Ohm-meter for måling af modstande
mellem 0 og 1 ohm
Af Hans Schacht Sørensen, Ny Esbjergvej 1, 4720 Præstø

Som regel er de konventionelle universal
metres ohm-områder ikke særlig gode til be
stemmelse af modstande under 1 ohm. Selv de
bedste af slagsen har en „logaritmisk" skala,
hvor 10 ohm er midt på skalaen, når området
„xl“ er indkoblet. Der skal et virkeligt falke
blik til for at afgøre, om instrumentet indikerer
0,27 ohm eller 0,05 ohm.
Fabriksfremstillede milli-ohmmetre er ikke
billige, og efterhånden som biasmodstande un
der 1 ohm bliver mere og mere almindelige,
bliver et milli-ohmmeter en nødvendighed. Ved
at udelade unødvendige områder samt holde
kravene til målingerne på et fornuftigt niveau
kan man selv bygge et sådant instrument for
små penge. Skalaen er tilnærmelsesvis lineær.
Hele drejespoleinstrumentets område er en
brøkdel af en logaritmisk kurve, der (bare) er
projiceret op i anvendelig størrelse.
På diagrammet ses, at kredsløbet er en mod
standsbro, hvis ene side dannes af målelednin
gerne og den modstand, der skal måles. Ved at
slutte O1 leder man strøm fra batteriet til
broen, - gennem modstanden R1. Med 02 i
stilling 2 og måleledningerne kortsluttede, ju
steres potentiometeret R4 til 10 gange lednings
modstanden, og herved balancerer 1:10 om
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rådet R2 + R3 siden af broen. Instrumentet vil
nu indikere 0, uanset hvordan R1 er indstillet.
Hvis kortslutningen af måleledningerne op
hæves, medens O1 er sluttet, vil broen komme
så meget ud af balance, at instrumentet vil slå
ud over skalaens endepunkt, fordi der løber
strøm fra R2 til R4 - gennem instrumentet.
Ved kalibrering skal 02 stå i stilling 4 (ved
R6) for området: 1 ohm og i stilling 3 (ved R7)
for området 0,1 ohm. Når 02 står i stilling 3,
er modstanden R7 koblet i serie med måleled
ningerne. Herved kommer broen også ud af
balance, og instrumentet vil slå ud til en værdi,
der er bestemt af nulling-potentiometrets (R1)
indstilling. R1 justeres da til instrumentet viser
fuldt udslag på skalaen. Stilles 02 nu i stilling
2, samtidig med at der, over måleledningerne,
forbindes en 0,1 ohms modstand, vil dette be
virke fuldt udslag på instrumentet, - forudsat
man altså ikke har pillet ved R1’s justering.
Det betyder, at man sammenligner den ukendte
modstand med meterets modstande R6 eller
R7 og får en direkte aflæsning i ohm på in
strumentet. Modstanden R5 er med for at lette
betjeningen af potentiometret R4 ved balan
cering af broen. Modstanden R8 er anbragt for
at have en indre modstand til kontrol af ka
libreringen, - den kan udelades.

473

Milli-ohm-meteret er let at bygge, da der
ikke findes kritiske punkter i det. Alt, und
tagen batteriet med holder, kan monteres på
forpladen af en lille kasse, - f. eks. en Teko
P3 (Århus Radio Lager). Måleledningerne bør
være forsynede med kraftigt virkende kroko-

fejlfinding på elektromotorer og dynamoer
samt startere. Desuden kan man selv lave mod
stande med værdier fra 1 ohm og nedefter og
måle dem ud på meteret.
I modellen blev anvendt et japansk drejespoleinstrument 1 mA f. u. og indre modstand
50 ohm. Den eneste ændring, der blev foretaget
på instrumentets skala var at udskifte mA in
skriptionen med ohm. Kalibreringen passer:
Tolerancerne på modstandene i broen bestem
mer det færdige ohmmeters nøjagtighed. De
anvendte modstande er 2 watts trådvikl. Poten
tiometrene er 5 W trådviklede.

TIPS

dillenæb, da normale probeledninger nok ikke
er velegnede til målinger på lav-ohmsmod
stande o. lign.
Før man påbegynder en måling, kortsluttes
måleledningerne (clipses sammen). Derefter ju
steres R1 til sin maximale modstandsværdi, og
02 stilles på ML (Måleledninger). Tryk O1
ned, og juster R4 til nøjagtigt 0 på instrumen
tet. Slip O1 og stil 02 på det ønskede område.
Tryk atter på 01 og juster nu R1 til fuldt ud
slag på instrumentet. Slip derefter O1 og stil 02
i stilling MI, - nu er meteret klart til målinger
i det område, der blev kalibreret.
Når meteret ikke anvendes, er det klogt at
stille 02 i stilling 1, da de skader instrumentet
kan påføres ved uforvarende aktivering af O1
herved mindskes.
Det beskrevne milli-ohmmeter er, foruden
måling af (radio)modstande, anvendt til målin
ger af korrosionsmodstand, ledningsnet i biler,
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Spolerne er ofte det kritiske punkt i en ama
tørkonstruktion. De kan kun undtagelsesvis
købes færdige, og mangen et projekt er nok
strandet på vanskeligheden med spolerne. Et
problem er f. eks. valg af tråd - hvor tyk skal
den massive kobbertråd være, og skal man evt.
bruge litzetråd i stedet, og hvor mange tråde
skal litzen i påkommende tilfælde have? Et
enkelt af svarene har vi fundet i det østtyske
amatørblad (Funk-Amateur fra DDR) nr. 9,
1969 i form af en lille tabel, der giver den
øverste anvendelige frekvens for forskellige litzetyper. Forstået således, at over den angivne
frekvens skal man hellere bruge massivt kob
ber med samme bruttotværsnit - med lakisole
ring naturligvis (ihukommende Samuel Morse,
der viklede sine magnetspoler med uisoleret
kobbertråd og ikke fattede, hvorfor det virkede
så dårligt, før han
blev gjort opmærksom herpå!).
Antal korer
gange
korens dia. (mm)
5 X 0.05
10 X 0.05
15 X 0.05
20 X 0.05
30 X 0.05
20 X 0.07
30 X 0.07
60 X 0.07

DC-modstand,
ohm pr. km
1915
758
638
479
318
240
160
80

max. frq.
MHz
14.5
12

10
9.5
9
4.5
3.6
3.2
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Foto nr. 5

RX-FYN

afsnit 2

Bundplade og forplade
er de næste opgaver, der skal udføres og er
vist henholdsvis på fig. 16 og fig. 17. Indled
ningsvis skal bemærkes, at begge er vist som
selvstændige plader, der senere skal sættes sam
men ved hjælp af et 500 mm langt stykke mes
singvinkel. Dette arrangement kan også laves i
ét stykke, der efter boring m. v. bukkes 90°
på midten. Hvad enten man bruger 2 stk. på
hver 500X225 mm eller ét på 500X450 mm,
skal man bruge 2 skråstivere som vist på fig.
18 og foto nr. 7 og 8.
Til bundpladen er der følgende at bemærke:
De fire stk. 4 mm huller 30 mm inde i hvert
hjørne er beregnet til fastgørelse af gummiprop
per af den type, der bruges på undersiden af
WC-sæder. Deres funktion på dette sted er at
danne „ben“ på modtageren, så den ikke laver
ridser i bordpladen.
Hullerne ude i siderne er til messingvinkleme
til fastgørelse af kassens „låg og sider“, samt
to i hver ende til skråstiverne. Forbruget af
messingvinkel udgør 2 stk. å 195 mm og 1 stk.
å 500 mm. Disse messingvinkler forsynes, lige
som de tilsvarende i forpladen, med huller til
fastgørelse af „låg og sider". De tre 12 mm
huller bruges ved justering af de tre trimmere
på drejekondensatoren. 6 mm hullet i den fir
kantede udskæring tjener til brug ved evt. trim
ning af oscillatorspolen, idet dennes selvinduk
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tion ændrer sig, når pladen skrues på, efter at
oscillatorprintet er sat i fatningen. Se i øvrigt
foto nr. 6. De resterende huller i venstre side
og på midten er til fastspænding af grundmod
tageren, medens de 4 huller i højre side er be
regnet til convertersektionen. De 2 huller bag
convertersektionen er til nettransformatoren,
Reofon nr. 51.17.1021, 12,6 V - 0,6 A. Hul
lerne bag grundmodtageren er til strømforsy
ningen, fig. 15, og endelig er de 2 sidste huller
til LF-forforstærkeren, fig. 14. En eventuel LFudgangsforstærker placeres på et bekvemt sted
mellem LF-forforstærker og højttalertilslutnin
gen på forpladen. Ovennævnte placering af mo
dulerne svarer ikke helt til de på fotografierne
viste, men det er uden betydning for virkemå
den. Bemærk, at bundpladen er vist nedefra.
For forpladen, fig. 17 og foto nr. 1, gælder
det om muligt endnu mere end for nogle af de
øvrige dele, at der skal foretages tilpasning, ikke
alene til de allerede fremstillede enheder, men
også til de komponenter i form af skala m. v„
som den enkelte har mulighed for at frem
skaffe.
De fire stk. 4 mm huller, 2 i hver side, er be
regnet til fastgørelse af håndtag, hvilket vil sige
2 stk. 100 mm trådgreb, egentlig beregnet til
skuffer og skabe. Delvis i samme huller fastgø
res den anden ende af skråstiverne fra fig 18.
S-meteret fremgår af tegningen. Antennetilslut
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Bundplade set nedefra. Firkant: 55 X 82 mm udsaves
for adgang til oscillatorprint. Huller for opsætning: 3,2 mmØ. Alle mål i mm.

Foto nr. 6

ningen er beregnet til sættet: SO 239 - PL 259,
således at soklen kan sættes i fra bagsiden. I
9,5 mm hullet til båndskiftet indsættes en 6
mm bøsning, som en slags leje for akslen til
omskifteren. Forbindelsen mellem den aksel,
der går gennem lejet og akslen på omskifteren
udføres ved hjælp af et fleksibelt koblingsled
(det letter tilpasningen). Selve lejet udgøres af
fastspændingsanordningen fra et gammelt po
tentiometer. HF reguleringen er et 1 kohm
lin. potentiometer. „Skalahullet“ er vist stiplet,
idet det vel nok er det mest varierende punkt i
hele opbygningen. Hullet angiver, hvor akslen
fra drejekondensatoren kommer ud. Også her
anvendes et fleksibelt koblingsled, der for fuld
stændighedens skyld er isoleret. Længere til
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højre er der 2 firkantede åbninger på 5X10
mm beregnet til 2 MEC mini-omskiftere, hvor
af den ene fungerer som afbryder for AGC’en,
medens den anden er til sidebåndsskift. På foto
nr. 1 ses 3 omskiftere, medens fig. 17 kun viser
placering af 2. Funktionen af den tredie om
skifter står i forbindelse med en eventuel for
forøgelse af selektiviteten, hvilket senere vil bli
ve omtalt. Ved siden af sidder et 47 kohm
logaritmisk potentiometer med indbygget 2polet afbryder for 220 volt. Nedenunder dette
placeres en jack-bøsning til hovedtelefonerne.
Hullet her er på 16 mm. idet jack-bøsningen er
spændt isoleret i ved at lade den omslutte af en
fastspændingsmøtrik fra en LK vippeafbryder.
Den isolerede opspænding er foretaget for at
OZ DECEMBER 1 971
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Huller for opspænding: 3,2 nun Ø. Huller for op
spænding af S-meter: 2,5 mm Ø. Forpladen ses fra
forsiden. Alle mål i mm.

'

:

Fig.18

Materiale : 1,5 mm aluminium. Huller for opspæn
ding : 3,2 mm. Alle mål i mm.

Materiale: 0,5 mm perforeret jernplade.
Alle mål i mm.
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Fig. 17.

kunne stå mere frit ved den videre udbygning
af LF-delen.
Hulsamlingen foroven tjener kun det ene for
mål at lukke lyd ud fra den indbyggede højt
taler. Der er ikke her anvist huller til fastgørel
se af højttaleren, da dette afhænger af, om der
skal bruges højttaler og da hvilken type og
form. Hullerne langs kanten er ligesom ved
bundpladen beregnet til fastspænding af låg og
sider. Også her vil der være brug for 2 stk. vin
kelmessing å 195 mm og 1 stk. å 500 mm. Låg
og sider laves af et stk. perforeret jernplade
med mål og udformning som vist i fig. 19. Pla
den bøjes 90° i de viste stiplede linier, hjørner
ne samles med yderligere 2 stk. messingvinkel,
hvorefter der mærkes op og bores 3,2 mm hul
ler til brug for sammenspændingen med bund
og forplade. Selve samlingen af de enkelte dele
fremgår af foto nr. 1, 7, 8, 9 og 10.
Efter færdiggørelsen af den mekaniske del
af modtageren, mangler kun en vis finish. Kas-

Fig.
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Foto nr. 7

sens ydersider skal males, hvilket nemmest fo
regår ved, at disse slibes med ståluld, så de får
en mat og „ru“ overflade, hvorpå det er ret
nemt at male med pensel og hammerlak. Alle
de på forpladen fastspændte messingvinkler,
gennemføringsbøs for omskifteraksel, AGCafbryder og sidebåndsskift, samt antennetilslut
ningen forbliver på pladen, da de heri siddende
skruer også skal males i samme farve som selve
pladen. Ved fastspændingen forsynes antenne
tilslutningen, på bagsiden, med et par loddeflige til brug for stelforbindelse inde i modtage
ren. For at undgå „gardiner" på den glatte
overflade, skilles kassen ad igen og forpladen
lægges på et bord, hvorefter den males med „let
hånd“. Den skal herefter have lov til at tørre

til næste dag. Samtidig males den perforerede
jernplade på alle ydersider. Her males bagsi
den, samt højre og venstre side først, hvorefter
man uden større risiko kan rejse kassen op og
male den på oversiden, idet „gardinerne" vil
blive opslugt af hullerne i pladen.
Montering a£ fatninger
m.v. kan nu tage sin begyndelse. Først monteres
Novalfatningerne, nr. 14 på foto nr. 11. Der er 5
i convertersektionen, 6 i grundmodtageren og
én i LF-forforstærkeren samt én i strømforsy
ningen, i alt 13 stk. Samtidig med monteringen
af fatningerne isættes der ved hvert fastspæn
dingshul en loddeflig. Derved opnås altid at
have en god stelforbindelse. I forbindelse med

