T om licens
bestemmelser m. v. Om CB amatørerne vil overholde
Privatradiocirkulæret eller ej, er op til hver enkelt
selv at afgøre. Vi skal bare ikke opfordre til det, med
at rapportere om førte QSOer på borgerbåndet. Der
imod er der intet i vejen for at vi kan trykke lytterapporterne i OZ. Det er da helt O.K. Ved at skrive
om deres lytterapporter er vi da med til at styrke in
teressen for OZ-amatørernes arbejde og gøre dem
interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med OZ
og EDR.
Lad mig slutte med at opfordre alle EDR's lokalaf
delinger i landet til at indlede et samarbejde med CBamatørerne under en eller anden form. CB-amatørerne bør accepteres som noget, der er kommet for at
blive, og det må vi se i øjnene. Det er ikke nogen
døgnflue, tværtimod, det viser det store antal CBere
landet over. Vi kan få mange nye amatører derfra.
Bacillen »Radiotiæ« er ikke uddød, den lever i bedste
velgående og angriber stadig flere. Så kom ud af bu
sken og se at få ofrene indfanget og sat under kyndig
behandling.
Best. 73 de OZ1GX (HN31).
Til EDR’s hovedbestyrelse!
Der er sikkert mange, der ligesom jeg læser i »Vej
en til Sendetilladelsen« og som gerne vil op til prøve
til efteråret (evt. til D licens), ligeså er der vel også
mange der ikke rigtig kan få samling på stoffet, fordi
der står meget mere end man får brug for til D
licens.
Jeg ved at EDR's bestyrelse er klar over at V.t.S.
ikke er en ideel lærebog for begyndere og at der
har været talt om at forfatte en ny bog.
En ny bog er jo selvsagt en langvarig foreteelse,
men jeg har et andet forslag, som kan erstatte den ny
bog foreløbig, jeg tror følgende vil gavne os i »Sand
kassen« og det lyder:
Man henviser til de steder i V. t. S., hvor man skal
læse (til D licens) evt. i samarbejde med P & T, såle
des at vi første omgang kun skal læse det med rød
blyant understregede.
Det næste der skal gøres er at skære alt ud i pap
med pile i strømmens retning input-output ±, kort
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sagt forklare på god gammeldags dansk, hvad der vir
kelig sker og hvor, hvornår det sker.
Alt dette skal simpelthen duplikeres og samles til et
hæfte, som alle vil blive glade for og gerne vil betale.
Altså et simpelt suppleringshæfte til V. t. S.
Det er mit håb at bestyrelsen vil være positivt ind
stilet overfor dette forslag, og jeg vil håbe. dette hæfte
kan blive færdigt så tidligt, at vi kan få gavn af det,
når vi skal til prøve om nogle måneder.
De 73 nr. 11838,
V. Binderup, Irisvej 11, 4200 Slagelse.
Efterlysning! - 450 stk. fjernskrivere
- ja, så mange fjernskrivere har OZ2UD ekspederet
ud til amatører. Hvor befinder de sig nu? Står de
rundt omkring og samler støv, eller købte du den kun
fordi den var så billig? - Måske havde du også tanker
om at få den til at skrive, men det blev kun ved tan
ken, fordi du ikke har fundet det diagram, du kunne
bruge. Hvis du går med tanker om at komme i gang
med RTTY, skulle du tage og melde dig ind i den
Skandinaviske Amatør radio teletype Gruppe (S.A.R.
T.G.). Denne gruppe har i øjeblikket ca. 150 medlem
mer ud over hele Skandinavien. Denne interessegruppe
udsender hver onsdag og søndag sin nyhedsbulletin
på 3.586 MHz, ligesom den udgiver sit eget medlems
blad, SARTG News, som udkommer ca. 6 gange om
året. I dette blad behandles alt om RTTY, og man kan
også få de råd, man eventuelt mangler. Skulle nogle
ønske at blive medlem af denne gruppe, kan de blot
indsende 20 kr. på postgiro-nr. 23 13 38-5 SARTG,
Alnö, Sverige.
Aktiviteten er meget stigende inden for RTTY, så
ledes er det første RTTY DXCC lige udstedt. Det var
måske noget at tænke på som vinterens eksperimenter.
Skulle du ønske yderligere oplysninger, kan du trygt
henvende dig til undertegnede. Min adresse er OZ2CJ
C. J. Jensen, Meisnersgade 5, 8900 Randers.
CW.
Ja, så er der igen én. der vil slå et slag for CW’en.
Jeg syntes at aktiviteten af OZ amatører i 80 m CWbåndet er meget ringe, (måske er min modtager for
dårlig?).
Jeg tror, der er mange, der gerne vil i gang igen på
CW, men er bange for at blive kørt »agterud« i
speed, ikke mindst de nye amatører. Der er vel ingen
grund til at skamme sig over at ens speed er sunket
til 40, måske 25, det primære er for mig at se, at man
kommer i gang igen, og få »færdighederne« opøvet.
Mit forslag er da, at den halve time fra radioavi
sen slutter til TV-avisen starter kan vi bruge til at køre
CW.
Kom nu frem af busken, støv nøglerne af og lad
os komme i gang hver aften fra kl. 19,00-19,30.
På genhør på CW.
Vy 3 es good luck.
OZ6PP, Per K. Pedersen,
Holmegade 20, 6990 Ulfborg.
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Der er i dette nummer af OZ indlagt en
stemmeseddel og en kuvert til brug ved uraf
stemning vedrørende kontingentforhøjelse. Stem
mesedlen skal nedlægges i kuverten og afsendes
til OZ1GO senest 30. november. Er stemme
sedlen faldet ud, kan en ny rekvireres ved om
gående henvendelse til vor kasserer, Grethe
Sigersted, Borgmestervej 58. 8700 Horsens.
Benyt din stemmeret.
4GS, sekretær.

Det er ikke så længe siden, vi her i OZ fik en op
fordring til at skrive EDRs historie fortalt af de mænd,
der var med. da eventyret begyndte, og inden det blev
for sent.
Vi bringer i den anledning en meget interessant ariikel forfattet af et EDR medlem, der var med fra tar
ten nemlig H. Tscherning Petersen OZ7Z, som har
medlemsnummer 17.
HR.
Lidt historisk tilbageblik fra én af vore første
radioamatører
Hvordan blev man radioamatør i 1922, især når
man som undertegnede boede norden for lands lov og
ret, nærmere betegnet i Nørresundby?
Som så mange andre skoledrenge begyndte jeg med
en krystalmodtager efter Familie Journalens anvis
ninger. Der kom virkelig et fint apparat ud af det,
men det havde den kedelige egenskab, at man ikke
kunne høre noget som helst på det, næppe på grund
af nogen fejlmontering, men snarere fordi der var
flere hundrede kilometer til den nærmeste radiofoni
station.
Men i 1923 udkom, på dansk, et radiotidsskrift, et
lille, heftet eksemplar. Så vidt jeg husker, hed det slet
og ret »Radio«.
Det, der stod i det, var særdeles relevant for en
radiointeresseret ung mand. De første numre indeholdt
en artikelserie om bygning af en regenerativ modta
ger, komplet med beskrivelse af, hvordan man selv
kunne vikle de dengang uundværlige Honeycombspoler, og naturligvis også en detaljeret beskrivelse af
selve opbygningen.
Spolerne fik jeg lavet, men det begyndte at knibe,
da jeg selvfølgelig også skulle bruge et radiorør, og
mit faderlige ophav fik at vide, at det kostede ca. 150.kroner i vore dages valuta. En hovedtelefon skulle
der også til - og den var endnu dyrere. Men de
finansielle vanskeligheder blev overvundet, og kon
struktionen lykkedes. 1 efteråret 1923 kunne jeg mod
tage flere af de engelske radiofonistationer på en ca.
100 meter lang antenne - af jerntråd.
Ideen cm at kunne sende var naturligvis allerede
født. Jeg riggede en Ford tændspole op som gnist
sender, og det lykkedes at sende radiosignaler over
den formidable afstand af nogle få hundrede meter.
Men nu skette der noget, som brat afsluttede disse
første eksperimenter. Den sommer havde jeg bestået
realeksamen, og nu fik jeg svar på en ansøgning til
»Det Store Nordiske Telegrafselskab«. Foråret 1924
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meldte jeg mig i København til firmaets kursus som
telegrafist, og et halvt år efter, i slutningen af året,
blev jeg sammen med andre sendt til selskabets station
i London.
Min interesse for radio svækkedes dog ikke, selv om
jeg havde nok at gøre med min uddannelse som tele
grafist. Efter første verdenskrig var både sending og
modtagning af radiosignaler forbudt, men udviklin
gen lod sig ikke standse. Modtagerforbudet blev hævet,
radiogrossister og importører skød op, og netop den
sommer blev, så vidt jeg ved, den første danske radio
udstilling arrangeret. Radio var nu godt stof, og på
B.T. Centralens kendte hjørne, oppe på første sal, blev
de første kommercielle radiomodtagere udstillet. Men
jeg overså ganske BCL apparaterne, da jeg fandt no
get, som interesserede langt mere, nemlig noget, der
kun kunne være en amatørsender. Så vidt jeg véd, var
den lavet af Børge Jørgensen, men det fik jeg først at
vide adskillige år senere, for konstruktøren var ano
nym, selvfølgelig af den gode grund, at amatørsen
ding var forbudt. Men det kostede jo ikke noget grun
digt at studere alle detaljer, så man havde noget at gå
efter, når man nu engang i fremtiden .
Det må have været samme sommer, at et nyt radio
tidsskrift udkom. Det hed »Radio Måneds Magasin«,
og i et af de første numre var en beskrivelse med foto,
af en sendeamatørs station. Forfatteren var også her
anonym, og han fortalte om de vidunderlige resultater,
han havde opnået - på bølgelængder omkring 300-400
mejer. Men nu skulle han ned på 100 meter, for det
var der, det foregik. Denne artikel var skrevet af G.
Bramslev, kaldesignal D7ZM, men det var noget, man
først længe efter fik at vide.
I oktober arriverede jeg i London og blev installe
ret i pensionat i Hampstead sammen med en kollega.
Han var meget musikinteresseret, så det var ikke svært
at overtale ham til et fælleskøb af en radiomodtager.
Den slags fandtes naturligvis på markedet, en af de
gode gammeldags slags med tre honeycombspoler og
rør osv. udvendig på det skrå panel, samt en god ho
vedtelefon. På den hørte vi udmærket Londons kendte
radiofonistation, 2LO, men selvfølgelig havde jeg mine
egne, skumle bagtanker med dette køb.
De gik ud på, når jeg var alene, at erstatte spolerne
nied nogle mindre, lavet af ringeledning, så man kom
op på højere frekvens, eller ned på en lavere bølge
længde. som man sagde den gang. Ved hjælp af lidt
hovedregning fandt jeg hurtigt ud af, hvor store de
skulle være, og mindre end en måned efter vor an
komst til London hørte jeg min første amatørstation.
Det var en sen aften, en italiensk station kaldte CQ
og opgav derefter sin adresse. Pse QSL! Og lidt efter
fik jeg andre signaler ind. Det var franske amatører og
en enkelt fra Schweiz. Så nu var der gang i de korte
bølger. For en bølgelængde på ca. 100 meter var den
gang særdeles kort!
Allerede næste eftermiddag hørte jeg, klart og tyde
ligt, 7ZM og 7EC, for øvrigt, for første og eneste
gang, mens jeg boede i London.
Men nu var amatørgnisten tændt for alvor.
Hvis man i 1924 lyttede på frekvenser over 100 me
ter, så hørte man meget lidt, måske slet intet. At det,
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Øverst til venstre:
Den såkaldte Nørresundby Radio.
Øverst til højre :
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Nederst til højre :
ED7ZG. 1928.
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OZ7Z. 1935.
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vi i dag kalder de lavere H. F. bånd, især 7 og 3,5
MHz, netop på det tidspunkt var egnede til DX for
bindelser, vidste man intet om. Det gik hurtigt for
amatørerne at komme op i frekvens. I løbet af vin
teren 1925-26 lavede jeg en O-V-l, og på en inden
dørs antenne (fra en ny QTH) hørte jeg aften efter
aften DX stationer fra hele verden. Der var intet, der
hed amatørbånd, jeg gætter på, de fleste lå på 30-40
meters bølgelængde. Der var ingen QRM fra kom
mercielle stationer. Ganske vist var de professionelle
klar over de korte bølgers muligheder. Marconi havde
allerede konstrueret en effektiv retningsantenne for
bølgelængder på omkring 100 meter (Parabolantenne),
men sendere var ikke sat i drift, så amatørerne havde
frit spil på de højere frekvenser. For man tøvede med
at anvende dem. da man havde fundet ud af, at de var
højst uberegnelige. Snart kom de igennem med stor
styrke, til andre tider kun svagt eller slet ikke. Det var
et stort handicap i forhold til kabeltelegrafi.
Selvfølgelig kriblede det i fingrene efter at få lavet
en sender, men som udlænding var det umuligt at få
sendetilladelse. Så jeg måtte nøjes med at lytte og
læse.
Englænderne har altid ry for at være filttige avis
læsere. Når det gjaldt radiolitteratur holdt de sig hel
ler ikke tilbage. Ifølge Pitmans Radio Year Book,
1925, udkom der ikke mindre end 20 uge- og måneds
tidsskrifter, som helt eller delvis beskæftigede sig med
radio, nogle meget populære, andre mere seriøse. Må
nedsbladet »Eksperimental Wireless« foretrak jeg frem
for alle, men flere af ugebladene tog sig flittigt af de
eksperimenterende amatørers problemer.
Som flittig læser blev jeg til stadighed holdt under
rettet om alt nyt fra radiofronten, og i de senere år
skete der virkelig noget. Amerikanske amatører blev
hørt i England i efteråret 1923, snart kom de første
forbindelser, og nu sidst den store sensation: Amatør
forbindelse mellem England og New Zealand, alt sam
men på bølgelængder omkring 100 meter. Dette var
noget nær det utrolige, og blev flittigt kommenteret,
ikke alene i fagpressen, men også i dagspressen.
Denne sidste udvikling rejste et problem. Ingen,
hverken læg eller lærd, vidste, hvad der skete med
radiobølgerne i de højere luftlag og kunne forklare,
hvorfor de vendte tilbage til jorden på fjerne steder.
Det må være dette, der dannede baggrund for et
møde, arrangeret af et af de førende radioblade. Alle
radiointeresserede var velkomne. leg læste indbydelsen
og fulgte opfordringen til at møde op.
Mødets tre vigtigste deltagere var senator G. Mar
coni, Sir Oliver Lodge og en kendt radioamatør, G.
Marcuse, G2NM. Den gamle videnskabsmand måtte
lidt mat indrømme, at han i sin tid, i årene omkring
århundredskiftet, havde frarådet Marconi det kostbare
eksperiment at bygge den store gnistsender i Coornwall i et forsøg på at sende et radiosignal over Atlan
ten. Det var helt nytteløst, for radiobølger var æter
bølger, der udbredte sig efter rette linjer.
Heldigvis var Marconi mere eksperimentator end
videnskabsmand, og signalet, det lille bogstav »S« blev
modtaget på New Foundland.
Og nu kom mr. Marcuse og fortalte, de også kom
ned på New Zealand. Hvad kunne forklaringen være
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på dette? Ja. en af deltagerne mente, at radiobølgerne
havde en eller anden forbindelse med Jordens magnet
felt, andre at der kunne være noget, der afbøjede ra
diobølgerne, men det var alt sammen kun hypoteser.
Når jeg fortæller dette, så er det for at vise, hvor
lidt man dengang vidste om radiobølgernes udbredel
sesforhold.
Jeg var nu blevet overbevist om, at radio var frem
tiden, og det var i høj grad medvirkende til, at jeg
fratrådte min stilling i »Det Store Nordiske Telegraf
selskab« og vendte tilbage til Danmark.
Jeg gik naturligvis straks i gang med at bygge en
sender. Den var ikke imponerende, hverken på den
ene eller den anden måde. På dansk var det stadig
skralt med oplysninger, men jeg havde mine engelske
radioblade, så det var ikke vanskeligt at bygge en
lille Hartleysender med et B-406 som senderrør, input
3-4 watt fra D.C. lysnettet.
Antennen fandt jeg i et nummer af »Eksperimental
Wireless«. Det var noget helt nyt og særdeles effek
tivt. Den blev kaldt Vs Hertz, en antennetype, der
blev overordentlig udbredt blandt amatører de føl
gende år. Den anvendes den dag i dag, omend under
andre navne.
Senderen blev klar, før jeg kunne modtage. Den
blev afstemt til 40 meter båndet, det mest anvendte
på det tidspunkt, og jeg kaldte CQ og opgav min
adresse flere gange, alt sammen i håb om at få QSL.
Jeg blev ikke skuffet, for nogle dage senere fik jeg et
kort fra James Steffesen, D7JS, København.
Modtageren blev klar, og den 21. juni 1926 fik jeg
min første forbindelse. Det var med LA1E, Bergen,
Norge.
Det var en skøn dag på mere end én måde. Jeg var
endelig i luften.
At den ny antennetype var effektiv, fik jeg snart
bevis for. Skønt jeg kun sendte på 40 meter båndet,
fik jeg flere lytterrapporter fra England, hvor man
havde hørt mig på 20 meter båndet. Ikke så dårligt i
betragtning af, at input kun var 3-4 watt. Men det er
nu også en af grundene til, at jeg ikke mere bruger
denne antennetype.
Til at bære antennen havde jeg fået rejst en impone
rende antennemast i baghaven til mit hjem, Villa
»Fribo«, Østergade, Nørresundby. Den var arkitekt
tegnet og konstrueret af min broder. Nu gik rygtet,
at Nørresundby havde fået sin egen radiosender, og
folk valfartede fra nær og fjern for at se vidunderet.
Efterhånden fik naboerne radiomodtagere, og deres
forundring kølnedes lidt efter lidt, for det var ikke
musik, man fik fra den kant, men bump. hyl og kryp
tisk tale, og deres sindsstemning ændredes til noget,
der nærmest må karakteriseres som harme.
I begyndelsen kneb det med at komme i personlig
kontakt med andre, danske amatører. Selvfølgelig hav
de jeg efterhånden forbindelse med en del, men den
nærmeste boede i Århus.
At der var givet tilladelse til oprettelse af private
amatørstationer vidste jeg ikke, men efterhånden si
vede denne viden op til mig.
Betingelserne var yderst liberale. Man behøvede blot
at indsende en ansøgning til P&T med et diagram
over senderen. Kaldesignalet kunne man selv vælge.
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Morseattest, teknisk viden osv. så man stort på. Grun
den til denne liberalitet var den simple, at begrebet
amatør endnu ikke var internationalt anerkendt.
Antallet af sendetilladelser steg naturligvis hurtigt
under så gunstige vilkår. Snart var vi så mange, at en
sammenslutning var nødvendig. Det skete ved stiftel
sen af E.D.R. den 15. august 1927. Vi fik overladt lidt
spalteplads i et BCL-tidsskrift, men den 15. april 1929
kunne foreningen magte det store skridt at udsende sit
eget medlemsblad, og de er kommet trofast siden.
Personlig havde jeg intet med stiftelsen af forenin
gen at gøre, men meldte mig ind under en QSO med
D7ZM og blev derved medlem nr. 17.
Hvordan var det så at blive senderamatør i 1926?
De allerfleste sendere var selvsvingere, som regel et
rør i en regenerativ opstilling, de fleste Hartley eller
T.P.T.G. De var ikke svære at lave og kunne give fine
signaler. Styrede sendere fandtes måske, men der var
langt imellem dem.
Når man ønskede QSO, lagde man sig et passende
sted i »båndet«, og kaldte CQ. Det med »båndet« var
noget ubestemt noget. Der var jo ikke andre regler
end amatørernes fælles overenskomst om, hvor brede
disse bånd var, så man kunne frit vælge. Når man
havde kaldt, lyttede man båndet igennem for svar. Det
havde ikke været svært at lave en VFO, men ingen
anså en sådan til nogen nytte, kun et spild af gode rør.
Så afviklede man QSO'en på sædvanlig vis, med sen
deren på én frekvens, modtageren på en anden.
I de følgende år, 1927-28, nåede min station sin
største udfoldelse. Senderrørene blev større, input for
øget ved hjælp af en motorgenerator og DX'ernes an
tal steg. Den mest anvendte bølgelængde var 20 meter
båndet i disse dage.
På dette sted af min fremstilling vil jeg gerne frem
drage neget, som måske er ved at gå i glemmebogen,
nemlig spørgsmålet om prefix’er og kaldesignaler.
Den legale amatørstation blev først til ved konven
tionen, vedtaget af næsten alle lande i Geneva 1927.
Før den tid gik meget på bedste beskub eller ved fæl
les aftale amatørerne imellem. En dansk amatør brug
te et 7-tal i sit call, men det var ikke noget P&T
havde bestemt. Hvorfor det netop var 7, véd jeg ikke,
men måske var det, fordi det var ledigt i den europæ
iske koncert. Man satte et D foran for at markere, det
var en dansk station. Mit første kaldesignal var derfor
D7ZG, efter eget valg. I nogle havde man mere hånd
i hanke med disse ting, men i mange gik det på bedste
beskub.
For at komme dette delvise kaos til livs foreslog
A.R.R.L. et nyt system for kaldesignaler og fik det
gennemført i 1927. Jorden blev delt i de seks naturlige
kontinenter, og hver del fik sit kendingsbogstav, Nord
amerika N, Sydamerika S, Europa E, Oceania O osv.
Mit kaldesignal blev nu til ED7ZG.
I 1928 havde jeg min første QSO med OZ, men
ikke OZ af i dag. OZ2BX var fra New Zealand. Sam
tidig indførte A.R.R.L. det første internationale certi
fikat for kortbølgeamatører, nemlig WAC certifikatet,
som bevis på, man havde haft forbindelse med alle 6
verdensdele.
Ved Genevakonventionens bestemmelser blev dette
system naturligvis overflødigt, og nu var OZ pludselig
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prefix for Danmark. For øvrigt må det have taget sin
tid at få disse bestemmelser ført ud i livet. Jeg ser af
min log, at jeg skiftede fra ED7ZG til OZ7Z den 15.
marts 1929.
I 1928 nåede min station sin største udfoldelse. Sen
deren kunne afstemmes til 40 og 20 meter båndene,
og input var op mod 100 watt fra en motorgenerator.
1928 var et begivenhedsrigt år på andre måder. De
første krystalstyrede sendere kom frem, og jeg ydede
et lille bidrag til denne udvikling. Gennem Struers
Laboratorium bestilte jeg naturlige kvartskrystaller af
passende størrelse, og gennem en lille bog, jeg skrev
hjem fra England, lærte jeg, hvordan man ved hjælp
af en roterende metalskive, stadig fugtet med vand og
karborundumpulver, udskar passende blanketter om
kunne slibes til 80 meter krystaller. Så vidt jeg véd,
var jeg den første som forsøgte dette her i landet, og
jeg solgte krystaller til mangen en dansk amatør og
enkelte udenlandske. Selv P&T beærede mig med en
bestilling. Senere tog Kaj Groot, OZ7KG, denne fabri
kation op på rationel basis.
Fra omkring 1930 blev krystalstyrede sendere efter
hånden det mest almindelige. Selv byggede jeg den
første i 1929. Ved hjælp af frekvensdobling var det
muligt at lave senderen til flere bånd, og så var man
jo sikker på at ligge indenfor båndene. Før i tiden
havde dette ikke været noget problem, men nu var
det blevet nødvendigt. I øvrigt gennemførtes en QSO
stadig på den allerede beskrevne måde. Først efter
sidste verdenskrig blev VFO’en og korrespondance på
samme frekvens det almindelige.
I årenes løb fremstillede jeg så mange sendere og
modtagere, at jeg ikke har noget nøjagtigt tal på dem,
men jeg mener ikke at overdrive, når jeg siger, det
må være omkring et halvt hundrede. For mig var
fremstilling og eksperimenter med sendere, modtagere
og antenner det vigtigste. Min nuværende station er
stadig hjemmelavet, lige fra antenne til nøgle. Jeg
blev aldrig den professionelle tekniker, for inden for
kortbølgeamatørens rækkevidde ligger så mange felter,
i dag flere end nogen sinde, at han ikke behøver at
kede sig på sine gamle dage.
Mine betragtninger er naturligvis ikke nogen fyldest
gørende udredning af andre amatørers erfaringer, og
det er mit håb, at også andre vil ty til skrivemaskinen
og fortælle lidt om, hvad de oplevede i de såkaldte
gode, gamle dage. H. Tscherning Petersen, OZ7Z.
Vedr.: Aktive repeatere på 144-146 Mc.
amatørbåndet.
Idet vi refererer til ovenstående sag, fremført af
9AC på HB-mødet den 22/23 maj i år, skal vi her
med oplyse følgende:
P&T har den 17/8-71 meddelt os tilladelse til op
rettelse af en repeater der benytter frekvenserne i ama
tørbåndet mellem 144-146 Mc.
Tilladelsen er udstedt til OZ8EH, Erik Bern Hansen.
Forsøg vil blive indledt snarest fra Kulhuse pr.
Jægerspris.
Repeateren vil i forsøgsperioden have følgende data:
FM — FM 36F3. klipper begrænset.
Inputfrekvens = 145.350 Mc.
Outputfrekvens = 145.850 Mc.
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Repeateren skal have to samtidige tonesignaler for
at åbne, tonefrekvenserne er 1400 og 2200 Hz. An
tenne, lodret orienteret. Senderdelen i repeateren er
efter ca. 1 sec. med korrekt toneopkald kontrolleret af
den indkommende bærebølge og vil kun behøve for
nyet toneopkald efter mangel af bærebølge i ca. 30
sec.
Når tilstrækkelige erfaringer er opnået, vil repeate
ren søges flyttet til en ny adresse, hvorfra et væsentligt
større dækningsområde kan opnås.
Herefter vil udviklingen nøje blive fulgt, trafikmæs
sigt og med hensyn til hvilke gener vort frekvensvalg
evt. kan være årsag til. Dette som grundlag kan evt.
føre til et konkret forslag fra vores side m.h.t. dels
frekvensvalg til nye repeatere og dels en standard for
tonesignaler for åbning af repeatere.
Resultatet kan også være, at vi indretter os efter
forslag om disse data, fremsat fra anden side.
For fuldstændighedens skyld vedlægges vor gruppes
målsætning fer projektet, og denne bør såfremt offent
liggørelse af repeaterens data sker, vedlægges som
orientering.
Med venlig hilsen, for OZ8EH, OZ6MK, OZ1UM,
Eigil Larsen, OSEL.
Vedr.: Aktive repeaters på 144-146 Mc amatørbåndet
En gruppe af radioamatører, der alle er tilsluttet
landsforeningen af »Eksperimenterende Danske Radio
amatører«, har foranlediget af dels udsendelser og
dels amatørtidsskrifter, fra udlandet, sluttet sig sam
men idéteknisk og økonomisk i et projekt med det
formål at oprette en aktiv repeater i 2 m amatørbån
det, til fri benyttelse for alle amatører.
Formålet er væsentligst at sikre mobil til mobil
trafik, længere rækkevidde, men også hjælpe disse
amatører, som på deres bopæl har ringe antennemulig
heder, til at opnå forbindelser over større afstande
end de ellers har muligheder for.
Teknisk er tanken, at indrette en sådan repeater
med vertikal antenne polarisation, for at sikre de bed
ste kommunikationsmuligheder til kørende stationer,
der oftest er forsynet med den simplest mulige an
tenne.
Endvidere må der af samme grund vælges et fre
kvenssving som en tilnærmet middelværdi af det, der
i dag anvendes til kommercielt brug, og det der ifølge
amatørbestemmelserne er tilladt for VHF/UHF områ
derne (36F3). Som øvrige kriterier opsættes følgende:
1. Repeateren må ikke kunne åbnes med tale, fløjt,
musik eller tilfældig støj, men udelukkende med 2
samtidige og præcist definerede i frekvens og am
plitudemæssig henseende lavfrekvenstoner.
Når først repeateren med et korrekt signal er åb
net, skal den med bærebølge alene kunne forblive
åben så længe trafik afvikles, men derimod skal
en pause ikke længere end 30 sekunder medføre en
afbrydelse af senderdelen, så et tonesignal må an
vendes for en ny åbning.
2. For at sikre imod at repeateren i »visse tilfælde«
kan volde forstyrrelser, dels af offentlig trafik og
dels speciel amatør trafik, må der nødvendigvis ind
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føres en overordnet funktion til øjeblikkelig ned
brydning af senderdelen såfremt nogle af de nævn
te tilfælde opstår.
Ligeledes skal samme, overordnede funktion, efter
sikring af at forstyrrelser ikke gentages, kunne gen
indkoble repeaterfunktionen.
3.