Foto nr. 8

478

OZ DECEMBER 1971

monteringen af Novalfatningerne, samt af hen
syn til det videre monteringsarbejde skilles con
vertersektionen og grundmodtageren så meget
ad, at man har følgende dele: converterholder
uden messingvinkler, omskifterholder med både
egen og converterholderens messingvinkler, os
cillatorsektionen med påspændt drejekondensator og oscillatorplade (fig. 8), vinkelstykket
til blander m. m. (fig. 10), skærmplade og for
plade (dækplade) til grundmodtager.
Ledningsmontagen
kan nu påbegyndes. Forinden vil det for de fle
ste være af stor nytte at læse OZ7AQ’s artikel
om lodning i OZ december 1965. Der startes
med antennestikket, hvor der i midten indlod
des en ca. 10 cm lang hvid monteringsledning,
samt de 2 stk. OA 200 dioder, således at den
hvide ring på den ene diode vender mod stel,
medens ringen på den anden vender mod an
tenneindgangen. Disse to dioder anbringes ved
antenneindgangen for at beskytte modtageren
mod for kraftige signaler f. eks. fra egen sender.
Dioderne er silicium-dioder, der først begynder
at lede ved ca. 0,6 volt, hvilket vil sige, at sig
nalstyrker over ca. 0,6 volt vil blive kortsluttede
til stel. Ledningsmontagen fortsætter nu i con
vertersektionen. Et første indtryk heraf kan vir
ke noget forvirrende, men ved at følge neden
stående fremgangsmåde undgås fejltagelser og
man opnår et acceptabelt udseende af det fær
dige produkt.

2) på ben 2 loddes en 7-8 cm lang hvid mon
teringstråd,
3) på ben 4 loddes en 7-8 cm lang grøn
monteringstråd,
4) en 8-9 cm lang, grå monteringstråd afisoleres på et ca. 1,5 cm langt stykke i den ene
ende. Den afisolerede ende føres igennem „øjet“ på ben 7 og lægges an mod ben 6, hvorefter
begge forbindelsespunkter loddes. Baggrunden
for dette er, at man, hvis det bliver nødvendigt,
nemt kan adskille og måle antenne- og krystaloscillatorsignal hver for sig,

Fig. 21a.

FYN 000

Fig. 21 b.

Fig. 20

Fig. 20, FYN 000, viser Novalfatningen set
nedefra. Det herefter beskrevne udføres på
hver af de fem fatninger:
1)
fra den ene stelflig føres en blank =
uisoleret monteringstråd til ben 1, videre til af
skærmningen midt i fatningen, til ben 5 og der
efter til stelfligen ved det modsatte fastspæn
dingspunkt. Alle fem forbindelsessteder loddes,
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5)
en 0,1 μF - 15 volt kondensator i mini
udførelse anbringes således: den ene trådende
forbindes mellem ben 9 og stelfligen, den an
den føres gennem øjet på ben 8. hvorefter alle
tre forbindelsespunkter loddes. Herefter forsy
nes den fra ben 8 kommende trådende med et
ca. 1 cm langt stykke rødt flex eller andet iso
lationsovertræk og den frie ende lægges an mod
ben 3. På ben 3 loddes nu en 7-8 cm lang, rød
monteringstråd. samtidig med at den ovenfor
nævnte forbindelse fra ben 8 også loddes på
ben 3.
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Foto nr. 9

Herefter spændes omskifterholderen i con
vertersektionen, idet der nu skal foretages til
pasning af de enkelte ledningslængder. Først
tages dæk 1-1, der skal have forbindelse med
de hvide ledninger. Convertersektionen vendes
således, at „fremadsiden“ vender bort fra én
selv. Det omskifterdæk, der nu er bagest, er
nr. 1, med dæk 1-1 øverst og dæk 1-2 nederst,
medens det nærmeste er nr. 2 med dæk 2-1
øverst og dæk 2-2 nederst, jfr. fig. 21 a og 21b,
samt foto nr. 3. Tilpasningen af ledningslæng
derne foregår således: Den hvide ledning fra
10 m fatningen føres op til punkt 062 på dæk
1-1 og klippes af, så den er 5-6 mm længere
end hvad der er nødvendigt for lige netop at nå
op til punkt 062. Herefter føres den hvide led
ning fra 15 m fatningen op til punkt 052 på
dæk 1-1 og afklippes i tilsvarende længde som
den foregående. Der fortsættes med de tre an
dre hvide ledninger. Når disse er færdige fore
tages tilsvarende med de grønne ledninger til
dæk 1-2, de grå til dæk 2-1 og de røde til dæk
2-2. Når alle 5X4 ledninger er klippet til i de
rette længder, tages omskifterholderen ud igen
og samtlige ledningsender afisoleres på de yder
ste 6-8 mm. Processen er lidt omstændelig,
men til gengæld opnås, at der er nogenlunde
frie forhold at arbejde under så man undgår at
rive og flå i de allerede foretagne monteringer
eller at bøje og/eller knække loddefligene.
Nået så langt spændes omskifterholderen fast
til convertersektionen og denne gang skal den
ikke spændes løs igen. Herefter loddes de en
kelte ledninger fast på de respektive loddeflige

480

på de enkelte dæk. For at få ledningen til at
danne god kontakt ved lodningen, føres det af
isolerede stykke ind i øjet på loddefligen og
bøjes, så det ligger an mod den ene side af
loddefligens overside. Der er ingen grund til
at sno ledningen rundt om loddefligen; forbin
delsen bliver ikke bedre af den grund og mod
tageren skal jo ikke anbringes i et eller andet
amerikansk krigsfly. Convertersektionen er nu
så vidt færdig, at den kun mangler de fire til
slutninger for antenne (hvid), 504-AGC (grøn),
104-signal til blander (grå) og+12 volt (rød).
Disse loddes først på, når grundmodtageren er
færdig.
Næste punkt er montering af blander- og
oscillatorfatningerne. Fremgangsmåden med de
forskellige ledningsfarver, afisolering o. s. v. er
den samme som lige beskrevet. Også her - og
forøvrigt på alle fatningerne - skal der indlod
des en 0,1 μF/15 volt afkoblingskondensator
fra+12 volt til stel. Afkoblingskondensatoren
sørger for at evt. HF strømme på dette sted,
hvor der ikke er brug for dem, bliver ledt til
stel, så de ikke farer rundt i modtageren og
laver uønskede koblinger.
Forinden montagen på fatningerne påbegyn
des, skal drejekondensatoren være monteret i
de dertil beregnede huller på højre yderside af
oscillatorsektionen, jfr. fig. 9 og foto nr. 4 og
9. På drejekondensatoren er anbragt nogle lod
deflige. De der har forbindelse med stator, det
faste pladesæt, er „varme", hvilket vil sige, at
de ikke har forbindelse med stel, i modsætning
til rotor, det bevægelige pladesæt, der gennem
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akslen og kondensatorens øvrige opbygning er
stelforbundne og dermed „kolde,,. Af de tre
sektioner, nr. 1, 2 og 3 begyndende bagfra,
indgår nr. 1 og 2 i det variable båndfilter mel
lem 1. og 2. blander og nr. 3 indgår i VFO’en.
På hver af de 3 „varme" loddeflige loddes nu
en trimmekondensator (fig. 12 på foto nr. 11)
således at den nederste spids går ind i hullet på
loddefligen. Samtidig hermed indloddes en 6,8
pF kondensator mellem 1. og 2. sektion. Den
skal give forbindelse mellem de to båndfiltersektioner. Endvidere fastloddes på flig 3 en ca.
6 cm lang blå ledning, der sammen med neden
nævnte sorte ledning føres gennem de dertil
borede huller ind til oscillatorfatningen. Spid
sen på trimmekondensatoren har forbindelse
med rotor og er normalt „kold" og skulle som
sådan stelforbindes, hvilket man normalt også
gør, men i det foreliggende tilfælde, hvor vi
skal kunne dreje på trimmerne nede fra, er den
her viste montering mest hensigtsmæssig og
hele ulempen ved det er, at man ved trimnin
gen berører et „varmt" punkt, men det er nu
ikke noget, der gør så meget, idet finjusterin
gen til sidst består af små drejninger på trim
merne og skulle der foretages en drejning mere
end det ellers ville have været nødvendigt, er
det til at overkomme. De tre loddeflige med
trimmekondensatorerne på bøjes nu så meget
nedad, at de frie ender „sigter" mod hullerne
i bundpladen når oscillatorsektionen er anbragt
på sin plads der. Herefter loddes loddefligene
fra trimmekondensatorernes statordele til de
„kolde" loddeflige på drejekondensatoren, sam
tidig med at der loddes en ca. 6 cm lang sort
ledning på loddefligen nærmest sektion 3.
På hver af de „varme" loddeflige på sektion
1 og 2 på den side af drejekondensatoren, der
vender opad, loddes en ca. 6 cm lang blå led
ning. Disse skal give forbindelse til blanderfat
ningen. Fra stelpunktet, også på oversiden, føfyn
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Fig. 22.
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res en lige så lang sort ledning ind til blande
ren. På foto nr. 4 ses tydeligt, at disse tre led
ninger føres igennem under skærmpladen.
Efter monteringen af forbindelsesledningerne
fra drejekondensatoren skal lodningerne på os
cillatorens fatning udføres. Udover det der di
rekte fremgår af nr. 200, fig. 22 med hensyn til
ledningsføring m. v. skal nævnes:
1) til det nærmeste stel-ben loddes den fra
drejekondensatorens sektion 3 kommende sorte
ledning,
2) punkt 203 forbindes med den blå ledning
fra samme sektion,
3) til punkt 206 loddes en ca. 7 cm lang grå
ledning, der senere skal have forbindelse med
punkt 108,
4) den rode, ca. 7 cm lange ledning, på
punkt 208, skal have forbindelse med punkt
107. Samtidig indloddes den sædvanlige 0,1 μF
- 15 volt afkoblingskondensator.
Herefter lægges oscillatorsektionen forelø
bigt til side og arbejdet fortsætter med resten
af grundmodtageren, nærmere betegnet fig. 10
med isatte fatninger.
FYN 100

Fig. 23.

Den første er nr. 100, blanderfatningen på
fig. 23, der skal medgives følgende bemærk
ninger:
1) punkt 103 og punkt 107 skal påloddes en
ca. 20 cm lang rød ledning, der senere skal
føres ud til strømforsyningen, punkt 907. De
yderste 3 cm afisoleres og føres gennem øjet
på ben 103 og derfra videre til ben 107; styk
ket hen over midterskærmen i fatningen forsy
nes med et stykke rødt isolationsovertræk, jfr.
det under monteringen af convertersektionen
oplyste. Samtidig med tillodningen på punkt
103 indloddes den sædvanlige 0,1 μF afkob
lingskondensator. Punkt 107 loddes ikke på
nuværende tidspunkt,
2) den grå ledning i punkt 104 skal være ca.
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FYN 400

15 cm lang. Den skal senere føres ud gennem
hullet i venstre side af oscillatorsektionen og
videre over til convertersektionen.
Den næste er nr. 300, filterfatningen på fig.
24. Denne fatning har ingen strømforsynings
tilledning, hvorfor den ikke skal forsynes med
en afkoblingskondensator. Derimod skal den
forsynes med en skærm i form af et „kantet"
U, hvor hver af benene i U’et skal være ca. 4
cm lange og bunden ca. 3,5 cm. Skærmen laves
af et stykke messing- eller kobberblik med må
lene 11,5 X 1,5 cm. Bunden af U-skærmen lod
des fast til punkt 301 og punkt 305, samt til en
af de stelloddeflige, der sidder sammen med de
skruer hvormed fatningen er spændt fast. U
skærmens ben skal vende mod blanderfatnin
gen, idet hele skærmen skal modvirke, at sig
naler fra blanderen og fra punkt 303 skal kom
me ud i modtageren ad andre veje end via
punkt 307.
Punkt 303 forsynes med en ca. 8 cm lang
grå ledning, der senere skal føres til punkt 106.
Til punkt 307 loddes inderlederen af et ca. 8
cm langt stykke skærmet ledning. Den anden
ende heraf loddes til punkt 402. Skærmkablets
yderleder, skærmen, loddes til stelpunktet ved
fatningen.
Monteringen af MF-filterfatningen, nr. 300,
er nu færdig, hvorefter der fortsættes med MFforstærkeren, nr. 400 på fig. 25. Her skal
straks indskydes to bemærkninger:
1) brugen af pkt. 403, MF input 2, vil blive
beskrevet i forbindelse med printmontagen,
2) pkt. 404 og pkt. 408 skal forsynes med
den sædvanlige 0,1 μF afkoblingskondensator
og desuden med en 100 μF - 15 volt elektro
lytkondensator, idet der ellers kan være ustabi
litetstendenser i MF-forstærkeren. Den nega
tive ende af elektrolytkondensatoren skal ven
de mod stel.
Udover dette skal yderligere nævnes føl
gende:
FYN 300

Fig. 24.
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Fig. 25.

FYN 500

Fig. 26.