For at flest mulige amatører kan få fornøjelsen af
en sådan repeater, må der tages et vist hensyn til
de eksisterende anlæg, der i stort antal er i anven
delse hos amatørerne.
Disse anlæg har en total båndbredde i størrelses
ordenen 0,6 Mc. dvs. for at sikre den optimale
udnyttelse må disse 0,6 Mc seperation af input og
output ikke overskrides.

Hymne i anledning af tirsdag den 12. oktober 1971
Tirsdag aften
under kaffen
brød jer glæde ud.
TV kassen
tabte gassen,
det var glædens bud.
Husets herre
bare stirre,
han er ganske mat.
Er det muligt,
er det muligt.
Og så ta’r han fat.
For sin sender
straks han tænder,
nu skal den ha' gas.
Øjet stråler,
mens han skråler:
Kom nu gamle jas.
Han kun hører
amatører
fra sit eget land.
Båndet lukkes,
håbet slukkes,
stakkels lille mand.
Alle I der er
OZer,
syng nu denne sang:
»Titans sønner
hør vore bønner,
gør det end en gang«.
Lise.
XYL - ITO.
Referat af HB-mødet i Århus d. 11. september 1971
Mødt: Hele HB, med suppleanter for 2KP og 2ME,
det var 8PV og 9NP, Grethe var fraværende på grund
af sygdom i familien.
2NU byder velkommen og beder HB mindes 2KP
og 8YL, der var gået bort.
4SJ meddeler, at en væsentlig HB-beslutning er fal
det ud af referatet fra HB-mødet i Kolding den 23.
januar. 7IN anmoder HB om at vedtage, at dette til
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læg indføres i forretningsordenen. Dette vedtages en
stemmigt af den samlede HB.
VHF FM REPEATERE. Det blev oplyst, at en
gruppe af amatører af P & T har tilladelse til at be
nytte en VHF FM REPEATER inden for 2-m områ
det. Herefter pålægges det 7AQ at finde frem til en
teknisk simplificeret beskrivelse af dette spørgsmål,
for at forsøge at finde frem til. hvordan vi i fremtiden
skal gå frem i denne sag.
Regler for foredragsudvalget: Der ligger et forslag
fra 3RC vedrørende ændring af foredragsholderes til
skud. Man blev enig om. at der gives rejsehjemmel på
1. kl. med DSB. foruden det tilskud der gives for selve
foredraget. I tilfælde hvor dette ikke kan overholdes,
skal formanden bedomme om beløbet må overskrides.
Formanden retter henvendelse til 3RC og får dette ret
tet i overensstemmelse hermed.
Økonomi: 2NU meddeler, at der er sket et betyde
ligt træk på kapitalen. Udgifterne til OZ andrager nøj
agtig det samme som kontingentindtægten. Enten må
der foretages besparelser, eller også må vi have en
kontingentforhöjelse, eller begge dele. HB giver 2NU
bemyndigelse til at samarbejde med en økonomisk
konsulent, så vi kan få en kvartalsvis bedømmelse.
Vedrørende trykning af OZ: Den samlede HB bliver
enige om. at der indhentes 3 tilbud. Disse tilbud bliver
mangfoldiggjort og sendt ud til afgørelse hos HB-medlemmerne. I samme periode får vi et møde med Stifts
bogtrykkeriet. hvor vi får en forklaring på, hvor pris
forhøjelserne ligger.
Håndbogen: HB bliver enige om foreløbig at ud
skyde trykningen på grund af den dårlige økonomi.
Kontingentforhøjelse: HB anbefaler en forhøjelse
på kr. 20.00 årligt.
OZ's annoncer: Det vedtages enstemmigt at annon
cepriserne sættes op med 33 %.
Teknisk redaktions indlæg i OZ nr. 8 angående
6PA’s opstilling til HB: 7IN fremfører, at 6PA på
HB-møderne altid har udtalt sig på lige fod med de
andre HB-medlemmer og anmoder 6PA om at be
kræfte dette. 6PA var villig til at give en undskyldning.
2NU konkluderer: Misbilligelse af hovedbestyrelsen,
det være sig af teknisk redaktion såvel som af de en
kelte HB-medlemmer, ønsker vi ikke offentliggjort i
OZ. Det kan drøftes på møderne her, det er det, vi
har dem til. Samtidig understreges betimeligheden af,
at såvel HR som TR møder op på HB-møderne, så
misforståelser kan undgås.
Indbydelse til Region I Conferencer 1972: HB ved
tager enstemmigt, at EDR lader sig repræsentere af
formanden, OZ2NU.
4SJ meddeler, at han ønsker at trække sig tilbage
som sekretær og takker for godt samarbejde.
HB-mødet sluttede kl. 23.30.
Referat af EDRs generalforsamling Arhus 1971
(fortsat fra OZ okt.).
Rettelser og tilføjelser til 1. del af GF-referatet ok
tober OZ:
Da kassereren var fraværende på GF cg som følge
deraf ikke kunne udtale sig, ønsker kassereren at til
føje følgende under regnskabet pkt. 3:
OZ NOVEMBER 1 971

Grethe: 6PA godkender først alle regninger på OZ,
inden udbetaling finder sted.
Rettelser: 4RT ED SUPPLEANT i KREDS 5. 4RT
er ikke valgt som HB-medlem.
8PV fik 67 stemmer i kreds 1 OG ER IKKE
VALGT som nævnt i oktober OZ.
Punkt 5 - indkomne forslag.
Der foreligger 3 forslag til vedtægtsændringer. Der
er eet fra EDRs HB, - eet fra 6EQ, 9YB og 3IZ,
- og eet fra 5WK. (Disse 3 forslag er offentliggjort i
august OZ, side 338 og 339).
På GF fremføres yderligere folgende ændringsfor
slag:
3NE foreslår på Århus afdelingens vegne, at man
nedsætter HB-medlemstallet til 9 ved at tage 1 HBmedlem fra kreds 1 og 1 HB-medlem fra kreds 4.
4JA foreslår, at man bibeholder 11 HB-medlemmer,
men flytter 1 HB-medlem fra kreds 1 til kreds 6.
3RC stiller ændringsforslag til ændringsforslaget til
ændringsforslaget til EDRs HB-forslag. Forslaget går
ud på, at man helt skal ophæve kredsinddelingen.
4JA kan ikke tilslutte sig 3RC's forslag. Mener, at
vi kun kan styrke EDR ved at gå ud fra afdelingerne
via kredsene og op til toppen. Toppen bør decentrali
seres ud således, at kredsene får noget mere og toppen
lidt mindre at lave.
Efter nogen debat trækker 5WK sit forslag tilbage,
men synes det er helt urimeligt med 3 HB-medlemmer
i Københavns-området. Da 5WK har trukket sit til
bage, trækker 4JA også sit forslag tilbage.
3RC bliver fra flere sider opfordret til at trække sit
forslag tilbage, hvorefter 3RC trækker sit forslag til
bage.
Dirigenten 2WO foreslår, at vi af praktiske hensyn
først sætter 6EQ, 9YB og 3IZ's forslag under debat.
Ved den efterfølgende afstemning var der 28 stemmer
for forslaget og 55 imod. Forslaget blev hermed for
kastet.
Herefter sættes Århus-afdelingens forslag under af
stemning. Forslaget går ud på, at man nedsætter HBmedlemstallet fra 11 til 9 ved at tage 1 HB-medlem
fra kreds 1 og 1 HB-medlem fra kreds 4. Der var
skriftlig afstemning. 90 stemmer for, - 9 imod, - 4
ugyldige, - ingen blanke, - ialt 103 stemmer. Århus
afdelingens forslag er hermed vedtaget.
EDRs HB-forslag deles således op, at § 12a bliver
behandlet for sig. Der stemmes om for eller imod
indførelse af en suspensationsparagraf. Der bliver
skriftlig afstemning. 24 stemmer for en suspensations
paragraf, - 72 stemmer imod en sådan paragraf. Der
var 2 blanke stemmer, - ingen ugyldige. Det blev alt
så vedtaget, at vi ikke skal have en suspensations
paragraf.
Som følge af vedtagelsen af Århus afdelingens æn
dringsforslag ændrer GF HBs forslag til følgende ord
lyd: Et flertal i HB foreslår, at såvel formand som
hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års perio
de, således at EN DEL af bestyrelsen er på valg hvert
år, og formanden vælges i år med ulige årstal. For
slaget nødvendiggør ændringer i vedtægternes § 9 og
§ 12. Følgende ændringer foreslås: § 2. I 5. linie
rettes
»kortbølgeamatørerne«
til
»radioamatørerne«.
De 3 linier i vedtægternes § 12 over redegørelsen over
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mandatfordelingen i kredsområderne udgår og erstat
tes af KREDS 1 VÆLGER TO, kreds 2 vælger to,
kreds 3 vælger et, KREDS 4 VÆLGER ET, kreds 5
vælger to, og kreds 6 vælger et bestyrelsesmedlem.
Efter denne redegørelse foretages følgende tilføjel
se: Formanden vælges i år med ulige årstal. I år med
ulige årstal vælger kredsene 1, 2, 4 og 5 hver 1 med
lem til hovedbestyrelsen. I år med lige årstal vælger
kredsene 1, 2, 3, 5 og 6 hver 1 medlem til HB. I sam
me §, side 7, fjerde linie udgår: »kan afkrydse indtil«
(sætningen udgår), og erstattes med følgende: Kan i år
med ulige årstal afkrydse 4 af de opstillede kandida
ter. I år med lige årstal dog 5. Stemmeafgivningen
(afkrydsningen) er ikke afhængig af kredstilhørsfor
holdet, men dog således, at der inden for de respektive
kredse kun må stemmes på det antal kandidater, som
den pågældende kreds skal VÆLGE TIL hovedbesty
relsen. BestyrelsesKANDIDATER - inden for de
respektive kredse indgår som suppleanter til hovedbe
styrelsen i rækkefølge efter opnåede stemmetal. Be
mærkning til § 12: Første år er det de HB-medlemmer,
indenfor de enkelte kredse, der har laveste stemmetal,
der er på valg.
HBs ændrede forslag sættes nu under skriftlig af
stemning. Der var 90 stemmer for forslaget, 8 imod,
1 ugyldig og ingen blanke. HB-forslaget er hermed
vedtaget.
I øvrigt pålagde GF den nye HB, at gennemgå ved
tægterne grundigt til næste GF.
Punkt 6 - Valg af 2 revisorer og en suppleant.
3RC og 1GO genvalgtes som revisorer. Den tidli
gere revisorsuppleant 2UD ønskede ikke genvalg. I
stedet valgtes 6SZ som revisorsuppleant.
Punkt 7 - Eventuelt.
4BP kunne godt tænke sig en ny QTH-liste med
Q-forkortelser osv. i lighed med den amerikanske
håndbog.
3Y oplyser, at 6PA har udarbejdet et forslag til en
ny QTH-liste i smag med det 4BP omtaler. Lover
4PB, at der kommer en sådan QTH-liste, når økono
mien bliver bedre.
5RO opfordrer til formandsmøde afdelingerne imel
lem i det kommende år. Mener, det vil styrke samar
bejdet inden for EDR.
4JA fremfører, at det rent ud sagt er usmageligt at
medarbejdere ved OZ bruger OZ's almindelige spalte
plads til at gå imod hovedbestyrelsen. Ønsker også
fremover at blive fri for den slags »valgflæsk«, som
blev fremført gennem OZ’s august nr. fra redaktio
nens side. Gør samtidig sekretæren opmærksom på, at
kandidatlisten skal være offentliggjort i OZ august.
4SJ beklager det skete og tager dette til efterretning.
5UF foreslår, at vi undlader at udgive et af som
mernumrene af OZ. Derved kan vi spare 18-19.000
kr.
1RT mener, at den af EDR indkøbte bogholderi
maskine er for dyr i forhold til, hvad den kan præ
stere. Mener, at man burde have set sig om efter en
brugt maskine. Mener, at repeaterudvalget bør finde
frem til et system, der er ensartet for hele landet.
Gerne et system, der også benyttes i vore nabolande.
4GS mener ikke, at det regnskabsanlæg vi har købt