1) pkt. 401 skal påloddes en skærmet ledning
med montering som tidligere forklaret. Bruges
målene fra fig. 16 og 17, skal den være ca. 10
cm lang, idet den skal føres frem til AGC af
bryderen på forpladen, men endnu ikke loddes
på denne afbryder,
2) fra pkt. 406 føres en gul ledning direkte
ned til pkt. 504,
3) en skærmet ledning føres fra pkt. 407 til
pkt. 603.
AGC forstærkeren, nr. 500 på fig. 26, får
sin variationsspænding via AGC afbryderen på
forpladen. En skærmet ledning på ca. 10 cm
føres fra pkt. 503 ud til brug for den senere
montering på nævnte afbryder.
På pkt. 504 loddes, samtidig med den gule
ledning fra pkt. 406, en 40-50 cm lang grøn
ledning, der senere skal forbindes med convertersektionens dæk 1-2, pkt. 504.
Ud over den almindelige stelforbindelse i
pkt. 505, skal der loddes en ca. 40 cm lang
sort ledning på. Denne ledning skal sammen
med en lige så lang blå ledning fra pkt. 506
føres hen til S-meteret på forpladen.
Den gule ledning i pkt. 509 skal være ca. 30
cm lang og føres senere hen til det på forpladen
anbragte 1 kohm HF-reguleringspotentiometer.
Husk lige at montere afkoblingskondensatoren
på 0,1 μF.
(fortsættes)
OZ DECEMBER 1971

Støjgenerator
Af OZ2NG

Et af de mest værdifulde instrumenter man
kan have, når man laver modtagere og convertere, er en støjgenerator. En sådan kan laves
ganske simpelt, og den erstatter på mange
punkter med fordel en målesender. Selv om det
i praksis er ligegyldigt om en modtagers støjtal
er et par dB større eller mindre, er det nu rart
at vide, om det er 10 eller 20 dB.
1 en støjgenerator, som den her anvendte,
udnytter man at variationerne — og dermed
støjen - i anodestrømmen for en mættet diode
er kendt, når DC-strømmen gennem dioden er
kendt. Fænomenet bygger på, at elektronerne
fra en varm katode løsrives i et helt tilfældigt
tempo. Og tilfældige variationer er netop groft sagt - ensbetydende med hvid støj. Hvis
vi nu måler strømmen gennem dioden med et
simpelt milliamperemeter, vil vi have et mål
for den støjeffekt dioden afgiver. Det helt ge
niale er nu, at man kan regne denne effekt ud,
således at man med et simpelt milliampereme
ter kan måle hvilken støjeffekt der afgives. Det
må da tiltale en amatør. Med et ganske sim
pelt instrument man kan måle en størrelse. Ind
sætte den målte værdi i en formel og så kender
man en værdi det ellers ville kræve nogle over
ordentlig avancerede instrumenter at måle.
Nu kan man dog ikke bruge en hvilken som
helst diode til formålet. For det første skal ka
toden være rent metallisk (ikke de sædvanlige
oxidkatoder), og for det andet skal dioden væ
OZ DECEMBER 1971

re mættet, det vil sige, at der skal være så stor
spænding over den, at alle de elektroner der
river sig løs fra katoden af det elektriske felt
føres over på anoden. Og endelig skal der bru
ges en rørdiode. En halvlederdiode kan ikke
umiddelbart anvendes selvom forholdene for
halvledere og rør minder meget om hinanden.
Der vil blandt andet blive ballade med at en
halvlederdiode får lav impedans når der går
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strøm i den, og den vil derfor kvæle den støj,
den selv laver.
Jeg har anvendt en speciel støjdiode til for
målet: 5722. Jeg tror nok, at fabrikanten er
Sylvania, og jeg har fået den gennem Poul
Løvhøj. Prisen kommer nok til at ligge mellem
50 og 100 kr. Soklen er 7-polet miniatur.
Rørdata
Jeg kunne ikke finde ret mange relevante da
ta om dette rør, og derfor optog jeg de vigtig
ste karakteristikker selv. Som før nævnt skal
spændingen over røret være så stor at røret er
mættet. For to forskellige værdier af glødestrømmen optog jeg derfor en kurve, der viser
strømmen gennem dioden som funktion af
spændingen over den. Se fig. 1. Vi ser, at hvis
spændingen over dioden er ca. 150 volt, vil
diodestrømmen næsten ikke være afhængig af
diodespændingen, og det er jo netop kriteriet
for at dioden er mættet. Altså skal vi sørge for
at lægge en DC-spænding på omkring 150 volt
over røret.
Men hvordan skal man variere glødespændingen for at få den ønskede ændring af ano
destrømmen? Se fig. 2. Disse kurver er optaget

Fig. 2.

med 150 volt over røret, glødespændingen er
dernæst varieret, og man har optegnet de heraf
følgende ændringer i glødestrøm og anode
strøm. For at få en ændring i anodestrøm mel
lem 1-35 mA - det er det område vi anven
der - skal glødespændingen ændres fra 3,3 V
til 5 V samtidig med at glødestrømmen går
fra 1,25 A til 1,55 A. Vi skal altså indskyde
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nogle modstande i glødekredsen, der kan give
disse ændringer.
Diagrammet
Se fig. 3. Støjrøret er nederst til højre, mod
standene i glødekredsen til venstre herfor.
Ovenover glødekredsen ses ensretteren der af
giver de 150 V, og øverst til højre en ensretter
der måler LF-output på den modtager der af
prøves.
Udgangsimpedansen på 50 ohm bestemmes
af de to 100 ohms modstande. Hvis man vil
have en anden udgangsimpedans ændres disse
modstande. Glødetrådens ender er afkoblet
med tre 10 nF kondensatorer af keramisk type.
Glødestrømmen tilføres gennem 2 drosler på
4,7 μH. Sammen med kondensatoren fjerner
de eventuel støj fra netforsyningen. Da gløde
strømmen er ca. 1,5 A skal der anvendes en
spole, der kan tåle denne strøm. Jeg har an
vendt en ret lille type fra Prahn, der skulle
kunne klare 2,7 A, så der er noget at give
væk af.
Finindstillingen af glødestrømmen foretages
med potentiometeret på 3,3 ohm, en grovind
stilling med modstanden på 1 ohm, og endelig
har vi en »Stand By« stilling, når de 5,6 ohm
er indskudt.
Højspændingsforsyningen gav lidt proble
mer, idet den anvendte transformator (Ltibcke
type T145-587) ikke kunne afgive mindre end
200 volt. 120 volt ville have været at fore
trække. Men nu måtte jeg altså til at slippe af
med den overflødige spænding ved hjælp af
modstande og stabiliseringsrør. Det stabilise
ringsrør er nu vist ikke helt nødvendigt, men
det er nu meget rart at have — ellers kan spæn
dingen snige sig op på 300 volt.
Diodestrømmen måler vi over nogle mod
stande til stel. Der er 2 stillinger - en med
fuld følsomhed 5 mA svarende til 7 dB støj
tal, og en med fuld følsomhed 35,5 mA sva
rende til et støjtal på 15,5 dB. Modstandene
må tilpasses det anvendte instrument - her et
billigt japansk. Kalibreringen foregår nemmest
ved at indskyde et milliamperemeter i serie
med forbindelsen fra højspændingsforsyningen
til de to 47 ohm modstande i glødekredsen.
En smart ting ved dette instrument - ideen
er hugget fra ARRL’s håndbog fra 1964 - er
en ensretter til måling af støjoutput fra modtage
ren. Sammen med den er der en spændingsOZ DECEMBER 1971
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deler der mindsker LF-spændingen 3 dB. Fi
dusen er, at man når man anvender en støj
generator indstiller man støjen fra denne, så
støjen ud af modtageren stiger 3 dB. Men hvis
man nu derefter attenuerer LF’en 3 dB, vil vi
få samme udslag som før. Og det er en stor
fordel, fordi viseren på meteret står meget uro
ligt. Vi skal nu blot sørge for, at den dirrer
om samme værdi, og det er meget simplere,
end hvis den skulle dirre om to forskellige vær
dier på skalaen.
Trykknapomskifteren får da følgende funk
tioner - sammenlign med fotoet. O1 (15 dB):
Er denne knap trykket ind, er 1 ohm mod
standen i glødekredsen kortsluttet, og der er
koblet shunte ind, så fuldt udslag på meteret
er 35,5 mA svarende til 15,5 dB.
02 (LF1): Når denne knap er indtrykket er
glødetråden forvarmet, idet der er indskudt en
modstand på 5,6 ohm i glødekredsen. Meteret
måler LF-output. 03 (LF2): Når denne knap
er indtrykket, er støjgeneratoren aktiveret, og
støj output kan reguleres med potentiometeret.
Meteret måler LF-output attenueret 3 dB.
04 (F): Støjgeneratordelen som før, men nu
måler meteret strømmen i støjdioden.
Og så lige et indskud. Hvis man som jeg an
vender et instrument på ImA, bør man anven
de en diode til at ensrette LF’en, der har me
get lille seriemodstand. Det medfører samtidig,
at man får kvadratisk ensretning, hvad der her
er meget rart. Jeg har anvendt en AAZ12, og
den var væsentlig bedre til formålet end de
sædvanlige små dioder som OA90, AA118 etc.
Anvendes et følsommere instrument (0,1 mA)
er det nok ikke så kritisk.
OZ DECEMBER 1971

Betjening
Forbind støjgeneratorens output - her en
BNC-konnektor - til modtagerens antennetil
slutning. Forbind LF’en fra modtageren til ter
minalerne på støjgeneratoren. Afbryd modta
gerens AGC, og stil eventuelle HF og IFGainkontroller, så modtageren kører lineært.
Sæt detektoren i stilling SSB - en AM detektor
duer absolut ikke. Tryk 02, LF1 på støjgene
ratoren ind. Indstil modtagerens LF-styrke så
meteret på støjgeneratoren slår passende ud vælg en streg på den øverste tredjedel af ska
laen, og indstil lavfrekvensen så nålen dirrer
symmetrisk om denne streg. Modtagerens ind
stillinger må herefter ikke røres.
Tryk knap 03 ind. Indstil potentiometeret
på støj generatoren så vi får samme visning
som før. Kan visningen ikke blive stor nok
trykkes Ol, 15 dB ind. Tryk 02 ind igen og
kontroller, at indstillingen ikke har ændret sig.
Hvis det ikke er tilfældet, trykkes 04, LF ind
og meteret måler diodestrømmen - området
afhænger af stillingen 01. Støjtallet kan da
findes af denne tabel:
Område 1:
la (mA) 1

1,26

1,59

2,0

F (dB) | 0

1

2

3

2,51 3,16 3,98 5,01
4

5

6

7

Område 2:
la (mA)
F (dB)

5,01 6,31 7,94 10 12,3 15,9 20 25,1 31,6 35,5
7

8

9

10 11

12 13 14

15 15,5

I stedet for at bruge denne tabel kan meteret
direkte kalibreres i støjtal. Man får da en ska
la, der er sammentrykt i den lave ende. Man
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skal passe på ikke at overskride strømmen på
35 mA, da der så bliver afsat temmelig megen
effekt i røret, og glødetråden ser særdeles hvid
glødende ud.
Er modtagerens støjtal så stort, at det ikke
er muligt at måle det direkte - det vil sige stør
re end 15,5 dB - kan man benytte et udven
digt LF-voltmeter som detektor, og så indstille
støjgeneratoren til støjen er steget 2 dB i ste
det for som normalt 3 dB. Modtagerens støjtal
er da 2,3 dB større end den målte værdi. Er
stigningen i støjen kun 1 dB er støjtallet 5,9
dB større, men så skal man være opmærksom
på, at det er svært at aflæse 1 dB på et instru
ment med kraftigt dirrende viser.
Anvendes støjgeneratoren som foreskrevet
vil jeg forvente, at man kan opnå en nøjagtig
hed på omkring 1 dB - og det er alt rigeligt til
amatørformål. Generatoren vil kunne anven
des fra LF til 2 m, og på 70 cm vil den da

altid kunne angive størrelsesordenen. Men jeg
har ikke nogle målinger, der viser, hvor langt
op i frekvens den kan anvendes, så det er altså
mit personlige skøn.
Mekanisk opbygning
Den mekaniske opbygning er meget ukritisk
bortset fra komponenterne lige omkring støj
røret. Her skal forbindelserne være så korte
som muligt. Jeg har monteret rørsoklen på et
messing-U, der igen er monteret på BNC-stikket, således at metalrøret i midten af rørsoklen
går ned omkring centerforbindelsen på BNCstikket. På denne måde kan man få en kort,
tyk forbindelse fra anoden til stikket. Afkob
lingskondensatorerne er loddet til U-et.
Trykknapomskifteren (MEC): O1 har dob
belttryk, mens 02 til 04 har gensidig udløs
ning.