460

nu er for dyrt. Det er et anlæg, der passer til EDRs
regnskab.
2NU meddeler, at der ikke i HB er stemning for at
indskrænke antal numre af OZ. Mener også person
ligt, at vi skal prøve at opretholde OZ, som vi har det
nu. VHF-repeater spørgsmålet vil blive fulgt op af
EDR. Appellerer til medlemsskaren om at samarbej
de med de valgte HB-medlemmer. Tag problemerne
op og bring dem frem gennem kredsens repræsentan
ter til drøftelse i HB. Mener, at det nuværende system
med GF er oldnordisk. Mener, at vi på et eller andet
tidspunkt bør afskaffe systemet. Mener, at EDR skal
styres af medlemmernes standpunkter og ikke af et
medlemstal på 1107, som har stemt denne gang. Me
ner, at vi skal nå ud til alle 4500 i EDR. Opfordrer
medlemmerne til at gøre noget selv, hvis der er noget
man er utilfreds med. Byder velkommen i arbejdet.
Udtaler et: »Gør hver dag til en EDR-dag«. 2WO
takker for tilliden ved at være valgt til dirigent og be
der forsamlingen udråbe et leve for EDR. 2NU tak
ker dirigenten på forsamlingens vegne og erklærer GF
for afsluttet.
4SJ.
Til OZ's redaktion!
Efter at have pløjet referatet fra EDR’s generalfor
samling 1971 igennem på kryds og tværs, sådan i al
almindelighed, men afsnittet »økonomi« i særdeleshed,
er jeg blevet klar over, at det står sløjt til med forenin
gens finanser, og - hvis jeg da ikke tager helt fejl - at
det for en væsentlig del skyldes trykningen og udsen
delsen af OZ, idet udgifterne til dette, jævnfør referatet
udgør nøjagtig det samme som kontingentindtægten.
Der siges endvidere i referatet: »der må enten fore
tages kontingentforhøjelse eller besparelser eller beg
ge dele. Det første vil utvivlsomt vække almindelig og
udbredt misfornøjelse, og det sidste turde være en
selvfølge, såfremt der da kan øjnes muligheder for
besparelser.
Selv om jeg ved, at jeg risikerer at blive uvenner
med nogle af EDR’s medlemmer vover jeg alligevel
at foreslå, at vi, som er begunstiget med kontingent
frit medlemsskab støtter vor forening ved at betale
halvt eller helt kontingent efter økonomisk evne, even
tuelt efter HB’s skøn. For at undgå eventuelle misfor
ståelser bedes man lægge mærke til, at der står »vi,
som er osv.« og ikke de, som er, idet jeg selv som pen
sionist nyder den begunstigelse, og altså også selv bli
ver berørt af mit forslag. Det vil måske også være på
sin plads samtidig at oplyse, at mit forslag ikke skyl
des en »arvetantes pludselige død« eller anden uventet
lotterigevinst, men alene ønsket om at være med til
positivt at genophjælpe foreningens økonomi, og sam
tidig vise, at vi ikke alene gerne vil hjælpes, men at vi
også gerne vil hjælpe, når det er os muligt, så derfor,
kære kammerater, spyt lidt i kontingentkassen inden
vores kasserer i fortvivlelse får revet håret af på grund
af den tomme kasse, for er der et mere deprimerende
syn end en tom pengekasse i almindelighed og en for
eningskasse i særdeleshed?
Mit andet spareforslag går ud på at indskrænke
udsendelsen af OZ fra de nuværende tolv til ti numre,
således, at der udsendes to dobbeltnumre i løbet af
året.
Vy 73 og god jagt med sparekniven, OZ3SF, Dan.
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December måned 1971
Solplettal 53

Generaldirektoratet for
post-og telegrafvæsenet
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.
GMT
11
1
3
5
7
9
13
15
Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien

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

3,5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
3,5
7

14
14
21
21
21
21
14
7
7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

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:
OZ3Y
Red. DX-stof:
Red. VHF-stof:
OZ9AC
OZ-DR 1446
Red. DR-stof:
Red. Mobil-stof:
OZ8IS
OZ5WK
Red. Ræve-stof:
OZ7OF
Red. RTTY-stof:

Kaldesignaler i OK-land
Udover de sædvanlige OK1-2 og 3 kaldesignaler,
som vi kender fra Tjekkoslovakiet, er der nu også
kommet OMØ.
Udover disse tildeles:
OK4 til skibe i handelsflåden.
OK5 og OK6 til tidsbegrænsede licenser.
OK7 til eksperimental stationer på amatørbåndene,
men som ikke betjenes af amatører.
OK8 til udenlandske statsborgere.
ACA — Al! Capital Award
Udstedes i 4 klasser efter følgende krav:
K1.4. 20 hovedstæder.
Kl.3. 30 hovedstæder fra 3 kontinenter.
Kl.2. 40 hovedstæder fra 4 kontinenter.
Kl. 1. 50 hovedstæder fra 6 kontinenter.
Forbindelser efter 1. januar 1968 tæller til diplomet.
Det bemærkes, at London tæller for
G-GC-GD-GM osv.
Moscow tæller for UA-UB-UC-UD-UF osv.
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14
21
21
28
28
21
21
21
7
7
7
7
7
7

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

7
14
21
21
21
28
21
21
21
21
21
21
3,5
14

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

17

19

21

23

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

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

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

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

Washinghon tæller for W1-W2-KL7-KH6 osv.
En liste indeholdende beskrivelse af forbindelserne
ledsaget af 7 IRCs sendes til DL90T - FE Kriegl-38
Schubertstrasse, 7505 Ettlingen eller til DL2HQ - M.
Schultz 16 Albstrasse - 7501 - Ettlingenwier. Diplo
met udstedes også til SWL.
WAPX - Worked Asian Prefix
Udstedes i 4 klasser efter følgende krav:
Kl. 1. 20 asiatiske prefixer.
Kl. 2. 40 asiatiske prefixer.
Kl. 3. 60 asiatiske prefixer.
Kl. 4. 80 asiatiske prefixer.
En liste indeholdende en beskrivelse af forbindel
serne sendes ledsaget af 7 IRCs til JA1WPX - T.
Shimoichi - 4-12-8 Ebara, Shinagawa, Tokio 141.
De der har haft forbindelse med 100 prefixer får
diplomet gratis.

HUSK CW-AFDELINGEN AF
CQ WW DX CONTESTEN
DEN 27. OG 28. NOVEMBER.

Zone 29 Award
Udstedes af WA-sektionen af WIA - Australien til
de, der har haft forbindelse med 25 forskellige statio
ner i ZONE 29 efter 1. januar 1952. Endorsement vil
blive udstedt for:
a) alle stationer på samme bånd,
b) alle stationer på fone,
c) alle stationer på cw,
d) alle stationer på fone på samme bånd,
c) alle stationer på cw på samme bånd.
Diplomet kan opnås af SWL's under samme betin
gelser.
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Zone 29 omfatter VK6, VK8 og Christmas Isl.
(VK9). - Ansøgere skal sende bekræftet liste samt 10
IRCs til: The Secretary WIA (WA-section) Box N
1002 GPO - Perth - WA 6001 - Australien.
Worked all Jackson Avvard
The Jackson Amateur Radio Club i Jackson Missis
sippi genoptager udstedelsen af dette diplom.
Krav for europæiske stationer er forbindelse med 2
stationer i Jackson-cmrådet eller med 1 stn., der er
medlem af klubben.
Jackson-området omfatter alle QTHs indenfor en
radius på 40 miles.
Ingen diplomafgift. Listen sendes til Mr. I. L. Lay
WA5SKP - Rt. 2. Box 227 - A - Florence Mississip
pi 3973.
San Fernando Valley Award
Udstedes til enhver amatør, der har haft forbindelse
med stationer i 10 forskellige lokaliteter i San Fernan
do Valley, Californien. For hvert nyt område udstedes
stickers. En særlig »stickers« udstedes for forbindelse
med alle 28 lokaliteter. QSL for disse forbindelser
sendes til San Fernando Valley Radio Club. O. O. Box
1373, Reseda, Californien 91335. Der kræves ikke
gebyr.
San Fernando Valley er 20 miles lang og 10 miles
bred og er beliggende i den nordvestlige del af Los
Angelos. Det anslås, at 3500 af de ca. 1 million, der
er bosiddende i området er licenserede amatører.

Det er tidligere her i bladet blevet meddelt, at
OZ4FF ønskede at trække sig tilbage som contestmanager, og en ny er blevet efterlyst i disse spalter.
Nu har OZ8KU stillet sig til disposition for en vide
reførelse af aktivitetstesterne, men det bemærkes kun
for denne test. Stillingen som contestmanager er såle
des stadig vacant.
Den nye aktivitetstest vil blive kørt efter følgende
regler:
Tid: Første søndag i hver af følgende måneder: de
cember, januar, februar, marts og april.
CW-afdeling kl. 08,30 til 10,00 DNT.
Fone-afdeling fra kl. 10,00 til kl. 11,30 DNT.
Begge afdelinger er opdelt i 3 dele på hver Vi time,
indenfor hvilke stationerne må kontaktes på ny.
Frekvens: CW: 3510 til 36CO. Fone: 3600 til 3700.
CW: 7000 til 7040. Fone: 7040 til 1700.
Rapport: RS(T)01 + første to tal af stationens
postnr.
Points: 1 point for hver komplet QSO. Klubcall
5 points.
Slutsum: QSO-points X antallet af forskellige post
nr. Loggene sendes til Kr. Charly Andersen, Vestervej 1, Grenå, 8500, inden den 15. i hver måned.
OZ2NU.

DR-DX
14 MHz SSB:
YV3UN 21, VK2ADE 21, OX3ND 20.
21 MHz SSB:
VU2CK 09, 9Q5PF 13, TJ1AG 13, 5R8AP 15,
9H1DA 15,
CR7GJ 16,
ZE1JL
16, XX6FL 17,
CR6HX 09, 5B4IS 15, 5B4ES 12, 9H1C 15, 9K2BQ
15, JAlCRT/mm 15, CN8BF 17, EQ2TW 09, CR7IK
09, EQ2BQ 10, ZS3CCE 15, 9H1AF 15, 5X5NA 15,
EL2BU 16,
JY6MC 09,
EL9C
11, JA6AV 11,
FL8MM 11,
FL8HM 11, 7X2AD 11, TU2BQ 13,
MP4BJG 14.
ZE3MP 14. JA6YOV
09. PY8MG 16,
9J2J0 16. 9J2RF 17, OX5GV 13, 5Z5NSA 11,
PY2GJV 11. HM5CP 12, ELSYL 12, 9J2JY 12,
CR71J 12. PY1CAD 13. ET3XL 13. 4X4. VE, W
stn's.
28 MHz SSB:
ZE3JO 13, TAlSK/4x 13, 7Q7AA
17, EA8GZ 17, 5Z4MO 10, 9Q5RN.