Gatedipper
Af OZ4OV, Ole Juul Petersen, Hovedgaden 397, 2640 Hedehusene

Der har gennem årene været flere konstruk
tioner af gitterdykmetre og transistordykmetre.
Hvorfor ikke prøve med en FET? Denne lille
konstruktion udmærker sig med sin simpelhed.
Der skal ikke laves nogen tricks eller skiftes
modstande eller tilbagekoblingskapaciteter ud,
for at få den til at svinge ved stigende fre
kvens.
Opstillingen er meget nem at få til at svinge
og drainstrømmen varierer mellem 5 og 1 mA,
når man går fra 220 til 3,5 MHz. Herved vari
erer gatestrømmen mellem 20 og 50 pA. Jo
kraftigere oscillatoren svinger, jo mindre drain
strøm og jo større gatestrøm. Når ose. er i
brug og belastes ved måling på en kreds, stiger
drainstrømmen og gatestrømmen falder eller
dykker. Næsten alle FET kan anvendes f. eks.
TIS 34, 2N3819, 2N5485, MPF 102 og
MPF 106, når der tages hensyn til sokkel
forbindelserne. OC 72 sidder som meterfor
stærker for at et forhåndenværende, mindre
følsomt instrument kunne anvendes. Der er
intet til hinder for at undlade dette, og så ind
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sætte et 50 pA instrument i gatemodstanden.
Ved opbygningen er det af stor vigtighed for
godt resultat med det højeste område, at tilled
ningerne fra spolen til drejekondensatoren er
meget korte. Man må så indgå et kompromis
mellem højeste frekvens og plads til større
skala (drejekondensatoren længere væk). Min
drejekondensator sidder et stykke fra, og spolen
til det højeste område har en totallængde fra
drejekondensatorens ene tilslutning ud gennem
kassen og tilbage til den anden tilslutning på
10 cm. Det vil også være formålstjenligt at
ofre en transistorsokkel på sagen. Man risike
rer således ikke at blive ansvarlig for transi
stormord med loddekolben! Endvidere inde
bærer det den fordel, at man meget hurtigt kan
skifte til en anden type FET, hvis man vil for
søge sig den vej. Det kan muligvis være svært
at fremskaffe en drejekondensator på 2x100
pF, men fat mod - alt håb er ikke udeladt
endnu. Som overskudsproduktion kan der
mange steder købes kondensatorer på 100 +
180 pF eller der i nabolaget. Her kan man så
OZ DECEMBER 1 971

Diagram,
spoletabel og skitse over spolesokkel til
galedipper.

område
1
2
3
4
5

3,5 - 8
8-18
18 - 35
35 - 80
80 - 220

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

vindinger

tråd

60
30
10
5
1

0,3 mm
0,5 mm
0,5 mm
1 mm
3 mm

4mm hul for pinolskrue

et lånt dykmeter og fra den højeste ende. Kan
man ikke låne sig frem, kan man klare sig med
sin BCL-modtager, TV og stationsmodtager.
Her forekommer en masse kendte frekvenser.
Instrumentet kan også anvendes som absorp
tionsbølgemeter (passiv måler), når S2 er åben.
Når man måler på en kreds med HF i, vil
instrumentet bruge den udstrålede HF som
energikilde og gå i sving. Det skal bemærkes,
at der vil forekomme en trækning i frekvens
ved denne anvendelse. Jeg har tidligere lavet
transistordykmetre, men der har altid været
falske dyk på - og som regel lige omkring 2meterområdet. Denne konstruktion tager det
helt roligt ved gennemdrejning af det høje om
råde. Det hele kan laves for ca. 50 kr., og det
må siges at være billigt for et så alsidigt instru
ment.
Æsken det ligger i? - Nå, den har jeg lavet
af 3 mm pap beklædt med selvklæbende teak
træ og foret med selvklæbende grønt filt. Det
giver en professionel finish.
★

5.5mm hul for stikben

I6mm hul for stikben

10mm acrylklods til at holde spoleform

tage plader ud af den største rotorsektion, til
der kommer samme antal i begge rotorer. Ope
rationen går let og smertefrit. Sådan har jeg
klaret mig. Kan man stadig ikke skaffe kon
densatoren, kan man jo altid lave om på spo
lerne — det er ikke den store videnskab, hvis
man konsulterer VTS for formler for resonans
og etlagsspole.
Spolerne er alle undtagen til det højeste om
råde viklet på 16 mm elektrikerrør af 5 cm
længde. Efter kalibrering fæstnes rør og tråd til
soklen med lidt araldit. Soklen er fremstillet af
en stump 10 mm acryl, og der er boret hul til
røret. Stikbenene er fra et netstik, og der er
boret vinkelret på til pinolskruer. I selve kas
sen er fatningen 2 telefonbøsninger. Hele in
strumentet er bygget ind i en lille Jautzkasse
1 4 X 7 X 4 , 5 cm. Skalaviseren er også lavet af
en acrylplade, hvor der er ridset en gang i un
dersiden og ridsen er fyldt op med tusch. Vise
ren er limet til knappen.
Kalibreringen foretages lettest ved hjælp af
OZ DECEMBER 1 971

Mini Dummy load
Fra det vesttyske amatørblad Das DL-QTC
(2/71) har vi sakset følgende. Lampegevind
type E 10 passer til det indvendige gevind be
regnet for kabelkappen i de fleste HF-stik af
typen PL 259, der også går under betegnelsen
„type UHF“, skønt det lever ret dårligt op til
denne betegnelse. Det er imidlertid ret meget
anvendt på HF, da det her er godt og robust.
Indeni stikket påloddes en ca. 30 mm lang, ca.
2,5 mm tyk inderleder, og lampen skrues i,
hvorefter man har den færdige dummy load!
Der angives følgende lamper, hvoraf nogle sik
kert også kan fås i OZ-land:
3,8 V 0,07 A 0,26 W
7 V 0,1 A 0,7 W
10 V 0,2 A 2,0 W
15 V 0,2 A 3,0 W
Modstanden ligger tilstrækkelig tæt ved 50
ohm i varm tilstand til, at de udmærket kan
anvendes ved optrimning og kontrol. Man må
bare huske på, at koldmodstanden er ca. 10
gange lavere, hvilket giver en ret barsk mistil
pasning, som ganske overskygger hvad der
måtte være af uønskede reaktanser. Men det
er jo en let og billig løsning.
7aq.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich
Holten, Humlevej 13,
Jyllinge
4000 Roskilde
Hertil sendes spørgsmål,
der ønskes besvaret
i denne rubrik.

Rækkevidde af jordbølge, specielt ved 27 MHz
Hvad forstår man ved jordbølgen og hvor
langt rækker den på 27 MHz?
Ved jordbølgen forstår man den del af en
senders udstrålede effekt, der ikke er udsat for
reflektion af de ionosfæriske lag. Som bekendt
er det den reflekterede udstråling, der giver
mulighed for langdistanceforbindelser, mens
jordbølgen benyttes til lokal kommunikation.
Dens rækkevidde er stort set lig med „synsvid
den" fra sendeantennen, d. v. s. til horisonten.
Rækkevidden er også afhængig af frekvensen,
idet de lave HF-frekvenser, f. eks. 3,5 MFIz
(80 m) når noget længere ud end 144 MHz
(2 m)-signaler. Dette skyldes, at ikke alene er
dæmpningen ved frit sigt i luften størst ved høje
frekvenser, men også tilstedeværelsen af f. eks.
bygninger, ledninger, bakker, bevoksning m. m.
vil have betydelig større dæmpende virkning på
de høje frekvenser end på de lave.
27-30 MHz er et grænseområde mellem HF
og VHF, og de ionisfæriske reflektioner er me
get varierende. På de lavere frekvenser reflek
teres signaler i ionosfæren på en så konstant
måde, at man kan oprette stabile forbindelser
afhængigt af frekvens, tid på døgnet, tid på året,
tid på solpletperioden og afhængigt af geogra
fisk beliggenhed. På frekvenser over 30 MHz
baseres udbredelsen på jordbølgens - eller den
direkte bølges - rækkevidde alene. Men på 27
30 MHz er udbredelsesforhold i langt højere
grad afhængig af ionosfæriske forandringer,
f. eks. er det i solpletminimumsårene på det
nærmeste helt dødt for DX, og med andre ord
helt ideelt til lokaltrafik.
Første betingelse: „synsvidde".
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Antenner
og udbredelses
forhold

Den første og største betingelse for at par
terne kan nå hinanden på 27 MHz - og for
den sags skyld også på andre frekvenser - er at
parternes antenner kan „se“ hinanden.
Da „synsvidden" er begrænset på grund af
jordens krumning, vil følgende formel gælde,
hvor D er afstanden i km, hi og ha er højden
over jorden i meter for de to antenner. Form
len gælder i helt fladt terræn:

Nu er forholdet dog dette, at HF’en „smy
ger" sig lidt længere ud end til den synlige ho
risont, ca. 10-15 % mere, inden HF'en går
„hen over hovedet" på antenner længere væk.
Dette giver i gunstige tilfælde et tillæg til ræk
kevidden, men til gengæld er det sjældent, at
begge parter har fuldstændig frit sigt mellem
sig, hvilket giver en mærkbar dæmpning, hvor
for den ovennævnte formel er en udmærket
rettesnor.
Anden betingelse: Effekt og følsomhed. Som
det ses, indgår der i ovennævnte formel intet
om sendeeffekt og modtagerfølsomhed. Selv
om der er frit sigt, kan det derfor godt tænkes,
at senderen er for svag, eller modtageren er
for ufølsom, til at forbindelse overhovedet kan
oprettes, idet en dæmpning, der altid er tilste
de i rummet mellem antenner, vil gøre sig gæl
dende. Formlen for denne dæmpning ser såle
des ud:
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A angiver dæmpningen i dB,
d angiver afstanden i km mellem antenner
ne og
λ angiver bølgelængden i meter.
Formlen gælder mellem to halvbølgedi
poler.
Typiske værdier for effekt og følsomhed for
en transceiver til 27 MHz er ca. 50 mW ud
gangseffekt, og 1,5 μV på modtageren vil give
ca. 6 dB signal/støjforhold. Disse tal vil give
sikkerhed for mange km's rækkevidde, hvilket
følgende eksempler viser.
To stationer, begge med 50 mW output og
følsomhed 1,5 μV har anbragt deres antenner
således, at de kan „se“ hinanden på ca. 40
km afstand, og forbindelsen er meget fin. Men
hvor mange μV lægger den sendende station
ind på modpartens modtager?
Typisk tab i feeder og stik er 3 dB, hvilket
vil sige, at kun halvdelen af de 50 mW kom
mer op til antennen, d.v.s. vi har 25 mW til rå
dighed. Benyttes formlen:

Ligesom pa sendersiden forudsætter vi at en
længde coaxkabel er benyttet med et lignende
tab ned til modtageren. En 3 dB nedgang i
spænding svarer til 0,7 gange den oprindelige
spænding, hvilket i vort tilfælde bringer spæn
dingen på modtagerens indgang til ca. 28 μV .
Hvis modtagerens følsomhed er 1,5 μV for
6 dB S/N, vil det sige, at med ca. 28 μV vil
signalet blive gengivet med et overmåde fint
signal-støjforhold.
Formlen for dæmpning kan også benyttes til
at udregne, hvor langt 50 mW i allergunstigste
tilfælde kan række. Hvis vi udstyrer senderen
og modtageren med et kortere eller tykkere, og
dermed mere tabsfattigt kabel end før, kan vi
f. eks. have 1,75 volt på dipolen på sendersi
den. På modtagersiden vil en dipolspænding på
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Intet under, at disse anlæg kan høres langt
væk, når gunstige reflektionsforhold muliggør
udnyttelsen af rumbølgen (den indirekte bøl
ge) fremfor den horisontbegrænsede jordbølge.
De ovennævnte eksemplers ret så optimisti
ske tal skyldes, at vi har forudsat fuldstændig
frit sigt mellem parterne.
En tredie betingelse: Jordoverfladens led
ningsevne.
Som nævnt dæmpes jordbølgen af de mel
lemliggende forhindringer, men også beskaf
fenheden af den overflade henover hvilken
HF’en bevæger sig, har stor betydning for ta
bene undervejs, og dermed rækkevidden. Jo
mere ledende overfladen er, desto mindre tab
forekommer der undervejs. Den „bedste radio
overflade" vi kan finde i naturen er saltvand.
Nedennævnte tabel viser den relative ledningsevne ved nævnte forhold:
By m. industri- og boligområder
1-2
Tør sandjord eller klippegrund ............................... 2
Ferskvandssøer og alm. flad jord
6-7
Frugtbar („fed") agerjord ..................................... 15
Havvand ............................................................ 4.500
Forskellen imellem tallene viser tydeligt,
hvorfor udbredelsen over saltvand er så meget
bedre end over land.
Konklusion:
Under forudsætning af de ovennævnte be
tingelser, og dertil naturligvis at alle dele i den
tekniske installation er i orden: tilpas modula
tionsgrad og -kvalitet, tabsfattigt coax-kabel,
omhyggeligt udførte stikforbindelser både ved
apparat og i antennen, vil rækkevidden kunne
blive som nævnt under betingelse nr. 1.
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Ved ekstraordinære reflektionsforhold, der
forekommer i dagtimerne i solpletmaksimums
årene, kan rækkevidden blive nogle tusinde
km. Hvis den er over de 4000 km nævnt under
betingelse nr. 2, kan man roligt gå ud fra, at
der i hvert fald ikke har været arbejdet med
50 mW i antennen, men betydeligt mere! Sig
nalerne over disse afstande vil da oftest udvise
en uperiodisk og vidtspændende form for fa
ding eller være stærkt tidsbegrænset, hvilket
karakteriserer, at det i hvert fald ikke er jord
bølgen, men rumbølgen, som giver det gode
resultat.
Fading på jordbølgen på 27 MHz forekom
mer også, men det skyldes enten at den ene af
stationerne er i bevægelse, eller at antennerne
er så lave og mindre end en λ (= 11 m) fra
andre passerende køretøjer. Som bekendt op
står der fading ved tæt passage af lysmaster,
idet de, afhængig af afstanden til køretøjets
lodrette antenne, henholdsvis reflekterer eller
absorberer effekten. Denne fading er dog så
karakteristisk, at den let kan skelnes fra den
ionosfæriske reflektions fading.
Jeg har en dipol for 80 m hængende 5-6 m
over jorden ud fra huset. Den er i resonans
ifølge dykmeter målt direkte på antennens
midtpunkt med en lille sløjfe, men mit SWRmeter indskudt i 700. coax ved senderen, viste
først meget mere, både Frem som Tilbage, end
mit faktiske output! Hvorfor gjorde det det?
En ven af mig rådede at „skære coax-kablet
til resonans“ efter formlen l =λ/2 • N • 0,67,
og nu hjalp det, idet SWR blev ca. 1:4. Men
selv om jeg har klippet og forlænget coax-kablet, kan jeg ikke komme ned på SIFR = 1:1.
Hvad er årsagen? Hvad skal jeg gøre for at få
SWR ned?
Impedansprobleni ved lavthængende antenne,
og noget om „afstemt coax-feeder“.
Impedansen af en antenne er ikke alene
stærkt afhængig af dens højde over jorden,
men er mindst i lige så høj grad påvirkelig af
nærliggende tage, tagrender og nedløbsrør af
zink og alle slags bygninger, specielt af jern
beton, hvorfor afstanden til disse må holdes
så stor som mulig i forhold til bølgelængden.
Mindst en 1/4—1/2 λ må tilstræbes, og det er for
en 3,5 MHz antenne 20-40 m, hvilket i mange
tilfælde ikke er realisabelt.
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Ifølge en tabel bl. a. i ARRL Antenna Book
vil man se, at en dipols impedans falder meget
stærkt, når antennen er mindre end 1/4 λ over
et ideelt jordplan. Er man i besiddelse af en
impedansmålebro (som har været beskrevet i
OZ) vil man i praksis kunne måle, at ca. 10
(ti) Ω er impedansen for en 80 m-dipol i ca.
6 m højde over opdyrket havejord og i umid
delbar nærhed af parcelhuse og el-ledninger.
Først når højden øges udover ½ λ vil impe
dansen svinge mellem 60 og 85 Ω.
Det er en misforståelse at tro, at man kan
ændre sin dipols impedans så meget, at man
opnår et ideelt SWR ved at ændre længden af
coax-feederen! Er kablet ikke afsluttet med
sin karakteristiske impedans, vil der altid være
stående bølger i coax-kablet.
Er antenneimpedansen i et ½ λ. dipol 20 Ω,
vil det medføre en mistilpasning til et 70 Ω
kabel, som vil resultere i et standbølgeforhold

Dette tal kan på 80 m meget vel accepteres,
hvis senderen iøvrigt lader sig belaste, d.v.s. at
effekten kommer ud og ikke forbliver som ska
delig varme i PA-trinet. Endvidere vil tab i
coax-kablet med dette SWR-tal på de lave HFfrkvenser være uden større betydning. På
VHF/UHF bliver feeder-tabet derimod betrag
teligt ved mistilpasning, hvorfor SWR bør være
under 1,5. Se kurve og tabel side 116 i „Vejen
til Sendetilladelsen".
Det er derfor på de høje HF-frekvenser ab
solut tilrådeligt at søge at opnå en antenneim
pedans så tæt ved kablets (og senderens) som
mulig. Det kan udføres f. eks. med L og Ckomponenter (impedans omsættende kredse)
eller med 1/4 λ-transformer af coaxkabel. Men
i tilfældet med en lavthængende dipol, vil det
være bedst at hæve den op i 20 m højde (!).
Husk iøvrigt, at nedføringen altid skal udgå
vinkelret fra antennen, ellers bliver udstråling
og impedans ødelagt.
Hvis højdeforøgelse ikke kan realiseres, prøv
da at erstatte dipolen med en foldet dipol, en
ten udført af 300 Ω twin-lead eller af 2 kobber
tråde med ca. 5 cm afstand. Dens impedans er
240-300 Ω under ideelle forhold, men vil lavt
hængende muligvis udvise 50-70 Ω, og der er
store chancer for et bedre SWR.
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Men har man absolut ingen formodning om
sin antennes sande impedans og ingen mulig
hed for at måle sig til den, tilrådes en dipol
med åben feeder (600 Ω Zepp-feeder) plus en
antennetuner. Sidstnævnte har til formål at til
passe senderens 50 Ω udgang til impedansen
for enden af feederen. Indeholder tuneren de
nødvendige variable L’er og C’er (se faglittera
turen), har man med denne kombination en
udmærket form for flerbåndsantenne, idet bå
de top og feeder kan afstemmes (feederen er
,,åben“), og begge kan. have en hvilken som
helst længde. Denne antenneform er en god
gammel klassiker og har ofte været beskrevet
her i OZ, sidst af OZ2FQ i februar OZ 1971.

Antenne til modtagning af satellitbilleder
ved den meteorologiske eksperimentalstation
i Bracknell, England. Det er en typisk Helixantenne.

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

Nøgling af begyndersenderen
Jeg har bygget den i OZ nr. 12, 1968, be
skrevne sender og har ærlig talt gjort mig me
gen umage med den, så den nu fremtræder
smuk og nydelig — fejlen er blot, at den ikke
virker efter forhåbningerne. Selvom senderen
er forsynet med de af konstruktøren anviste
afskærmninger og er i lukket metalkasse, er
udstrålingen så kraftig, at modtageren totalt
blokeres, når senderen står i stand-by funktion
(nøglen oppe). - Jeg har viklet LI om, da jeg
mener, dens data var forkerte - det hjalp lidt.
Endvidere har jeg prøvet med afkobling de ste
der, jeg kunne finde på - kun lidt hjælp. Jeg
har konstateret, at driveren stadig blokerer
RX’en selvom jeg slæber denne to etager ned
(RX’en er en STAR SR200). Kan du hjælpe
mig med mine problemer, evt. anvise mig en
anden nøglemetode, hvis du mener problemer
ne kun kan løses ad den vej? P.S. I RX’en hø
res med nulstød meget kraftigt brum.
Senderen består af oscillator og driver, der
kører hele tiden, når spænding er tilsluttet,
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samt PA-trin, der nøgles i katoden. Som sen
deren er konstrueret, er man nødt til at afbry
de anodespændingen i lytteperioderne, men den
nødvendige afbryder plus forklaring mangler.
Noget af forklaringen følger her: Du kan ikke
med rimeligt opbud af afskærmningskasser og
afkobling dæmpe signalet fra oscillatoren så
meget, at du kan lytte på sendefrekvensen,
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mens oscillatoren er igang. Ønsker du at kun
ne det, enten fordi oscillatoren driver for me
get i frekvens i tiden lige efter, at du har tændt
for den, eller fordi du vil køre med BK (breakin), må du ændre i senderens nøglekredsløb.
Nøgling alene af oscillatoren giver klik, hvor
for der må anvendes differentialnøgling, d.v.s.
man nøgler oscillator samt et efterfølgende trin
med en sådan tidsfølge, at forstærkertrinet star
tes langsomt efter at oscillatorens klik er over
stået og stoppes igen før oscillatoren, så den
nes mislyde ikke slipper med ud. Princippet
har været beskrevet utallige gange i OZ samt
i Vejen til sendetilladelsen (side 87, kombine
ret nøgling). Sidstnævnte sted dog nok med
brug af tekniske og halvvidenskabelige udtryk,
der gør beskrivelsen helt uforståelig for be
gyndere. - Du skal bruge en negativ spænding
på 100-200 V til gitterblokering af de nøglede
trin. Mit forslag går ud på, at du indfører en
katodemodstand med afkobling i driveren (el
lers trækker den for stor strøm, når oscillato
ren stoppes) og nøgler oscillator og PA som
vist på medfølgende diagram. De viste kompo
nentværdier må ikke tages for højtideligt, du
bliver nok nødt til at prøve lidt frem og tilbage,
til nøglingen er passende - få en anden amatør
til at rapportere. Andre kombinationer og
kredsløb kan være lige så gode, men pas på,
at intet trin står uden signal og negativ gitterforspænding samtidig, og sørg for, at PA-trinet
er helt blokeret, når nøglen er oppe, da det el
lers kan støje i modtageren. - Brummet bety
der sikkert ikke noget ved normal anvendelse
af stationen.
7aq
Transistortyper
Hvilke europæiske transistortyper kan an
vendes i stedet for 2N2926 og 2N3702?
Det kommer an på! Hvis du er tilfreds med
typer, der elektrisk set kan erstatte de nævnte,
så er der mange. De er begge silicium, hhv.
NPN og PNP, den første med meget højt beta,
sidstnævnte med ret lavt do. Begge har forbin
delser på melodien: hold transistoren med be
nene op og fladen ind imod dig, så sidder be
nene i alfabetisk rækkefølge fra venstre mod
højre: B - C - E. Huset er også kendt under
benævnelsen TO-92. Direkte erstatninger er
f. eks. Siemens BC147 for 2N2926 og BC257
for 2N3702, men pas alligevel på, for selv om
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disse typer går direkte i printet (samme hus
og benkonfiguration), er der alligevel elektrisk
forskel - men om den betyder noget, afhænger
af anvendelsen. Er hus og ben underordnet,
kan du f. eks. tage BC107 og BC177, idet vi
holder os oppe i det sikre spændingsområde
på 45 V, men er dine krav mindre, stiger an
tallet af mulige typer til det uoverkommelige.
7aq
Skriftlig teknisk prøve
Ved skriftlig teknisk prøve for radioamatø
rer 28. maj 1971 fik deltagerne 2 (to) timer til
besvarelse af opgaverne. Hvor mange måneder
skal teknisk redaktion bruge til besvarelse og
offentliggørelse i OZ af de samme opgaver?
Normalt får TR opgaverne så sent, at besva
relsen først kan gives i julinummeret for maj
opgaverne og i januarnummeret for november
opgaverne, hvilket du vil kunne verificere ved
at blade de sidste 5-10 årgange igennem. Den
sidste gang blev besvarelsen lavet til julinum
meret, men manuskriptet er på mystisk vis for
svundet. Vi har nu indført en (forhåbentlig)
mere effektiv kontrol med manuskripterne,
men helt undgå uheld kan man nok ikke. Det
værste ved sådanne uheld er, at der kan gå ret
lang tid, før de kommer for dagen. Vi skal for
søge at bringe en ny udgave af besvarelsen
snarest.
7aq

Genopladning af tørbatterier
Vi har fået en del reaktioner på artiklen i
sidste nummer, blandt andet er vi gjort opmærk
som på, at emnet har været behandlet i »POP
Radio« for omkring 16 år siden. Dengang end
te diskussionen med, at det nok var en and.
Fra anden side har vi fået oplysning om, at
metoden er udmærket - blot skal man ikke
køre med et strømforhold på ca. 1:10, men
snarere 1:2. Så skulle batteriet kunne genop
lades mere end 5 gange.
Der er dog tilsyneladende ingen, der syste
matisk har undersøgt sagen, så redaktionen tør
endnu hverken be- eller afkræfte metodens
brugbarhed.
NG
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Formandens spalte
Formanden træffes normalt tirsdag til fredag
mellem kl. 08,00-10,00 og 17,00 til 18.00 DNT
enten personligt: Bygaden 3, GI. Hasseris Aal
borg, eller pr. telefon (08) 18 03 50.
Bortset fra formandens træffetider, som står anført
øverst i denne rubrik, kan det da også lade sig gøre
at få ham ud i afdelingerne, såfremt der er behov
derfor - i denne tid, hvor dette skrives dog med al
mulig forbehold overfor snevanskeligheder.
Spørg ham, det kan godt være I får et ja.
Fra P & T har vi modtaget en skrivelse vedrørende
krystalstyring af sendere hos handicappede som følge
af en henvendelse EDR havde rettet til P & T ved
rørende dette forhold. P & T’s skrivelse betyder en
lempelse i de hidtidige vilkår for de pågældende, men
lægger samtidig et større ansvar på de tilsynsførende
amatører, som dog sikkert gerne påtager sig dette an
svar i sagens interesse.
Endelig har vi fået det længe ventede svar fra fol
ketingets ombudsmand i spørgsmålet vedrørende »for
styrrelsesparagraffen«.
Svaret som sådan går landsforeningens opfattelse
imod, og der kan med de fra såvel ombudsmand og
P & T faldne udtalelser ikke være nogen tvivl om, at
vi må lade denne sag bero med den foreliggende ud
gang.
Til gengæld må vi koncentrere os om eventuelt op
stående sager, der affødes af den så berømte »for
styrrelsesparagraf«.
OZ2NU.
Brev fra P&T til ombudsmanden