15,

LU4DMN

QSL INF.
XX6FL (int. ekspedition i Luando, Angola) via
CR6LA . . . . 9K2BQ via JA1ZZ FL8MM p.box 574
. . . . 7XØWW via WA5UHR _________ TU2BZ PO-box
1617, Abadjan.
CB-DX:
Midtjysk CB-HAM, tallene angiver S-graderne:
OX (3), DL (3), W (9) (staterne Massachusetts, Illi
nois, Michigan, Pensylvania og Ohio). VE (9), 5N2
(5), OY (3), IT (7), SV (5), LA (3), SL (3), PY (5),
YV (5), EA (5), CT1 (5), forholdene har været meget
gode DX-mæssigt. Tak til Brøndby Walkie-klub for
klubbladet.
Jeg tillader mig at tage et rykblik på de sidste 11
mdr.s DR-aktivitet, da dette foreløbig er sidste SWLspalte, jeg redigerer. Der har været mere eller mindre
bidrag fra 6 DR-amatører, 3 sendeamatører og en del
walkister (nye ord for malkie-vrag). Hvis man ser på
DR-DX, så har dette ikke været den store succes, da
kun 5 har bidraget hertil (de fleste en eller to gange).
Den største skuffelse var dog juletesten, hvor kun
OZ-DR 1482 og mig var med. På efterlysninger af
tests cg andre aktiviteter, var der kun svar fra en.
En glædelig overraskelse var dog bidrag fra sende
amatører.
Indtil der melder sig en ny leder, vil OZ-DR 1482,
Anker Jensen, Odensevej 114. 5500 Middelfart fort
sætte med redigeringen. Husk på at SWL-spaltens fort
satte eksistens afhænger af bidrag.
Tak til alle, der har bidraget de sidste 11 måneder.
Hermed QRT OZ-DR 1446,
Uwe Brodersen, Lærkevej 25, 6270 Tønder.
- efter 16. november: Langelands Kasernen, Århus.

I
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I det engelske »Radio Communication« for juni
1971 beskriver G3WXO princippet i sin faselåste 2
meter VFO - den ønskede 2 meter frekvens frembrin
ges i en simpel spændingskontrolleret LC oscillator
(VCO). Dens output blandes med 140 MHz fra en
krystaloscillator - den dermed frembragte mellemfre
kvens i området 4-6 MHz deles med 10 i en IC,
SN7490N, hvilket giver en endelig mellemfrekvens i
området 400 - 600 kHz. Output fra en FET Vackar
VFO i området 400 - 600 kHz tilføres sammen med
MF'en til en IC. SN7400N, der anvendes som fase
detektor (PSD). DC udgangsspændingen fra PSD fø
res via et filter til en varicapdiode i VCO'en. Se blok
diagrammet. Frekvensmodulation sker lettest ved at
tilføre varicapdioden et par mV lavfrekvens.
PH ASE LOCK ED 2M V.F.O.

144-146 MHz

Aktivitetstestsn
testen gav følgende placeringer
144 MHz:
OZ8SL - 10516 points
7FF - 6351 points
5DD - 5775 points
8UX/p - 4228 points
2ZB - 4164 points
4GI - 3163 points
3TZ/a - 2292 points
8QD - 1997 points
3M/m - 1258 points
5TDR - 1124 points
4LE - 851 points
4BW - 327 points
432 MHz:
OZ9SW - 19655 points
9FR - 6075 points
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
19.00-23,59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
21.00-22,59 DNT.
NB: Legs stendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.
(På grund af ændret indsendekesfrist til OZ er der
kun medtaget logs, der er modtaget inden den 19.
oktober - senere modtagne bliver bragt i næste OZ).
OZ NOVEMBER 1971

VHF nyt
OZ-DR 1421 skriver: »I tiden fra den 25. septem
ber til den 12. oktober var der aurora næsten hver
dag (aften) - i de fleste tilfælde dog ret svag, og med
en varighed fra nogle få minutter op til flere timer.
På 144 MHz er følgende hørt - den 27. september
på aurora: UR2CO, UQ2AO, UK1BDR (PT12f),
LA1ZF og SM2DXH, den 6. oktober: F1APK,
F6BOM, F2XO, F1FK, F1APQ, F6BCK, ON5EW og
GW3NDB, den 9. oktober: HB9AMH/p (DH66c).
På 432 MHz har jeg den 7. september hørt: PA0EZ,
PA0BYL, GM3EOI (10 watt på 433.350 MHz). I
UHF contesten den 2. oktober er hørt: G3LQR,
DL9AR, DI7RI, DC8PNA og DC9LV. I 432 MHz
aktivitetstesten den 6. oktober:
G5DF, G8BGR
(AL5lh),
G3PRX,
G8AEI,
G3KEQ,
G3LTF,
G3DAH. PA0AIR. PA0DML og F9ZG/p (AI31g).
Flere af de sidstnævnte stationer blev modtaget RS
5-9 +.«
OZ9SW skriver om 432 MHz aktivitetstesten den 6.
oktober: »Testen var midt under en åbning til Kanal
landene, hvad fremgår af min log, aktiviteten var helt
enorm fra England, hollænderne havde tilsyneladende
ikke opdaget konditionerne, jeg hørte kun tre. F9ZG
er min hidtil bedste DX på 70 cm - 1010 km; mon
ikke det er det længste, der er lavet fra OZ? F9ZG
bor ca. 150 km vest for Paris.
Der går rygter om, at G3LTF samme aften har la
vet QSO med OE2OML på 23 cm.«
Fra OZ8SL er kommet følgende om hans aktivitet:
»1 perioden 7/9-10/10 1971 har jeg bl. a. kørt føl
gende stationer på 2 meter:
7/9: SSB: GM3ZBE, GM3EOI, G6CW, G3UDA,
G8DEN, G3UPB.
PM: PAøGUZ, PAøVOK, G8DWY, G30ZP,
PAøBYL, G3WOM, G3TPX, G4II/m.
CW: SM5LE, SM5DIH.
20/9: SSB: OK1MBS, OE2OML.
23/9: CW: SP9AFI/9.
1/10: SSB: OE1XXA, OE3LFA, OE3WBA/3.
PM: OK2TU.
CW:
OKlKKD/p, OKlAPW/p, OK2BOS,
OK1ATQ, SP9AI, SP2LU.
2/10: CW: SP9FG, SP1NT.
5/10: CW: SM1CIO, SM1EIM. SM4CUL, SM5LE,
SM5CNF.
6/10: SSB: G8CQS, G8AEI, G8CLY, G3TCG,
G2ZMD, G3WPO, G8AWO, G8DDW.
PM: G8DEE, G8BRL, G3EMU, G3OZF, G3OBD,
G3ZUD,
G8DWD,
G3YZS,
G8BZG,
G3GIQ,
G8DWP,
G3UFB,
G3WRD,
G3OWA,
G8DHO,
G2ARU, G3ZKB, G8DXO.
Alle SSB-staticner er kørt i området 145,3-145,5
MHz; alle CW-stationer i emrådet 144,0-144,15 MHz;
resten fordelt over hele båndet. I ovennævnte tids
rum har jeg kørt ca. 70 forskellige DC, DI, DK, DL
og DM stationer.«
Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 25. november kl. 19,30 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse. OZ5MK.
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BORNHOLM

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsensgade 61, 23C0 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.
Torsdag den 21. oktober var vi på besøg hos Avia
Radio i Københavns Lufthavn under ledelse af 8TQ.
Det blev en meget vellykket aften, hvor 8TQ forkla
rede om kommunikations- og navigations-instrumen
terne i et fly. Bagefter blev de demonstreret i en Fok
ker Friendship og en Super Caravelle. Disse stod
dog på jorden, men det gav alligevel et godt indtryk
af virkemåden. Vi takker 8TQ for den vellykkede af
ten.
Det går lidt langsomt med salget af aktier i klub
stationen. Vi mangler stadig at få solgt 25 aktier. Dis
se skulle gerne sælges hurtigt inden de 10 % import
told gør deres virkning. Så luk nu op for posen, I
får jo pengene tilbage.
Det skal bemærkes at sidste møde inden jul er en
fredag. Torsdagen i den pågældende uge er mødefri.
Program:
18. november: 9JB gennemgår brugen af impedans
regnestokken. Denne er for den eksperimenterende ra
dioamatør et uvurderligt hjælpemiddel. Mange ellers
indviklede beregninger bliver beregnet ved en enkelt
indstilling af impedansregnestokken.
25. november: Klubaften. Salg af aktier hele afte
nen.
2. december: Vi forsøger at arrangere et foredrag.
9. december: Klubaften med salg af aktier.
17.
december: Husk det er en fredag. Juleafslut
ning. Vi mødes kl. 1900 medbringende madpakke og
hvad man vil drikke foruden øl. Vi håber det bliver
en hyggelig aften, hvor al teknik er lagt på hylden.
24. december : intet møde.
31. december: intet møde.
Vi er blevet opfordret til at arrangere nogle ræve
jagter på Amager i vinterens løb. Her er de første :
Rævejagter:
19. november : Rævejagt på Amager.
3. december : Rævejagt på Amager. Da det er den
sidste rævejagt inden jul, vil vi søge at gøre den lidt
udover det sædvanlige. Nærmere herom senere.
Jagterne foregår på kort nr. A 3230. De to ræve
kører hvert tiende minut i et minut, første gang hen
holdsvis kl. 2000 og 2001. Sidste gang kl. 2200 og
2201. Sidste rettidige indstempling kl. 2210. God jagt.
Vy 73 de 9JB, Jørgen.
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Call : 4 EDR.
Klublokale : Galløkken Rønne.
Giro: 130809.
Formand: OZ4FF Karsten Tranberg, BOX 121,
3700 Rønne.
Kasserer : OZ4SO Søren Olsen, Pilealle 2, Nyker,
3700 Rønne.
Sekretær: OZ4FC Flemming Christensen, Sigynsvej 20, 3700 Rønne.
Best.mdl. : OZ2FT Flemming Larsen, Nordvang Ringeby, 3700 Rønne.
Best.mdl.: OZ4FZ John Jespersen. Munkhøj Års
balle, 3700 Rønne.
På den ordinære generalforsamling afholdt den 28.
sept. blev ovennævnte bestyrelse valgt. Det blev end
videre besluttet, at den hidtidige rævejagtsleder OZ
4GF skulle indkalde til et fælles rævejagtsmøde, hvor
alle interesserede kunne møde op, og vælge ny ræve
jagtsleder samt stikke retningslinier ud for den kom
mende sæson.
Desuden valgtes OZ4DZ Rose samt Helene til re
daktører af »Kontakt«, de lader fortælle, at de altid
er i »stofnød«. Der vil komme et mere udførligt refe
rat af generalforsamlingen i næste nr. af »Kontakt«.
På et bestyrelsesmøde afholdt den 7. okt. kunne
følgende program for tiden indtil årsskiftet fastsættes:
Tirsdag den 16. nov. kl. 2000 : OZ4PM »Stations
betjening og test m.v. på HF.«
Lørdag den 27. nov.: OZ7OF »Foredrag om RTTY
og RTTY-convertere.«
Tirsdag den 7. dec. kl. 2000: OZ8TV »Foredrag om
2 mtr. sendere og modtagere med transistorer«.
Tirsdag den 21. dec. kl. 2000: »Juleafslutning ved
fesludvalget«.
De nævnte foredrag afholdes i klubhuset på Gal
løkken og alle interesserede er velkomne, påregnet va
righed ca. 1 time, derefter hyggeligt samvær som sæd
vanligt.
Derudover har OZ2FT kursus i radioteknik for
begyndere hver onsdag kl. 1900-2100 i klubhuset.
Vy 73 4FC, Flemming.

ESBJERG
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 232.
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro. tlf. 05 16 54 15.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. 05 16 54 15.
Sekretær: OZ1EM, E. Brydså, tlf. 05 26 90 80.
Bestyrelsesmedlem OZ7LZ, F. Hojgaard,
tlf. 05 17 50 95.
Bestyrelsesmedlem: B. Jakobsen, tlf. 05 12 74 11.
Program:
Onsdag den 24. november: Auktion
Onsdag den 1. december: Besøg i Ribe afd. Møde
tid og -sted som sidst.
Onsdag den 8. december: Mødeaften.
Onsdag den 15. december: Vi spiser juleknas.
Vy 73 de OZ1EM, Erland.
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HADERSLEV
Call: OZ5HDR.
Der blev afholdt møde på Thomashus kro den 19.
okt. 1971 hvortil der var modt 26. Heraf var det glæ
deligt at se flere nye ansigter. Der blev fremlagt for
slag til vinterens aktiviteter, heraf kan følgende frem
hæves : Interesse for morse og teknisk prøve, endvi
dere blev der besluttet at bygge en rævemodtager, 2
meter mobiltesten fortsætter som hidtil den 1. tirsdag
i hver måred.
Kontingentet blev fastsat til kl. 16,- pr. halvår. For
skellige film, foredrag og anden underholdning vil
blive afholdt i lobet af vinteren.
Bestyrelsen består af følgende :
Formand : OZ8IN Iver Nissen, Vibevej 12, tlf.
C45-2 53 58.
Kasserer: Borge Jessen, Moltrupvej 78, tlf. 045
2 11 52.
Sekretær : OZ5GK Kurt Heuckendorff, Nørregade
42.
Best.mdl.: OZ9CY Chr. Arndt, Åbenråvej 47.
Suppl. OZ2TV
Revisorer : OZ4FA og OZ5EZ.
Vedrørende lokaler leder vi med lys og lygte nærmere vil tilgå hvert enkelt medlem snarest.
På snarlig gensyn.
Vy de 73 5GK, Kurt.