Bestemmelser om amatør-radiostationer
Idet man hoslagt tilbagesender den med ovennævnte
skrivelse modtagne klage fra Børge Petersen, postboks
335, 9100 Aalborg med tilhørende bilag I-VII, tillige
med kopi af relevante dele af sagens akter (bilag 1
21), skal generaldirektoratet fremkomme med følgen
de udtalelse:
Foreningen EDR's formand. Børge Petersen. Aal
borg, har rejst spørgsmålet, om det er juridisk eller
lovmæssigt korrekt, at generaldirektoratet kan pålægge
en indehaver af en amatør-radiosendetilladelse ansva
ret for afhjælpning af forstyrrelser, der opstår i lav
frekvensanlæg, som f. eks. grammofonanlæg, stereo
anlæg, båndoptagere m. fl. som følge af udsendelser
fra vedkommende amatør-radiosender, idet Børge Pe
tersen betegner opretholdelsen af en sådan bestem
melse som en form for myndighedsmisbrug.
Tilladelser til amatør-radiostationer udstedes i med
før af lov nr. 574 af 19. december 1969 om radio
kommunikation (eksemplar vedlægges). § 3 i loven
bemyndiger ministeren for offentlige arbejder til at
fastsætte nærmere vilkår for tilladelser til oprettelse
og drift af radioanlæg. For amatør-radiostationer er i
bekendtgørelse nr. 53 af 15. februar 1971 fastsat be
stemmelser om udstedelse af tilladelse, takster m. m.
samt en del specifikke bestemmelser, der skal over
holdes af indehavere og brugere af amatør-radiosta
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tioner. På tilsvarende måde som det er tilfældet i
bekendtgørelser om øvrige kategorier radioanlæg, er
det i bekendtgørelsens § 7, stk. 2, fastsat, at general
direktoratet kan fastsætte supplerende bestemmelser,
og i § 6 er det anført, at indehavere af amatør-radio
stationer skal efterkomme post- og telegrafvæsenets
anvisninger. Denne sidste bestemmelse tager særlig
sigte på forstyrrelsessituationer.
Den af foreningen EDR’s formand nævnte bestem
melse er på grundlag af forannævnte hjemmel med
taget side 16 i det af generaldirektoratet udgivne hæfte
»Bestemmelser om amatør-radiostationer«, der med
følger foreningens skrivelse som bilag I, med følgende
ordlyd :
»Foranstående retningslinier for afhjælpning af for
styrrelser vil i almindelighed også blive bragt i anven
delse ved forstyrrelser i andre elektriske anlæg, som
f. eks. båndoptagere, grammofonanlæg, stereoanlæg og
højttaleranlæg«.
Generaldirektoratet har indføjet den pågældende
bestemmelse, fordi man - for at kunne varetage al
menhedens interesser - finder det nødvendigt at have
formel adgang til at pålægge en radioamatør at af
hjælpe forstyrrelser af den nævnte art, idet man finder
det samfundsmæssigt rimeligt, at udførelsen af radio
amatørens hobby-betonede virksomhed ikke bør med
føre gener for andre.
Såfremt EDR’s ønske om ophævelse af omhandlede
bestemmelse blev imødekommet, måtte man forudse
tilfælde, hvor et større antal stereoanlæg og lignende,
som i øvrigt fungerer fuldt tilfredsstillende, og som er
på højde med den i dag normalt anvendte teknik, kun
ne blive alvorligt forstyrret som følge af en enkelt
radioamatørs udsendelser. Brugerne af de pågældende
anlæg måtte i så fald henvises til at acceptere forstyr
relserne eller selv bekoste de nødvendige indgreb i
anlæggene. Risikoen for forstyrrelser af denne art er i
øvrigt blevet kendeligt forøget ved de nye amatør
bestemmelsers ikrafttræden, idet man har imødekom
met et stærkt ønske fra foreningen om en forhøjelse
af den maksimalt tilladte sendeeffekt.
Det skal bemærkes, at i de tilfælde, hvor forstyrrel
ser i lavfrekvensanlæg kun opstår, fordi de forstyrrede
anlæg er af en åbenbart dårlig teknisk standard eller
opstillet på en uhensigtsmæssig måde, vil klagerne
kunne afvises på tilsvarende måde som ved forstyrrel
ser af særligt støjfølsomme eller uhensigtsmæssigt op
stillede radiofoni- og fjernsynsmodtagere, således som
det fremgår af afsnit 3 i generaldirektoratets bestem
melser (hæftet side 15). Man mener på denne måde
at have taget et rimeligt hensyn også til radioamatø
rernes situation.
De anførte retningslinier er blevet anvendt i praksis,
siden problemet med forstyrrelser i lavfrekvensanlæg
begyndte at vise sig for adskillige år siden, men er, så
vidt det kan fastslås, første gang blevet tilkendegivet
i officiel skrivelse til foreningen EDR ved den som
bilag 2 vedlagte skrivelse af 11. november 1966.
Om de praktiske erfaringer kan det oplyses, at det
samlede antal klager til post- og telegrafvæsenet over
forstyrrelser af radiofoni, fjernsyn m. m. foranlediget
af amatør-radiostationer i årene 1965-1970 udgør i alt
174 tilfælde. Af disse forekom i 54 tilfælde tillige for
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styrrelser af grammofon, båndoptager, stereoanlæg m.
v. Man har ikke eksakte oplysninger om størrelses
ordenen af udgifterne i forbindelse med de nødvendige
foranstaltninger til afhjælpning af sådanne lavfrekvens
forstyrrelser, men der kan generelt regnes med, at de
direkte udgifter vil være ret beskedne, såfremt ved
kommende radioamatør selv har mulighed for at fore
tage afhjælpningen. I tilfælde, hvor klagerne forlanger
indgrebet foretaget af en fagmand, kan udgifterne
blive noget større, bl. a. på grund af transport m. ni.
selv om man er bekendt med, at visse radiofabrikker
undertiden påtager sig at gennemføre afhjælpningen
uden beregning.
Efter opfordring fra foreningen EDR, således som
det vil fremgå af vedlagte fotokopier af sagens akter,
har generaldirektoratet den 22. april 1971 (bilag 20)
rettet henvendelse til de danske radiofabrikanter med
henstilling om ved udvikling af nyt udstyr at tage hen
syn til risikoen for indstråling fra radiosendere. Kopi
af henvendelsen er tilstillet foreningen EDR.
Det er generaldirektoratets opfattelse, at den foran
omtalte hjemmel til fastsættelse af den omhandlede
bestemmelse er tilstrækkelig, og at bestemmelsen i
øvrigt er rimelig og velbegrundet. Man anser ikke
Børge Petersens fremhævelse af radioamatørers aflæg
gelse af prøver og betaling af årlige afgifter i mod
sætning til, hvad der gælder for anskaffelse og brug
af lavfrekvensanlæg, for relevant i denne sammen
hæng, ligesom man ikke ved fastsættelsen af danske
bestemmelser finder, at det kan være afgørende, hvil
ke bestemmelser der er gældende i enkelte andre lande.
Som det fremgår af den foran omtalte statistik, er
problemet af begrænset omfang, og man håber, at den
udvikling, der kan spores hos elektronikfabrikanterne
til at gøre lavfrekvensudstyr med ufølsomt over for
forstyrrelser af omhandlede art, vil medføre en reduk
tion i antallet af klager, og måske efterhånden over
flødiggøre den omhandlede bestemmelse, som imid
lertid må opretholdes indtil videre i almenhedens in
teresse.
E. B.
Børge Nielsen.
Søren Hess.
Folketingets ombudsmand

I skrivelse af 28. marts 1971 (j. nr. 126/71) har De
som formand for landsforeningen Experimenterende
Danske Radioamatører bedt mig undersøge spørgs
målet om lovmæssigheden af den ordning, der er fast
lagt ved sidste stykke i afsnittet »Forstyrrelser« i
»Særlige bestemmelser om amatørradiosendetilladelse«,
i det følgende kaldt »Særlige bestemmelser« (jfr. publi
kationen »Bestemmelser om amatør-radiostationer, I.
marts 1971«, udgivet af Generaldirektoratet for Postog Telegrafvæsenet).
I den anledning har jeg indhentet udtalelser af 20.
august og 14. oktober 1971 fra Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet tillige med sagens akter.
Afsnittet »Forstyrrelser« i »Særlige bestemmelser«
angår
overvejende
amatør-radiosendestationers
for
styrrelser af andre lovligt bestående radiotjenester,
herunder radiofoni og fjernsyn. Der henvises i afsnittet
til, at tilladelse til benyttelse af amatør-radiosende
stationer er betinget af, at sådanne forstyrrelser ikke
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sker. Der er fastsat forskellige regler om foranstalt
ninger i anledning af forstyrrelser, bl. a. om afhjælp
ning, herunder afhjælpning for tilladelses-indehavernes
regning. I afsnittets sidste stykke udtales:
»Foranstående retningslinjer for afhjælpning af for
styrrelser vil i almindelighed også blive bragt i anven
delse ved forstyrrelser i andre elektriske anlæg, som
f. eks. båndoptagere, grammofonanlæg, stereoanlæg og
højttaleranlæg.«
Idet jeg til Deres orientering vedlægger fotokopi af
generaldirektoratets skrivelse af 20. august 1971, skal
jeg udtale, at jeg ikke finder grundlag for at kritisere
generaldirektoratets opfattelse, hvorefter der i Mini
steriet for offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 53
af 15. februar 1971 om amatør-radiostationer er for
nøden hjemmel for det omtalte afsnit i »Særlige be
stemmelser«. Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 6, be
stemmer. at stationernes benyttelse ikke må give an
ledning til forstyrrelse af andre lovligt bestående radio
tjenester. herunder modtagning af radiofoni og fjern
syn. og § 7, stk. 2, bemyndiger generaldirektoratet
til at fastsætte supplerende bestemmelser om statio
nernes benyttelse. I øvrigt vil hjemmelen for afsnit
tets bestemmelser efter min mening også kunne hentes
i bekendtgørelsens § 6, hvorefter indehavere og bru
gere af amatør-radiostationer skal efterkomme postog telegrafvæsenets anvisninger om stationernes be
nyttelse.
De omtalte bestemmelser i bekendtgørelsen har
hjemmel i lov nr. 574 af 19. december 1969 om radio
kommunikation, § 3, hvorefter ministeren for offent
lige arbejder fastsætter nærmere bestemmelser om vil
kår for tilladelser samt om indretning og benyttelse af
radioanlæg, hvortil der kræves tilladelse efter lovens
§ 1. Såfremt bekendtgørelsens § 6 skulle fortolkes
efter sin ordlyd, der er meget vidtgående og generelt
affattet, måtte det dog efter min mening betvivles, at
bestemmelsen havde fornøden hjemmel i lovens § 3;
den nævnte bestemmelse må imidlertid fortolkes ind
skrænkende i sammenhæng med bekendtgørelsens øv
rige regler, navnlig § 7. Jeg har dog henstillet til mini
steriet at søge området for S 6 præciseret ved en æn
dring af bekendtgørelsen.
Også i øvrigt har sagen givet mig anledning til at
henstille til generaldirektoratet at søge gennemført
visse ændringer af bekendtgørelsen og »Særlige be
stemmelser«, herunder en præcisering af, hvilke rets
følger en overtrædelse af »Særlige bestemmelser« med
fører.
De indsendte bilag vedlægges.
Nordskov Nielsen.
Fra hovedbestyrelsen

Følgende beslutninger i hovedbestyrelsen bringes her
med til medlemmernes kendskab:
Nyt trykkeri for »OZ«
Hovedbestyrelsen har på grund af de øjeblikkelige
økonomiske vanskeligheder, og efter at man ved for
handlinger med det nuværende trykkeri havde opnået
en reduceret pris, set sig nødsaget til at vurdere andre
indkomne tilbud, hvoraf et par var væsentligt lavere
end den ovenfor nævnte reducerede pris.
OZ DECEMBER 1971

Vurderingen har medført, at hovedbestyrelsen har
opsagt kontrakten med det hidtidige trykkeri til ophør
fra og med udsendelsen af »OZ« for maj 1972.
Meddelelse om nyt trykkeri vil fremkomme, når
kontrakten er underskreven.

3B8DA.
Alex er aktiv hver dag mellem 14020 og 14035 kc/s
i tidsrummene 0300-0400 og 1100 til 1400 GM.T og
han accepterer qso’s med OZ-stationer. Alex har per
sonligt fremsendt meddelelsen.

Opsigelse af hovedredaktør og annonceagent.
Hovedbestyrelsen har med samme varsel opsagt
OZ6PA som hovedredaktør og annonceagent.
Disse funktioner vil senere blive opslået ledige her i
bladet.
Aalborg, cl. 20. november 1971

REF-testerne.
I REF-testen 1971 var der følgende danske place
ringer:
Al
1512 points 2 bånd
OZ4HW
A3 66933
-5OZ5VT
27522
OZ8MG
A3
-39450
-4OZ7DX
A3
-2OZ4FT
A3
2808
-1 A3
3
OZ1TD

På hovedbestyrelsens vegne
sign. Børge Petersen - OZ2NU
Fmd.

SILENT KEY
Det er med dyg sorg, at vi må meddele at vor gode
kammerat og ven OZ5Z er afgået ved døden.
Der er nok ikke så mange OZ'er der kender 5Z,
men ude i den store verden er der mange der vil
savne ham, idet 5Z var en meget ivrig CW jæger.
5Z startede som aktiv i trediverne og var under
krigen bestyrelsesmedlem i Københavns afdeling. Han
skabte altid fest og glæde om sig, han var en god og
altid hjælpende kammerat.
Svær sygdom slog 5Z ud, vi havde håbet han havde
klaret sygdommen, så vi havde kunnet få mange gode
år endnu sammen med ham.
Vi deler sorgen med hans kone, der under hans syg
dom gjorde et kæmpearbejde på at holde humøret
oppe hos ham.
Æret være dit minde, Henry og tak for godt kam
meratskab.
7SN - 5B.

TRAFFSC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P.O. BOX 335. 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4376 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager:
Diplom-manager:
E.D.R.s QSL-Centra
Red. DX-stof:
Red. VHF-stof:
Red. DR-stof:
Red. Mobil-stof:
Red. Ræve-stof:
Red. RTTY-stof:

OZ5GF
OZ5KD
: OZ6HS
OZ3Y
OZ9AC
OZ-DR 1446
OZ8IS
OZ5WK
OZ4FF

OZ-CCA diplomer.
De nye »OZ-CCA«-diplomer foreligger nu færdig
trykte og regler på dansk vil kunne rekvireres efter 1.
jan. 1972 ved indsendelse af adresseret og frankeret
svarkuvert til Tr. Dept.
Regler på engelsk vil senere fremkomme.
OZ DECEMBER 1 971

Testen i 1972 finder sted på
cw: 29. jan. kl. 14,00 GMT til 30. jan. kl. 22,00 GMT.
fone: 26. feb. kl. 14,00 GMT til 27. feb. kl. 22,00 GMT.
Sædvanlig kode med RST -j- qso-nr.
Points: 3 points for qso med F eller DUF stationer.
Samtidig er HB-4U1-LX ON (9Z-9U og 9X) aktive i
contesten. QSO med disse stationer tæller til den fran
ske contest med 3 qso-points.
Multiplir: 1 multiplir for hvert fransk departement
(95 ialt) og hvert forskelligt DUF-land. Herunder kom
mer også 22 HB-kantons, 9 ON-provinser, 4U1, LX,
9Q, 9U og 9X.
Loggen sendes umiddelbart efter testen til:
Traffic Manager F8TM
Lucien Aubry-rue Marceau 53-91.
Palaiseau - France.
NRAU-testen.
Vedrørende tidspunkterne for denne test, henviser vi
til okt. nr. af »OZ«, hvori disse var publicerede.
For testen gælder i øvrigt som hidtil:
Koder: Der sendes koder der består af RS/T efter
fulgt af qso-nr. og en kode på fem bogstaver.
Ex. cw 579001 Karin, fone 57001 Karin.
Bogstaverne Å - Æ og Ø må ikke benyttes.
Under efterfølgende qso sendes den bogstavgruppe,
der er modtaget under forudgående qso.
I cw-klassen anvendes en nummerserie og i foneklassen anvendes en ny nummerserie.
QSO's og numre føres kronologisk i loggen uden hen
syn til bånd.
Kun én log - ikke separate logs for hvert bånd.
Pointsberegning: Kun én qso med hver station på
samme bånd i samme periode er tilladt. Hver ret af
sendt og modtaget kodegruppe giver 1 point. Hver qso
kan således give to points.
Deltagere, der har haft qso med en station, der ikke
har indsendt log, får 1 point for hver af sådanne for
bindelser, forudsat at også andre stationer har haft qso
med denne station.
Landskampen: Summen af deltagernes cw og fone
points sammenlægges landsvis og danner som sådan
grundlaget for placeringen.
Individuelle vindere:
Individuelle vindere er de, der har opnået højeste
pointssum i

495

Klasse a) CW
Klasse b) FONE
Klasse c) Kombineret CW + FONE.
Præmier:
Vandrepris i landskampen samt diplomer til de fem
bedste i hvert land i hver klasse.
Loggene:
Loggene udføres i A4-format på højkant og skal
indeholde følgende rubrikker :
Dato - tid (GMT) - bånd - stn. worked - MSG
modtaget - MSG afsendt - Points - samt tom rubrik
for bemærkninger.
Checklogs vil blive bedømt som almindelige testlogs.
Øvrige bestemmelser:
Deltagerne i NRAU-testen må alene og uden hjælp
gennemføre denne. Operatøren må ikke have hjælp til
logskrivning, båndaflytning o.s.v.
Multioperatørstationer tillades ikke.
Deltagerne skal afgive følgende erklæring :
Hermed bekræfter jeg............................................ på ære og
samvittighed, at jeg har deltaget i NRAU-testen i over
ensstemmelse med dens regler og at min station er kørt
og betjent efter de regler som mit licens foreskriver.

Underskrift.
Deadline.
Loggene indsendes inden udgangen af januar til
NRRL Testkomite
POB 21 - Refstad
Oslo 5 - Norge
Juletesten 1971.
Så er det tiden, hvor de gamle karle skal til at støve
riggen af for at blive klar til juletesten 2. juledag. De
unge har jo forlængst gjort båndene varme. Spændin
gen er stor om, hvem der vil klare sig bedst i den fore
stående konkurrence:
Telefoni: 2. juledag 0815-0915 DNT
1530-1630 DNT
Telegrafi: 2. juledag 0930-1030 DNT
1645-1745 DNT
Testen afholdes kun på 80 meter med følgende fre
kvensområder:
Telefoni:
3690 til 3790 kHz
Telegrafi:
3510 til 3600 kHz
Der udveksles kode bestående af RS/RST+QSO nr.
(Logs (også fra DR-amatører) indsendes med sidste
poststempling d. 7. jan. 1972 til vor nye contestmanager
OZ5GF Leif Olsen
Bogfinkevej 7 - 4800 - Nyk. Falster.
Logs, der er senere stemplet, medregnes ikke. Husk
ligeledes at checklogs ikke eksisterer i juletesten - en
ten er man med eller også er man ikke med.
God fornøjelse.
OZ2NU.
CQ WW Contesten 1970.
Fra denne test kan vi bringe følgende resultater:
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Telegrafi:
OZ1LO
OZ4FF
OZ4H
OZ5CI
OZ3Q
OZ4HW
OZ6HS
OZ2UA
OZ7YY
OZ7BQ
OZ8JT
OZ7XG
OZ1W
OZ3PO

1.100.050
32.144
13.612
13.230
7.920
7.852
5.907
1.426
24.298
20.618
3.040
5.069
24.242
12.122

1432
142
87
117
52
121
75
52
120
128
34
68
276
128

110
44
33
23
31
15
14
11
28
20
15
15
11
15

240
68
50
44
29
27
19
20
54
41
23
22
51
43

Fone:
OZ1LO
OZ5KF
OZ3KE
OZ7DX
OZ3PO
OZ7JZ
OZ5JK
OZ5FT
OZ6UC
OZ4IA
OZ6EI
OZ3SK
OZ8EA
OZ8MG
OZ8PG
OZ5KD

1.168.440 1301
549.882
996
65.100
205
124
30.128
125
25.376
21.054
128
102
14.346
8.448
52
103
7.128
32
4.608
52
2.812
521
145.288
349
78.376
146
11.656
63
4.727
22
1.155

112
91
50
42
37
21
18
25
16
18
16
31
28
12
9
8

278 * All bands
215
105
70
85
66
36
39
28
30
22
73 * 21 MHz
64
35 * 14 MHz
23
13

28 MHz

21 MHz
7 MHz

* De understregede er diplomvindere.
1. SARTG W.W. RTTY Contest 1971.
Det skal med rette anføres at vor gamle contestma
nager OZ4FF, der nu har overtaget RTTY-rubrikken,
placerede sig så fint som nr. 17 i den 1. W. W. RTTY
Contest 1971 og dermed også som den bedste i Skan
dinavien.
OZ2NU.

• •••
DR-DX:
14 MHz SSB:
LU6DZG 22, YV5BFK 22, 9H1CZ 22, ZC4OC 16,
FP8CQ, PY7ACB 19, PY4AP 19, VP9BY 19, VP9AG
22, ZL2KP 19, UL7JA 08, Z22JE 17, CR4BS 18,
ZC4BJ 14, PY2BZD 23. ZD3D 23, OZ5ES 17,
JA5ACF 08, 9Q5ED 17, LU5AQ 22, ZP5JU-KA-KN
22, LU5AH22, K4AEB/5T5 21, LU1DZG 23, PY6OA
23,
EL2LY
23,
4X4JT-AH-BR
4Z4-HH-IB-HS
W3TCV/4X.
OZ DECEMBER 1 971

21 MHzSSB:
UK9CAE-CBW 11, UW9CC 11, UA9VB 11, OD5FU
15, JH1SZO 08, 9H1CQ 14, 7Q7CY 09, XX7AC 17,
CR6IY 12, YA1CV10, ZL1LI10, 5V8WS 10,YS1CCK
13, CR6MH 13, VU2HLE 14, EL2CG 14, ZL3RB 11,
9H1BP 11, KP4BSH 12, EA9EA 10, UL7BF 10, 5Z5LW 11, VK6HI 12, 5Z5GK 15.
28 MHz SSB:
CN8BB 11, PY3AB 13, ZC4BJ 14, UA9CBO 10,
RA9FGO-UIC 12, ZS1WS 11, 4Z4DV 11, FL8MM 11,
ET3GK 12, ZE1DG-3JO 13, CR6TP.
QSL-information:
SW0OOO via W3MNE - ET3GK box 1014 AddisAbeba - KB6DB-VR 1AB-K4AEB/5T5 alle via K3RLY
- VR1AB er daglig at høre på 14284 - qrt.
At lytte på rumstationer.
Forleden var der én, der spurgte mig, hvor man kun
ne høre satellitter, og jeg spekulerede meget over pro
blemet, kiggede på billederne af de amerikanske astro
nauter på månen og derpå kiggede jeg på antennerne
og prøvede på at finde frekvensen, men jeg blev tem
melig overrasket, da jeg fik nedenstående materiale fra
Radio Berlin Int.
Hvis man har en god modtager med BFO og god
båndbredde, samt mulighed for at lytte i området 15
20 MHz, skulle der være gode muligheder for at lytte på
satelliter. En god antenne til 20 MHz er en dipol på
3,80 m.
De russiske Cosmos forsknings-satellitter har to for
skelige vinkelhældninger mod ækvator, enten 65’ eller
49’. 65’ satellitterne returnerer efter 8-12 dage i rum
met. De sender på 19.995 og 19.990 MHz og 19.150
MHz. 49’ satellitterne vender ikke tilbage og sender
på 20.005 og 30.005 MHz. Bemandede rumskibe, f.eks.
Soyez, sender data, målinger m. m. på 20.008 og 15.008
MHz, hvorimod almindelig tale foregår på 18.000 og
18.035 MHz. De forskellige frekvenser skiftes af og til,
så man hele tiden er garanteret for en fejlfri kommuni
kation. De højere frekvenser bruges på »day-light« si
den og de lavere på «night-side«.
Men hvordan identificerer man så et satellit-signal?
Først hører man det, der hedder »Doppler-shift«, et
fænomen, som man daglig kan observere, det lyder som
når motorstøj langsomt forsvinder fra modtageren.
Cosmos og Soyez signaler kan observeres som en fløjte
tone hver 13-16 sekunder mellem en serie pulse-signa
ler. Transmissionen begynder og slutter altid med de to
CW-bogstaver TK (dah dahdidah). Hvor de amerikan
ske rumstationer sender, ved jeg stadig ikke.
73. OZ-DR 1446, Uwe Brodersen,
Lærkevej 25, 6270 Tønder.

Ang. RTTY:
På grund af sygdom er OZ2UD, Ernst, for tiden
ude af s tand til at ekspedere RTTY-maskiner.
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Uwe fortsætter : Det er altid glædeligt at få brev
sammen med QSL direkte, og her er et fra EL8G, Erik
Hansen :
Tak for 5-9+10, min QTH ligger i det n.ø.lige del
af Liberia nær grænsen til Guinea og Elfenbenskysten.
I vores amatørklub er vi ca. 35 medlemmer, men kun 8
er aktive, men disse er ogå i luften fra 16 til 24 GMT.
Jeg er selv ret ny i æteren med 1 år på bagen som ama
tør, men det er en behagelig måde at holde kontakt med
dem derhjemme.
Dr-hams kan regne med 100 % svar fra EL8G, der
oftest er i gang fra klubstationen EL8RL. EL8G’s
adresse er: Erik Hansen, c/o Lamco edn. Nimba, Box
69, Monrowia, Liberia.
Desuden meddeler Uwe, at man i Rungsted Kyst
Walkie Klub har lavet et efter sigende ret aktivt lavpasfilter. Interesserede kan henvende sig til OZ8RY, Post
Box 4, Rungsted Kyst.
Herefter vil jeg takke Uwe for den tid, som han
brugte på at holde spalten i live og vil derefter prøve at
give nogle gode råd om at lytte juletest.
Inden testen starter, er det godt at gøre nogle stykker
papir klar. Man starter fra venstre hjørne : Time, Stn.
1, Rprt L., Stn. 11, Rprt. 11. på den måde undgår man
forvirring, når loggen skal renskrives. Det er bedst at
lytte med hovedtelefoner på, så er al baggrund QRM
udelukket. Endelig vil jeg så opfordre alle aktive til at
deltage i juletesten.
Stof til næste SWL-spalte sendes til: OZ-DR 1482,
Anker Jensen, Odensevej 114, 5500 Middelfart, inden
d. 19. dec.
Vy 73, Anker.