HILLERØD_____________________________
Call: OZ1EDR.
Formand: OZ9RT Søren Riis Hansen, tlf. (03)
26 58 12.
Kasserer: Ejvind Simonsen, Skærød.
Sekretær: OZ5FX, Birkedalsvej 8, Allerød.
Afdelingen har den 30. september 1971 afholdt ge
neralforsamling hos OZ9DK. Der var fremmødt 11
medlemmer, og af de vigtigste punkter skal blot næv
nes:
Den ny bestyrelse: Formand OZ9RT
Næstformand OZ1TW (genvalg)
Kasserer Ejvind Simonsen
Sekretær OZ5FX (nyvalg)
Kontingent 1971/72: Kr. 20,00 (uændret).
Et andet, stærkt diskuteret punkt var afdelingens
fremtidige virke. Vi forsøger nu at starte under den
form, der vandt mest tillslutning, nemlig et månedligt
arrangement over et eller andet populært emne. Og vi
starter med
AUKTION torsdag den 9. december 1971 kl. 19,30.
Det foregår hos 9DK, og tilmelding af effekter må
være sket senest den 5. dec. til 9RT, og de indkomne
beløb tilfalder afdelingen, med mindre andet begæres.
Til slut skal lige bemærkes, at 9RT, 5FX og 6WU
deltog i JOTA 71 hos spejderne i Farum, og havde en
gevaldig hyggelig week-end.
Vy 73 de 5FX Freddy.
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HJØRRING
Call : OZ3EVA.
Klublokale: Pensionistboligen Nørrebro (Kælderen).
Formand: OZ6MW Bent Vanggård, Hjørring.
Kasserer: OZ6UU Bent Jensen, Hjørring.
Sekretær : OZ1AT Anders Andersen, Hirtshals.
Medlem : OZ9FI: Finn Nielsen, Hirtshals.
Medlem : OZ2TW Richard Petersen.
Program:
16. r.ov.: Klubaften.
23. r.ov. : Foredrag. Emne : Antenner. På Schwitzer
kl. 20,00.
30. nov.: Fejlfinding. Vejledning til afhjælpning af
fejl på amatørgrej.
14. dec. 71: Klubaften. (Juleafslutning).
Juleferie til
4. jan. 72: Klubaften.
11.
jan. 72: Dimensionering af den moderne HFmodtager ved 9FI.
18. jan.: Filmaften.

HORSENS______________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse :
Formand : OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej
10, Egebjerg, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3BW, Børge Winum, Voldgade
18, 8700 Horsens.
Kasserer : OZ4SZ, Søren K. Sørensen, Vesterhøjsvej
21, Egebjerg, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105,
8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, 8700
Horsens.
Søndag kl. 8,30 : Rævejagt.
Mandag kl. 19,00: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00 : Morse kursus.
Onsdag kl. 20,00: Engelsk kursus.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
Der gøres opmærksom på, at teknisk kursus kun
køres hveranden mandag, i denne måned køres på
følgende datoer: 8-11 - 22-11 - 6-12 - 71.
Vy 73, Søren.

KOLDING______________________________
Call.: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY Orla Nielsen, Brorsonsvej 16,
tlf. 52 36 97.
På vort sidste møde på Vetaphone Elektronik havde
vi besøg af OZ1LN, der fortalte om sine modulsyste
mer m. m. Han havde medbragt forskellige opstil
linger, bl. a. 2 meter modtageren kendt fra OZ
april 71.
Blandt de 22 fremmødte var der stor interesse for
sagen, hvilket har vist sig ved at en betragtelig del af
medlemmerne i øjeblikket bygger »1LN modtager«.
Vi må jo håbe, det giver sig udslag i en mægtig
aktivitet på 2 meter.
Vort 80 meter modtagerprojekt skrider stadig
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fremad. Vi holder ugentlige møder, hvor der diskute
res og gives råd til bygningen af modtageren.
Vort næste møde bliver den 18. eller 25. novem
ber. Program vil blive udsendt.
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: OZ5IFI, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9t, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 NV. Tlf. GO 4241.
Programmet:
Mandag den 15. november :
VHF-aften. VHF-amatører vil fortælle om repeateren, og vi regner med diskussion om emnet.
Mandag den 22. november :
Klubaften.
Mandag den 29. november:
Foranlediget af den nye meget korte frist for stof
til OZ i forbindelse med travlhed med standen i Bellahøj-Centret har vi ikke kunnet skaffe foredragsholder
til i aften. Vi vil arbejde på at finde nogen i mellem
tiden.
Mandag den 6. december:
Klubaften.
Mandag den 13. december :
Juleafslutning. Hyggeaften med gran, lys og musik.
Tag xyl eller yl med.
73 - p. b. v. OZ1SZ, sekr.

NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerup 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.
Der var oprettet en jota station i klublokalet den
17.
okt. med OZ8DS som operatør. De tilstedevæ
rende spejdere fulgte interesseret med i forbindel
serne, det kneb bare med at overvinde mikrofonskræk
ken.
Denne gang holdes månedsmødet torsdag den 18.
november kl. 19,30 DNT i klublokalet. Emnet denne
gang drejer sig om tilpasning - SWR - coaxialkabler.
På et senere tidspunkt vil foredraget blive udvidet
med VHF - UHF antenners opbygning og virkemåde.
Første etape har OZ8DS lovet at tage sig af.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.
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NORDBORG____________________________
Vedrørende tilladelse til opsætning af udendørs an
tenne.
Dr. Om’s.
Det er lykkedes mig ved hjælp af EDR’s ansøg
ningsskemaer at få tilladelse til at opsætte en 4 meters
mast på boligblokken, jeg bor i.
Jeg indsendte d. 4. august EDR’s 2 stk. ansøgnin
ger - fotokopi af sendetilladelse. Den 24. august
modtog jeg en skrivelse fra min boligforening »Dan
bo«, hvor der blev tildelt mig tilladelse til opsætning
af antennen, som er 4 m høj og beregnet til 2 meter
båndet med antennerotor, en 6 element yagi og en
GP i toppen. Antennen blev monteret den 4. septem
ber, og jeg vil gerne takke 6 AK, 2 QC og 2 EQ for
velvillig assistance. Min antenne er hermed kom
met op i 40 meter over havet, og jeg har endnu ikke
observeret nogen dårlig retning p. g. af afskærm
ning el. lign.
Jeg vil gerne have lov at anbefale disse ansøgninger,
og jeg synes, afdelinger, hvor antenneproblemet som
i mit tilfælde er eller kan blive aktuelt, bør have så
danne ansøgninger liggende og reklamere for dem til
medlemmerne.
Vy 73 de 1QA, Nordborg, Als.

NÆSTVED_____________________________
Formand: OZ3HZ, tlf. 03 74 61 01.
Kasserer: OZ4NW, tlf. 03 76 92 67.
Ved besigtigelsen af vore nye lokaler var der stort
set tilfredshed blandt medlemmerne, ikke mindst med
centralvarmen.
Der forestår lidt småreparationer, malerarbejde og
rengøring, så flytning meddeles senere.
Tirsdag den 30. november har 3Y lovet at fortælle
lidt om arbejdet HB - Dx mm.
Lørdag den 11. dec. 71 holdes julefest, der for
håbentlig samtidig kan være indvielsesfest.
Der vil bl. a. blive afholdt auktion over en del
grej, vi har fået forærende, ligesom du og din kone
har chancen for at komme af med jeres overskuds
lager.
Nærmere om arrangementet sendes til medlem
merne.
3HQ. Hans.

NYBORG______________________________
Call: OZ2NYB.
Formd.: OZ1LD Leon Johannessen. Holms Allé 17.
Tlf. 31 31 18.
Lokale : Holms Allé 17.
Besyrelsen har været samlet, og det blev besluttet
at indkøbe 5 rævemodtagere, som det er meningen at
leje ud til klubbens medlemmer.
Torsdag d. 18. nov. kommer OZ7XG, Erling fra
Odense og holder lysbilledforedrag om sin hjemme
byggede modtager RX-Fyn.
Torsdag d. 2. dec. er der juleafslutning.
Vy 73, Inge.
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ODENSE
Formand: OZ8JD, Henning Boel. Toftevej 11,5000
Odense. Tlf. 12 87 67.
_
Kasserer: OZ5CI, Ingvard Jensen, Anemonevej 63,
5000 Odense.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid. Mandag kl. 19,30.
Fairytale Award manager: OZ7XG, Erling Hansen,
Sophus Bauditzvej 14. 5000 Odense.
Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.
Den 27/9 blev der igen forsøgt at få lidt liv i fynske
selvbyggere, idet 7XG demonstrerede sin nye modul
modtager RX-FYN.
Han medbragte, foruden spillen, farvelysbilleder af
modtagerens opbygning, diagrammer og færdigmonterede print.
Dette demonstrationssystem har mange fordele frem
for den gamle metode, at tegne det hele på tavlen.
Til denne modtager er der tegnet 90 tegninger, den
er således meget begyndervenlig, men trods alt ser
det ikke ud til at blive nogen større byggeaktivitet.
RX-FYN biver i øvrigt optaget i »OZ«, hvis der
var andre der vil bygge.
Forkortede GP antenner for DX på 40 og 80 meter
er måske sagen for mange, men da 1WL, Tage stod
og skulle oplyse om, hvad det var for en fyr, var ma
terialet desværre ikke nået frem.
Vi kan derfor kun håbe på at vende tilbage til dette
senere.
Vi har fået myndighedernes tilladelse til at fjerne
skillevæggen mellem de to rum, vi har. Når den er
væk, er det muligt at udnytte pladsen bedre, dette vil
især komme os tili gode, når vi har foredrag, samt at
det også bliver muligt at vise film, hvad vi meget dår
ligt kan i øjeblikket. Dette stykke arbejde ventes udført
sidst i oktober måned, og så byder vi velkommen i
bedre lokaler i november.
Og så kommer vi til programmet.
22. nov.: Vi besøger kommutatorfabrikken Skjødt
og Boisen. Billedskærervej 8, Odense. OZ8QL.
29. nov.: Klubaften.
6. nov. : Sådan kan en rævemodtager også laves.
OZ8JD.
13. nov.: Juleafslutning med bl.a. trykprøvede pøl
ser!
Vy 73 de 9OZ.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olsen, Bygaden 20, Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.
Den 30. september havde vi besøg af CH, der holdt
et udmærket antenneforedrag for os. Vi fik løst nogle
problemer den aften, og klokken blev langt over vor
normale lukketid, så interessant var foredraget. Der
var samlet omkring 40 tilhørere.
Så nærmer tiden sig igen, hvor vi skal til at have
generalforsamling, og vi beder dig se andetsteds på
siden angående indkaldelse. Kassereren skulle vi også
bringe en hilsen fra - han siger, at du bør huske evt.
kontingentrestance
før
generalforsamlingen,
da
du
ellers ikke har stemmeret. Forslag, der ønskes behand
let på generalforsamlingen, bedes indsendt til forman
den senest 14 dage før.
Juleafslutningen er også meget tæt på. Vi har i år
valgt at lade den foregå den 9. december - af hensyn
til de, der har eget hus og også skal ryste op med fød
selsdagsgave til en vis herre med horn i panden der skulle jo gerne være lidt til overs til det også. Det
foregår efter det gamle mønster med at medbringe en
gave, værdi efter behag - behaget plejer at begynde
ved kr. 5,00. Om vi holder afslutning i klublokalet
eller i byen vil blive bekendtgjort i klubben i god tid
inden. Vi har jo temmelig mange sidste år. Husk at
tage XYL med igen - det er så længe siden, vi sidst
så hende.
Program:
18. november: CW og måske TEKNIK.
25. november: Ordinær generalforsamling.
2. december: Chassisaften og CW.
9. december: Juleafslutning. Mange overraskelser
venter. Mød talstærkt op og husk at tage XYL eller
YL med.
Juleferie til 6. januar 1972.
Ordinær generalforsamling.
Hvornår var det nu det var?
Torsdag den 25. november kl. 19,30.
Vy 73 p. b. v. de OZ4OV.

SILKEBORG____________________________
Call: OZ7SAC.
Formand: OZ7JI, Jørn Andersen, Rosenborgbakken
16, Virklund, 8600 Silkeborg.
16, Virklund, 8600 Silkeborg. Tlf. (06) 83 60 64.

RIBE__________________________________
Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92a,
6760 Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Saltgade 4,
6760 Ribe.
Sekr.: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777 Frifelt.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.

På grund af de store, stigende udgifter
ved bladets fremstilling
har vi måttet forhøje annonceprisen
med 33 %.

Der afholdes møde hver onsdag kl. 19.
OZ NOVEMBER 1 971
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Kasserer: OZ3NS, Søren Chr. Nedergaard, Rønne
alle 17, 8600 Silkeborg. Tlf. (06) 82 71 64.
Klublokale: »Lunden«, Vestergade, Silkeborg.
Klubaften: Den første tirsdag i hver måned kl.
19,30.
Den 25. september havde Silkeborg afdelingen en
udflugt til Bang og Olufsen, hvor B&O medarbejdere
tilsluttet EDR's Struer afdeling viste hvorledes farve
fjernsyn, båndoptager m. m. blev produceret, trim
met og afprøvet. Vi vil her rette en tak til Bang og
Olufsen og Struer afdelingen for nogle interessante
timer.
Tirsdag den 7. december kl. 19,30 afholder vi i
klublokalet et julelotterispil med gode (radio)gevinster.
Overskuddet går til gavn for klubbens økonomi,
mød derfor op og lad os få et par hyggelige timer.
7JI.

STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaftener: Tirsdag kl. 18,00 og torsdag kl. 19,00.
Der har været afholdt ordinær generalforsamling
torsdag d. 7.10.-71, og efter konstituerende møde d.
12.10.-71 ser bestyrelsen således ud:
Formand: OZ3ZY, Fljalmar Roesen, Tårngade 19,
Struer.
Kasserer: OZ5YX, Jørgen Christensen, Nørgård 10,
Struer.
Sekretær: OZ9VF1, Per Højrup, Nørgårdsvej 84,
Skive.
Best.medl.: OZ6PZ, Niels Poulsen, P. Bangsvej 94,
Struer.
Best.medl.: OZ1XK, Bruno Kristensen, Grønnedal
6, Struer.
NB: Julefrokosten er i år planlagt til fredag d.
10.12.-71 kl. 19,00. Sted: Se opslagstavlen i klubben,
men reserver allerede nu d. 10. dec. og de ca. 25,- kr.
pr. deltager.
P. b. v. OZ9VH,Per.

SVENDBORG___________________________
Formand: OZ9HX, Jørgen Birkebjerg Andersen,
Postbox 45, 5900 Rudkøbing.
Kasserer: H. C. Beckmann, Gråsten, Thurø.
Sekretær: OZ1BX, Jesper Fogh Bang, Møllergade
85, 5700 Svendborg.
Mødetid: Hver anden onsdag kl. 19,30.
Indtil vi finder et egnet klublokale, mødes vi hos
kassereren.
OZ1XB, Jesper.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællands
gade 18, 6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, GI. Fær
gevej, Toft, 6300 Gråsten.
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Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 7c,
6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ2BN, Bent Nommensen, Ørstedsgade
21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ4EZ, Ernst Bruhn, Solskrænten,
6310 Broager.
Vi siger endnu engang tak til Henrik Bonde og hans
kone i Ulkebølkrog for en hyggelig aften.
Bestyrelsen undskylder, at »manden med nøglen«
manglede ved forrige mødeaften. Vi vil sørge for, at
det ikke kan ske igen.
Ved mødet i Ulkebølkrog talte man bl. a. om fjern
skrivere, og mange sagde, at det kendte de faktisk ikke
ret meget til. Erich, 8DS, indvilligede i at fortælle
mere om det, ved vort møde i november.
Tirsdag den 23. november kl. 19,30: Foredrag og
demonstration af fjernskrivere. OZ8DS.
Tirsdag d. 7. december kl. 19,30: Møde.
Tirsdag d. 14. december kl. 20,00: Mobiltest, hvis
vi kan holde til det.
Tirsdag d. 4. januar kl. 19,30: Foredrag.
73 tle OZ6AQ, Werner.

TØNDER_______________________________
Call: OZ5TDR.
Formand: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej
6270 Tønder. Tlf. 2 24 22.
Lokale: Klubhuset Ellummark. Møde hver torsdag.

24,

Torsdag d. 14. okt. afholdtes ordinær generalfor
samling. Efter at formanden havde udtalt mindeord
over OZ1WD, aflagde han beretning. Denne blev god
kendt. Ligeledes blev regnskabet, som 7GG, oplæste,
godkendt.
Til ny bestyrelse valgtes:
OZ2UN, Erik Nielsen, formand.
OZ7GG, Gustav Gassner, kasserer.
OZ9HV, Henrik Brodersen, best.medl.
Under indkomne forslag vedtoges det, at mere end
et halvt års kontingentrestance medfører sletning som
medlem af afdelingen, derfor venner, betal i tide.
Der er nu 7 nye medlemmer, som alle ønsker at
komme til teknisk prøve til foråret. 2UN har forelø
big påtaget sig undervisningen.
Vor 2 m antenne blev afprøvet i den sidste storm
med vindstyrke 9, så nu skal den nok holde.
Vel mødt hver torsdag kl. 19 i klublokalet.
Vy 73 OZ2UN, Erik.

VEJLE_________________________________
Klublokale: Telefonhuset, Dæmningen 58.
Formand: OZ3FA, Flemming Hansen, Skolegade 73,
Vejle.
Torsdag den 18. november kl. 19,30: Besøg på
Rank Arena, Horsens.
Vi mødes ved Volmers Plads, Strandgade, kl. 19.
OZ9WN.
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ÅBENRÅ
Formand: OZ5WK,
Åbenrå, Tlf. 2 13 11.

K.

Wagner,

Ærholm

9,

6200

Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Vinterens afd.arbejde har fået en yderst vellykket
start. Tirsdagens byggeaftener har undergået en lille
strukturændring, idet vi er gået over til at arbejde i 3
grupper. Denne fremgangsmåde giver den enkelte del
tager et betydeligt bedre udbytte af netop det emne,
han ønsker at beskæftige sig med. Grupperne ledes af
tre instruktører. IYX Hans, 6TG Tommy og 5WK
Kalle, med følgende emner: Afd. sender/modtager
projekt, forsk, byggeopgaver samt teoretisk undervis
ning af new comer's, med den nye svenske lærebog
»Grundlæggende Amatør Radio Teknik« som grund
lag.
Torsdagens klubaftener kører efter det gamle prø
vede system, som stadig viser sig at være »in«, med at
medlemmerne holder et eller andet interessant fore
drag, en film eller en diskussion, der har relation til
teknikken. Aftenens forskellige emner vil såfremt dette
er muligt, være annonceret på opslagstavlen i klub
huset.
I afd.s bestyrelse er der foregået en lille »ommøb
lering idet 8AI er udtrådt og suppleanten 6IC er ind
trådt. Velkommen til bestyrelsesarbejdet, og som med
lem af festkomiteen 6IC, og en tak til 8AJ for tiden i
bestyrelsesarbejdet.
Programmet for november-december:
Tirsdag den 23. og 30. november, samt 7. og 14.
december kl. 19,00: Bygge- og undervisningsaften.
Torsdag den 18. og 25. november samt 2., 9. og 16.
december kl. 19,30: Klubaften.
73 de 5WK, Kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 9".'.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastet
vej 13, 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND,
vej 5, 9430 Vadum.
Sekretær: OZ4X,
9000 Aalborg.

Anders
Erik

Best.medl.: OZ3OB,
9430 Vadum.

Ole

Højen,

Hansen,

Vadum

Prinsensgade

Bendtsen,

Pallisdam

Best.medl.: OZ2OE, Ole Nykjær, Borgmester
gensens Vej 5, værelse 73, 9000 Aalborg.
Klublokale:
Aalborg.

Ungdomsgården,

Kornblomstvej

Denne gang er der ikke meget at berette. Auktionen
den 8. oktober gav et fint resultat til afdelingen.
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Kirke
46,
19,
Jør
18,

Programmet til ca. 15. december:
Foredragsudvalget har gjort et ihærdigt forsøg,
men nåede ikke at få noget arrangeret til denne gang,
men til januar skulle der være et spændende foredrag
om alt lykkes.
Tirsdage:
19.00-20,00: Morseundervisning.
20.00-22,00 ca.: Teoriundervisning.
19.00-22,30 ca.: Byggeaften.
Onsdage:
20.00-23,00: Klubaften.
20.00-23,00: Byggeaften,
det.

hvis

forholdene

tillader

Der sker noget i afdelingen hele tiden, så mød
nu op!
Transceiver. Vi modtager gerne frivillige bidrag til
hjælp til en ny transceiver, des før vi får den, des før
en livlig DX aktivitet.
Husk at sig til konen, at onsdage er klubdage.
73 og på gensyn de OZ4X, Erik.

AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1,
8270 Højbjerg, telefon (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ4RT, J. Arnvig, Hvedemarken 13,
8520 Lytrup, telefon (06) 22 14 17.
Sekretær: OZ6EI, E. Hougaard, Solbjerg Hedevej
48, 8355 Ny-Solbjerg, telefon (06) 92 74 78.
Program:
Vedrørende RÆVEJÆGERE: I vintersæsonen 1971/
72 har ræveinteresserede i afdelingen besluttet at for
me aktiviteten efter vejrliget og uge for uge, ved ind
byrdes kontakt. Der vil blandt andet være tale om
eftersyn og reparation af materiel, bygning af nye
modtagere etc., men også træningsjagter for nye - til
fods - og i afgrænset dele af kortområdet. Informa
tion så vidt muligt MANDAGE på telefon 14 48 10,
(efter kl. 18,00).
Torsdag den 18. november kl. 20,00. Neptunvej 70.
OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm vil, ud over omtale af
foranstaltninger på modtagersiden til afhjælpning af
forstyrrelser og dimensionering af bølgefælder, også
klarlægge »MODTAGERENS ABC« fra den simpleste, til den mere avancerede.
Torsdag den 16. december kl. 20,00. Neptunvej 70.
JULESTUE med julehygge og spil. Traditionen tro
medbringer enhver (og vi venter hele familier) en
julegave, der afleveres til auktionarius. Det er ikke
værdien, det kommer an på, men originaliteten!
Smagsprøver på eventuelt færdigt julebag vil ikke
blive afvist.
3Ne-ibye.
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Nye medlemmer.
12425 Carsten Rønneberg, Ålebrobuen 20, Herlev.
12426 Steen Nielsen, Herkules Alle 36, Kastrup (A).
12427 Ole Jørgensen, GI. Landevej, Kettinge.
12428 Marger Elith Peter Olsen, Sandager, Øster Ulslev.
12429 John Høeg, Hokkerup, Tørsbøl.
12430 Bent Sivertsen, Vestergade 110, Herning.
12431 Kjell Heuser, Frederiksdal Loranstation, Julianehåb.
12432 Eyvind Bjergfeldt, Lucernevej 183, Rødovre (A)
12433 Bente Christoffersen, Østergade 9, Rønne.
12434 Lars Erup, Sorø Akademi, Sorø.
12435 Ole Tidemann, Ydunsvej 5, Lemvig.
12436 Kristian Rein Kvien, Øresundsvej 28, bolig 15,
København S (A).
12437 Arne Jantzen, Brofogedvej 134 tv., København
NV.
12438 Henning Bertelsen, Lyngbygårdsvej 118 st. tv.,
Lyngby.
12439 Viggo Højen, Barfredsvej 581, Frederikshavn.
12440 Bent Lippert, Bolbrovænge 5, Rungsted Kyst.
12441 OZ2GV, Ole Grove Vejlstrup, Strandboule
varden 50, Nykøbing F.
12442 Richard Bjørn, Gedvad 11* th., Lyngby.
12443 Hans Jacob Aagaard, Strandvejen 227 B, Charlottenlund.
12444 Claus Schou, Chr. Richardsvej 12, Vording
borg.
12445 Richo Andersen, Reimersgade 3, Nakskov.
12446 Jan Lindholt Jensen, Krusemyntevej 34, Nør
resundby.
12447 Helge Bendtsen, Brofogedvej 14, Havehuset,
København NV (A).
12448 Poul A. Hansen, Lindealle 52 st. th., Korsør.
12449 OZ2CR, Carl Rubæk Pedersen, Ingemannsvej
7, Nakskov.
12450 OZ5ZR, Per Arne Johansen, Tybrindvænget 12,
Odense.
12451 Poul Koch, Bodum, Åbenrå.
12452 Henning Hansen, Ringgade 21, Løgumkloster.
12453 Lars Nissen, Lindedal 9 A, Åbenrå.
12454 Ingvardt Lyth, Bussøjvej 180, Højbjerg.
12455 Harry Rosgaard Kristensen, Kragelund, Silke
borg.
12456 Lasse Bergstedt, Fjellerad gi. Skole, Gistrup.
12457 Preben A. Jensen, Østergade 1012, Esbjerg.
12458 Verner S. Christensen, Mindegade 233 th., Vejle.
12459 Carsten Olesen, Lottesvej 3, vær. 9, Brabrand.
12460 Ove Hess, Læsøvej 22, Sønderborg.
12461 Eli Michelsen, Kulepile, Rudkøbing.
12462 Leif Thomsen, Pottevej 1, Over Jerstal, Vojens.
12463 Carl Erik Mortensen, Norsmindevej 212, Mal
ling.
12464 Grethe Mortensen, Norsmindevej 212, Malling.
12465 Ola Skåråsberget, Vallsett, Norge.
12466 Poul Arndt Andersen, Vidtskuevej 48, Viby J.
12467 Per Thode, Krebsens Kvarter 3 D, Albertslund.
12468 Ejnar Haugård Nielsen, Lodsvej 67, Hvidovre.
12469 Jørgen Dalsgård, Vandværksvej 1, Greve
Strand.
12470 Gunther R. Wolff, Havdrup.
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12471 Nils Bugge Andersen, Birgittevej 29, Brabrand.
12472 Svend Olesen, Spægbogade 10, Stensballe, Hor
sens.
Atter medlem.
8778 Hans Kristiansen, Høgemosen 141 tv., Glo
strup (A).
10912 Bjarne Riedel, Ørbækvej 9, Brande.
11848 Jesper Jørgensen, Hovmarksvej 16, Charlottenlund.
6461 OZ7W, Erik Eg Hansen, Tingvallavej 20,
Odense.
6580 Arne Gilvang, Bag Klosteret 19, Slagelse.
8957 Erik Sørensen, Lodsvej 40, Hvidovre.
Nye tilladelser.
D
OZ2QG. Richard Duane Gromer, Fengers
vej 271, 2500 Valby.
D
OZ2TK,
Troels Kjær, c/o Jacobsen, Ulkebøl
6400 Sønderborg.
D 12412 OZ3TW, Torben Rasmussen. Ramundsvej
41, 2300 København S.
D9177 OZ4RD, Henning Oldenburg, Skibhusvej 35,
5000 Odense.
D 10914 OZ5DQ, Knud Ernst Jensen, Krygersvej 1 A,
4654 Fakse Ladeplads.
D 11853 OZ5ZG, Harald Gürzter Kollmer, Peter
Bangsvej 1711, 2500 Valby.
D
OZ6PZ,
Per Skaarup, Silkeborgvej 43 C1 th.,
7400 Herning.
D 9043 OZ7CU, Carsten Lorentz Lorentzen, Barrits
Station, 7150 Barrit.
D 10818 OZ7NI, Niels Børge Overgaard, Lerchenborgvej 85, 4400 Kalundborg.
D 8612 OZ9BQ, Mogens Christoffersen, Fælledvej
9, Rønnebæk, 4700 Næstved.
C 11857 OZ2FL, Flemming Dichmann, Ærtebjergvej
78, 2650 Hvidovre.
C 6735 OZ6FS, Finn Sørensen, Århusvej 38, 8900
Randers.
B
OZ7ZU,
Freddy Aksel Johan Harder, c/o J.
Schow, Nielstrup 4690 Haslev.
B
OZ8OY,
Otto Rubeksen, Henrik Nielsensvej
34. 4000 Roskilde.
B
OZ8ZP. Thomas Carl Raper, Hasselevej 8,
4000 Roskilde.
D 11653 OZ9QI, Bo Jensen, Skivevej 2, 8800 Viborg.
D 12129 OZ9QK. Karsten Lydolph, Juelsmindevej
18, 5000 Odense.
D OZ9QZ, Poul Vinther Jensen, Markvænget 20,
7400 Herning.
D 12228 OZ9TN, Thøger Nørgård Larsen, Nansensgade 7, st. tv., 1366 København K.
D 11182 OZ9UF, Søren Frederiksen, Virum Over
drevsvej 16, 2830 Virum.
D 9067 OZ9UI, Erik Emil Clausen, Birmavej 26,
2300 København S.
D 12038 OZ9XR, Bjarne Bojsen Rusbjerg, Reerslevvej 52, 2640 Hedehusene.
D - OZ9YT, Tommy Henrik Thomsen, Pilevangen
l1, 3000 Helsingør.
D - OZ9YV, Michael Jochimsen Vestergaard, Theseus Alle 8, 2650 Hvidovre.
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C - OZ9GO, Else Frederiksen, Virum Overdrevsvej
16, 2830 Virum.
C 11729 Niels Olf Jalling, Fortebakken 3, 8240 Ris
skov.
C 12125 OZ9QX. Arne Henning Gyldvig Rasmussen,
Teglgårdvej 411 th., 3050 Humlebæk.
C 12050 OZ9RK. Jørn Emil Bolander Jensen, Bane
hus 146. Leere. 9330 Svendstrup J.
C 11185 OZ9UU, Carlo Offesen Pedersen, Hasseris
høj 5, 9000 Aalborg.
C 11970 OZ9UY. Hans Anton Nygaard, Kirkevej 56,
9310 Vodskov.
C 9113 OZ9WÆ, Knud Thorvald Weber, Holmblads
gade 80. 2300 Kbh. S.
D 11816 OZ7YN, Jørgen Niels Hansen, Toxværdsvej 3, 3670 Veksø Sj.
D - OZ7YR. Flemming Bentsen, Vejlebrovej 112,
4. mf., 2670 Greve Strand.
D - OZ7YU, Uffe Simon Mikael Hansen, Tanderup
Kjær, Studsgård, 7400 Herning.
D - OZ7YV. Knud Olaf Nielsen, Revaldsgade 6 B1
th., 1723 København V.
D 9623 OZ7ZC, Egon Køhier Pedersen, Elmevej 2,
lejl. 1. 7600 Struer.
D 10698 OZ7ZF, Aksel Frede Grønfeldt, Frederikshaldvej 17. 8300 Odder.
D 8768 OZ7ZI, Sven Iversen, Solbakkevej 51, 2820
Gentofte.
D 12280 OZ7ZK, Knud Mikkelsen Degn, Snubbekorsvej 11, 2630 Tåstrup.
D 12179 OZ7ZR, Rolf Barming, Esromgade 102,
2200 København N .
D - OZ7ZV, Martin Jensen, Ydunsvej 47, 7000 Fre
dericia.
D - OZ7ZX, Torben Andersen, Elisabeths Alle 35,
5250 Fruens Bøge.
D - OZ7ZY Aksel Botmann, Baltorpvej 185-, 2750
Ballerup.
C 11318 OZ7QV, Hans Weber, Haderslevsvej 86,
6200 Åbenrå.
C 11785 OZ7QY, Carsten Kjeldgård Sørensen, Hede
byvej 2. 6330 Padborg.
C 11862 OZ7WI, Knud Nielsen, Kolibrivænget 11,
5000 Odense.
C 12193 OZ7WV, Freddi Frisk Christensen, Snerle
vej 11, 9000 Aalborg.
C 10640 OZ7YF, Kurt Georg Stefan Berank Frand
sen, Kongevejen 2011 th., 2830 Virum.
D 10846 OZ8BU, Kaj Erik Struve Christensen, Ve
delsgade 42, 7100 Vejle.
D - OZ8CD, Claus Møller, Vibevej 13, 8543 Horn
slet.
D 7304 OZ8CZ, Thommi Boel Jensen, Odinsgade
11 D2 tv., 9000 Aalborg.
D 12209 OZ8DZ, Frank Winther, Helgesvej 164 th.,
2000 København F.
D - OZ8EY, Peter Rasmussen, Bredahlsvej 74, 2500
Valby.
D 11881 OZ8FL, Jørgen Schmidt, Frederikssundsvej
171 tv., 2400 København NV.
D 12279 OZ8GL, Jan Soelberg, Jægerhusene 71,
2620 Albertslund.
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D 9532 OZ8GN, Jørgen Richardt Brandt, Toftehøjvænget 5, 2760 Måløv.
D 11837 OZ8GQ, Tage Adam Wulff, Bakkebøllevej
12. 4774 Nyråd.
D 11529 OZ8GU, Bjarne Brorholm, Frederikssunds
vej 96 D3 th., 2400 Kbh. NV.
D - OZ8GV, Jens Bertel Thomsen Vind, Birkevej 14,
7451 Sunds.
D 11832 OZ8GX, Einer Hartvig Guldbrandt Han
sen, Esromgade 244 tv., 2200 København N.
D - OZ8GZ, Erling Klingenberg Jensen, Syrenvæn
get 4, 5653 Nr. Lyndelse.
D - OZ8JS, John Michelsen, Set. Annæ Plads 10 C4,
1250 København.
D 12240 OZ8NN, Niels Bjerg Nielsen, Enebærvej 4,
8240 Risskov.
D 10885 OZ8LR, Peter Truels Nielsen, Skivevej,
Hald-Thostrup, 9500 Hobro.
D OZ9PX, Povl Raskmark, Teglgårdsvej 15, Hald
Ege, 8800 Viborg.
D 10311 OZ8QZ, Carsten Axel Pedersen, Nyholms
alle 6 E, 2610 Rødovre.
D 3982 OZ8RU, Frits Christian Rubæk Hansen, GI.
Køgelandevej 259 B2 tv., 2650 Hvidovre.
D 10445 OZ8TW, Tage Holm Madsen, Hyacintgår
den 1, st. th., 2300 Kbh. S.
D 12095 OZ8VI, Birte Anni Frank-Hansen, Elle
bækvej 31, 8520 Lystrup st.
D 11531 OZ8XS, Peter Hyllested, Skovkanten 6,
8500 Grenå.
D 12037 OZ8YA, Frits Carsten Nørregaard, Mar
stals 62 tv., 2100 København Ø.
D 8140 OZ8ZC, Bernt Henning Christensen, Søndersted, 4340 Tølløse.
D - OZ8ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131, 6000
Kolding.
C 7650 OZ8GY, Finn Iversen, Frederiksvej 433 h.,
2000 København F.
C 11637 OZ8NM, Michael Andersen, Hovedgaden
155, 2730 Herlev.
C 8062 OZ8QE, Jens Erling Tingskov, Birkevej 8,
4874 Gedser.
C 10407 OZ8VM, Villy Mågård Jakobsen, Skivevej
32, 7451 Sunds.
C 11977 OZ8XM, Orla Faarup Nielsen, Borgergade
213 th., 9000 Alborg.
C - OZ8XO, Knud Ove Frederiksen, Møllevænget
11, 3450 Allerød.
C 11159 OZ8ZA, Peter Carl Olesen, Haslegårdsvej
58, 8210 Århus V.
C 11913 OZ8ZX, Jørgen Ingvard Hartvig, Kærgårds
vej 33, Avedøre, 2650 Hvidovre.
B 8977 OY8VN, Vagn Niesen, Eriksgøta 8, 3800
Törshavn.
D - OZ8CZ, Søren Jessen, Stenkrogen 13, 4000 Ros
kilde.
D 11238 OZ9DI, Per Buch, Magnoliavej 1, 2600
Glostrup.
D - OZ9DY, Arne Lefolii, Sophus Bauditsvej 17,
2920 Charlottenlund.
D 10040 OZ9EE, Jens Erik Lehmann Poulsen, B. S.
Ingemanns Vej 2, 6400 Sønderborg.
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D - OZ9FX, Flemming Helsted Pedersen, Enighedsvej 11, 2800 Lyngby.
D 11750 OZ9GT, Henning Eriksen, Assersvej 2, 9600
Års.
D 11450 OZ9GX, Knud Erik Petersen, Tvendagervej 4, 2750 Ballerup.
D - OZ9HQ, Henrik Birger Nielsen, Skovgårdsalle
257, 3500 Værløse.
D - OZ9IE, Henrik Winther Jensen, Slugten 6, Hald
Ege, 8800 Viborg.
D 10939 OZ9IM, Leif Erling Valour Jensen, Vejlebrovej 833, 2670 Greve Strand.
D - OZ91W, Heino Dissing Jørgen Thorsen, Hanne
Nielsensvej 9, 2740 Holte.
D 12226 OZ91X, Manfred Rosendahl Larsen, Tuen,
9882 Tversted.
D 11906 OZ9IZ, Hans Jiirgen Schliitter, Thorshavns
gade 4, 8200 Århus N.
D - OZ9NA, Ninna Hauptmann, Tyttebærvej 16,
8220 Brabrand.
D 12031 OZ9NW, Carsten Ahlbom, Pilegårdsvej 163
tv., 2730 Herlev.
D 11964 OZ9NX, Jens Ebbe Ferdinand Stephansen,
Fastrup, 8800 Viborg.
D - OZ9NZ, John Kaj Caspersen, Møllegade 23 A,
2200 København N.
D - 0Z900, Torben Jensen, Bramdrupvej 25, 6030
Bramdrupdam.
D 12155 OZ9OQ. Kaj Fogh, Birkevej 10, 9430 Nørhalne Vadum.
D - OZ9QC, Niels Jensen, Osager, 4320 Lejre.
D 7174 OZ9QE, Bent Vraa Jensen, Kirkebyvej 22,
2740 Skovlunde.
Genudstedelser.
B 7521 OZ1US, Ole Bent Hansen, Rugniarksvej 10,
5800 Nyborg.
B
OZ3EY,
Erik
Søren Larsen, Schweizer
dalsvej 17, 2610 Rødovre.
B
OZ7RU,
John
Johannes Petersen, Kløver
bladsgade 13, 2500 Valby.
B
OZ9XD,
Hans
Chr. Vestergaard Jensen,
Parkvej 33, Søbymagle, 4200 Slagelse.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende
Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 21 16

Indmeldelse i foreningen sker ved henven
delse til kassereren Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens, Tlf. (05) 62 18 34.
Medlemskontingent er 50 kr. om året, heri
medregnet tilsendelse af »OZ«.
Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør
og
ansvarshavende:
OZ6PA,
Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Teknisk redaktion. OZ7AQ, Bent Johansen,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Hertil
sendes alt teknisk stof. Tlf. (01) 95 11 13.
OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.
Annoncer:
Amatørannoncer: Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, Tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.
1/1 side .. 460 kr. 1/4 side . . 140 kr.
1/2 side .. 240 kr. 1/8 side .. 80 kr.
Afleveret til postvæsenet d. 15. nov. 1971
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig
kildeangivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde
sted med forfatternes udtrykkelige tilladelse.

INDMELDELSESBLANKET
Undertegnede

Navn: ..........................................................................................

indmelder mig herved i foreningen EDR.
Tidligere medlem?......................
Anfør da ntedl. nr. her:.................................

Gade, vej, nr.: .............................................................................
Evt. call:
Underskrift:
Post nr., by:
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(Sendes direkte til kassereren: Grethe Sigersted, Borg
mestervej 58 - 8700 Horsens).

OZ NOVEMBER 1971