Møde i EDR’s rævejagtsudvalg
afholdtes lørdag den 23. oktober kl. 13,00 i Frede
ricia.
Alle 6 udvalgsmedlemmer var mødt. Der skal ikke
her gives et udtømmende mødereferat, idet det måtte
være uden interesse, men kun en kort omtale af de
vigtigste udtalelser.
For at lette udvalgets arbejde, blev det vedtaget at
udarbejde et skema for indsendelse af storjagts resul
taterne til OZ, dette vil også medføre at offentliggø
relserne bliver mere ensartede. Skemaerne udsendes
til alle afdelinger. Endvidere enedes man om, at op
fordre alle jægere der deltager i storjagterne om at
indskrive sig på startkortene under samme navn, alt
så ikke på een jagt med Søren, en anden S. Petersen
og en tredie Søgge! Angående stempelurene, så vil
man rette en alvorlig appel til arrangørerne af stor
jagterne om at behandle dem ordentlig og returnere
dem omgående efter afbenyttelse.
Listen eller arrangementskalenderen over kvalifika
tionsjagter til DM 1972, skal bringes i februar OZ
1972.
DM i rævejagt 1972, afholdes på Fyn.
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Endvidere besluttede udvalget, at der må afholdes
valg af rævejagtsudvalgsmedlemmer hvert 4. år, såle
des at der stadig sidder aktive medlemmer (jægere) i
udvalget. Det første valg skal finde sted snarest, og
være afsluttet inden 15. februar 1972. Samtidig har
udvalget foretaget en opdeling af landet i valgkredse,
således at der stadig vil være 5 udvalgsmedlemmer
samt formanden, der skal være medlem af HB.
Der var indkommet en skriftlig protest angående
DM 1971, denne blev behandlet og taget til følge.
Som et vigtigt punkt, blev Region l’s internationale
reglers anvendelse i Danmark behandlet. Konklusio
nen blev, at man anbefaler alle landets afd. forsøge
sig med jagter, efter disse regler, der populært kaldes
»gå jagter«. Reglerne vil blive udsendt pr. 1. januar
1972. sammen med de reviderede regler for »kørejagterne«. Når der viser sig den fornødne interesse, vil
udvalget forsøge at arrangere storjagter og eventuelt
DM efter l's regler. Ved benyttelse af de internatio
nale regler, har vi også åbnet mulighed for et sam
arbejde med udlandet på rævejagtsområdet, dvs. delta
gelse i nordiske og europæiske mesterskaber.
Sidste punkt på mødets dagsorden, var ændringer
til de nugældende regler hvoraf de vigtigste var føl
gende:
Der må fremtidig være 3 på hvert hold.
Enn nøjagtigere definition af antenne, jordplan m.
v. for rævesenderne.
Største målestok må fremtidig være 1:40000.
Der må ikke udleveres ekstra kort ved storjagterne.
En total ændring af regler for kvalifikation til DM.
Anvendelse af stempelure er ikke mere obligatorisk.
Sluttelig vedtoges at det komplette reviderede regle
ment for »kørejagterne«, sammenhæftet med reglerne
for »gåjagterne« vil blive udsendt til alle afdelinger
ca. 1. januar 1972.
Mødet sluttede kl. 17,30.
5WK, Kalle.
Arrangements kalender
for rævejagterne 1972
Kalenderen, der første gang blev publiceret i år,
blev modtaget med begejstring, hvorfor vi igen til
1972 vil offentliggøre denne.
ALLE landets afdelinger der i 1972 ønsker at ar
rangere en storjagt med kvalifikationsret til DM, be
des inden 15. januar 1972 fremsende dato for jagtens
afholdelse til undertegnede. Sidste weekend for at ar
rangere en kvalifikationsjagt er den 12./13. august, af
hensyn til DM der i 1972 afholdes på Fyn.
5WK, Kalle.
Valg af repræsentanter til ræveudvalget
Som vedtaget på rævejagtsudvalgsmødet, skal der
afholdes valg af repræsentanter til udvalget hvert 4.
år. Det første valg skal afholdes snarest og være af
sluttet inden den 15. februar 1972, hvor også resulta
terne af valget skal foreligge hos undertegnede til
offentliggørelse i marts OZ. Valgene arrangeres i de
res respektive kredse.
Tid og sted for mødernes afholdelse skal bekendt
gøres her i spalten.
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Kredsfordelingen er udfra geografiske og rævejagts
dyrkende afdelinger valgt således:
Udv. medlem: Kreds:
OZ8FG
Sjælland
(EDR's HB kreds 1 og 2).
OZ1LD
Fyn
(EDR's HB kreds 3).
OZ5FH
Vestjylland
(Byerne Herning, Struer,
Viborg, Holstebro m. m.).
OZ3RZ
Østjylland
(Byerne Århus, Horsens,
Aalborg, Hjørring, Vejle,
Skagen m. m.).
OZ1QF
Sydjylland
(Byerne Tønder, Esbjerg,
Kolding, Haderslev, Aaben
raa m. m.).
Skulle der i Jylland være en by eller en afdeling,
der ikke er nævnt, så burde de nævnte byer tydeligt
afstikke kredsgrænserne, så alle jægere kan afgøre
hvilken kreds de tilhorer. Er der tvivl, så kontakt un
dertegnede.
Så er der kun tilbage at opfordre alle rævejægere,
der vil være medbestemmende om hvem deres kreds
repræsentant skal være, om at komme ud af busken
og afgive SIN stemme ved valgmødet.
5WK, Kalle.
MOLBOJAGT - oktober 1971
I efterårets molbojagt deltog 7 hold. Der var kun
mødt 2 hold fra Århus, hvilket var meget beskæm
mende. Desuden savnede vi deltagelse fra Grenå, der
ellers plejer at stille med et par hold.
Nedenfor bringes resultatet:
Nr. 1
OZ-DR 1532 Mogens Christensen
- Peter Jeppesen, Odense
125 min., 2 ræve
Nr. 2
OZ3KF - Henrik - Karen Mar
grethe - Sonja
149 min.. 2 ræve
Nr. 3
Jørgen Nielsen - Kaj Christensen,
Middelfart
73 min.. 1 ræv
Nr. 4
OZ3IZ, Ivan Bramm - OZ9OZ,
Reynir Johanson, Munkebo
82 min.. 1 ræv
Nr. 5
Jørgen Jepsen - Hans E. Chri
stoffersen, Odense
82 min., 1 ræv
Nr. 6
OZ2XJ - OZ8JD, Munkebo 130 min.. 1 ræv
OZ7GX, Flemming, Århus (uden
for konkurrencen)
55 min., 1 ræv
Desværre skete der under jagten tidsmæssig for
skydning imellem ræv A og U. hvilket nok var årsa
gen til, at ikke alle hold fik begge ræve. Vi havde
endda brugt stopure, for at dette ikke skulle ske. Vi
bestræber os på, at noget sådan ikke gentager sig.
Vi siger tak for deltagelsen og håber på god til
slutning, når vi igen inviterer til foråret. Vandrepoka
len er nu i cirkulation, så for fremtiden er der lidt
mere end æren at dyste om.
Foruden vandrepokalen var der præmier af knap
så blivende karakter til nr. 1 og 2.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.
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Afleveringsfristen for manuskript til OZ blev rykket
frem til 20. i måneden, uden andet varsel end det man
kunne læse i OZ, endelig kunne man læse, at stof
der ankom til Red. senere blev henlagt til næste num
mer.
Altså undskyld DXer, her er så spalten igen, - men
med halvgammelt stof. ifølge sagens natur. For frem
tiden må vi så nøjes med stof af mindre aktuel karak
ter, bl. a. må båndrapporter helt udgå. Spørgsmålet
må nok blive, om en DX rubrik under de givne for
hold bør fortsætte?
DX-PEDITIONER
Det
engelske
»Radio
Communication«
omtaler
OH2BH - OH2MM og OH5SE’s tur til 3Cø (Annobon Is.), med oplysning om, at Martti og Wille stif
tede bekendtskab med malaria dernede. Begge har nu
overstået et hospitalsophold og skulle være helbredt.
Deres planlagte tur til øen Mali vil finde sted senere.
Det forlyder, at »long skip« WA5VTU starter fra
Hong Kong i en 42 ft. sejl/motor båd for at aktivere
nogle prefixer i det sydlige Stillehav, bl. a. skulle han
besøge Spratley I. - Minerva Reef - Maria Theresa
Reef samt Port. Timor.
Første DX-pedition fra Danmark, vil være forbi,
når dette læses, ZD3Q i Gambia med OZ1LO og
OZ5DX, får sikkert succes med turen. OZ3PO er, som
tidligere omtalt. Qsl-manager for ZD3Q.
DX INFO
KH6BZF er i besiddelse af logs fra KH6EDY Kure
I. for årene 1961-1969, Qsl kun direkte med SAE -f-

Her ses fyrtårnet på (hen Jabal at Tair i Rødehavet,
hjemsted for en dx-pedition, i september, for ET3ZUf
.4. Aldo ET3ZU er specialist på både fyrmekanik og
dx-peditioner. På foto ses de 5 operatorer. Fra venstre
til højre: John, K3BSY - Tony, 11IJ - Aldo, ET3ZU Dick, F2QQ - Ron, F5QQ.
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IRCs. - 4 stn. skulle have deltaget i CQ testen, fra
Kure I., Qsl via KH6BZF. - Sidste års »top mand« i
CQ testen var OZ1LO med ialt 1.667.385 points,
hans points i år med ZD3Q bliver sikkert ikke min
dre! - Ifølge »Funk Amateur« har Japan nu 236.000
lic. amatører, med en tilgang på 38.000 det sidste år.
U.S.A. har i alt 265.000 lic. amatører, man må da
håbe, størsteparten er aktive på VHF båndene! ET3ZU/A, der var i gang fra Jabal at Tair (nyt
DXCC land) har udsendt Qsl, og betænkt os med et
foto af dx-peditionen, i øvrigt tæller Jabal at Tair &
Abu Ail til DXCC pr. 1. august. - »QST« oplyser, at
følgende OZ stn. har opnået forøgelser i DXCC:
Fone: OZ7KV 120. Blandet: OZ7KV 250. OZ5DX
270. OZ3Y 310. På grund af en langvarig havne
strejke i N. Y. er der længe mellem, tidsskrifter fra
U.S.A. - LA3CC har call som 3Y3CC, men mon han
har. eller får, det i brug? - OZ stns. DX-net mødes
på lørdage kl. 1400 DNT på 3680 SSB. her kan inter
esserede hente mange friske dx oplysninger.
DX info, og foto med relation til DX. modtages
med glæde senest den 18. dec. af OZ3Y, Halsebyvej 1,
4220 Korsør.
73 Hans.

Resultatet fra EDR's skandinaviske VHF-UHF
test den 4. og 5. september 1971
Deltagerantallet i testen var ikke så stort som det
plejer at være - årsagen hertil kan søges i det halv
dårlige vejr, samt de meget varierende udbredelses
forhold.
Testresultaterne er også i år EDB behandlet ved
OZ2ME’s hjælp - tak til -2ME for hjælpen. Udskrift
terne fra databehandlingen vil blive sendt til hver dal
tager.
Deltagelsen fordeler sig således : (tal i parentes er
fra 1970) 1 (4) LA station, 5 (7) OH stationer, 0 (10)
SM stationer og 33 (21) OZ stationer.
Til lykke til vinderne og på genhør i testen d. 2. og
3. september 1972.

STOF TIL OZ
skal være
redaktionen
i hænde
senest den
20. i måneden
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Placering :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
432 MHz :
1.
2.

Kaldesignal:
OZ8H/p
OZ2JY
OZlFF/a
OZ5KG/a
OZ2ME
OZ8SL
OZ9RU/a
OZ7FF
OZ4MW/a
OZ5TDR
OZ2GU
OH3YH
OH2NX
OZ5LG
OZ4EM
OZ2PN
OZ5XN/p
OZ6HY
OZ2ZB
OZ8UX/p
OZ6BT
OZ8QD
OZ7OMR
OH3OZ
OZ9FR
OZ6FL
OZ5ZH
OZ8KB
OZ3IF
OH2BKL
OZ2NX
OZ3RH
OH2BHU
OZ3IG
OZ5WF
OZ9EVA
OZ6TW/a
LA5ON
OZ9HN

OZ9FR
OZ2GU

Points :
59068
32063
21703
20313
12238
11248
10573
8671
6542
5330
5000
4853
4384
4354
4133
4117
4070
3752
3744
3197
2452
2408
2362
2278
1869
1617
1542
1290
1216
1129
1035
1014
730
588
553
546
538
356
309

Ant. QSO
208
124
70
60
58
75
57
40
47
43
43
25
28
32
22
33
46
30
36
19
32
30
32
17
24
25
10
16
15
14
14
23
9
20
16
4
12
8
4

53
46

Indbydelse til skandinavisk julestest 1971
Hermed indbyder EDR til årets uformelle juletest
på 144 MHz - reglerne er :
Tidspunkt: 26. december 1971 kl. 0800-1100 GMT.
Bånd : 144-146 MHz - husk Region 1 båndplanen.
Points: 0-30 km giver 30 points, derudover 1 point
pr. km.
Logs sendes inden den 15. januar 1972 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC
Kai Lippmannsalle 6
2791 Dragør.
Aktivitetstesten
På grund af den ændrede indsendelsesfrist til OZ
bringes her resten af loggene fra 10. runde i testen :
144 MHz :
OZ2JY - 4360 points
-6HY - 3217 points

500

: Km/QSO:
290
258
310
338
211
149
185
216
139
123
116
194
156
136
187
124
88
125
104
168
76
80
73
134
77
64
154
80
81
80
73
44
81
29
34
136
44
44
77

PA-rør :
4CX250
QQE 06/40
4X250B

RX :
TIS88
2N5486
BFX59B
AF239
6CW4
3N140
TIS88

-

4X150A
QQE 06/40
QQE 06/40

Antenne :
20 element
6 element
4x6 element
4X6 element
2x10 element
4x6 element
10 element

-

_

AP700
QQE 06/40
QQE 06/40
QQE 06/40
QQE 06/40
QQE 06/40
QQE 06/40
4X250B
2 x PT3191
QQE 03/12
PT4233
QQE 06/40
QQE 03/12
QQE 06 40
2G70B
QQE 06/40
QQE 03/20
AP

_

AP700
MB22
6CW4
6CW4
TIS88
TA7153

9 element
4x6 element
2X6 element
2x5 element
2X8 element
10 element
4X5 element
10 element
6 element
10 element
6 element
10 element
10 element
10 element
10 element
3 element
10 element
2X6 element
10 element
4 element
6 element
12 element
6 element
HB9CV
12 element

-

AF239
BF115
TIS88
BF200
T1S34
MB22
-

2G70B
2N4416
TIS 8 8
TIS34

-

-

QQE 03/12
HW17
QQE 06/40
QQE 03/12
QQE 03/20
QQE 03/12

E88CC
—

TIS88
GM290
3N141
6DS4

-

-

-

-

-

-

QQE 06/40
2N3553
QQE 06/40
-

TIS 3 4
BF167
DL6HA
-

BAY96

AF239

-

2X6 element
6 element
8 element
10 element

46 element

-

-

-6BT - 2376 points
-4BK/a - 2176 points
-2QC - 1481 points
432 MHz :
OZ7LX - 944 points
11. runde i testen gav følgende placeringer :
144 M H z :

OZ2JY
-8SL
-3TZ/a
-8UX/p
-4BK/a
-6BT
-HY
-2ZB
-8MX
-5TDR

9760
9257
2665
2172
1979
1906
1739
899
602
548

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
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144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
2100-2259 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respek
tive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem k. 1100 og 1200 DNT.
VHF-amatøren
OZ-DR 1421 skriver : »Den 27. oktober blev der på
432 MHz observeret kraftige radarsignaler i retnin
gen mod Skotland, som på et tidspunkt var S9. Hørte
GM3FYB, der havde forsøg med OZ og PA stationer
med stor styrke.
Den 28. oktober var både radarsignalerne og
GM3FYB noget svagere, til gengæld var forholdene
fine i andre retninger, hørte: PAøAER, PAøWTE,
PAøGRB, DL1YE. DK1CB, DC8WU, DC7PX og
LA8WF.
Beacons: OZ7IGY RS 5-5 og DJ8XOA RS 5-9.
Den 29. oktober blev der hørt: SM5DSN, SM5LE,
SM5AII, OHøAZZ og UR2HD.
Signalstyrkerne var i de fleste tilfælde bedre på 70
cm end på 2 meter - f. eks. GM3FYB RS 5-6 på 2
mtr. gav RS 5-9 på 70 cm og UR2HD RS 5-5 på 2
mtr. gav RS 5-8 på 70 cm. Hørte i alt 10 lande på
70 cm i oktober måned.
På 144 MHz er der hørt - d. 23. oktober : F6AWS,
F1CF. F8HL, F8VN, F1AWV (BI02b), ON5HI/a,
ON5PF - d. 29. oktober : UR2CB, UR2DZ, RP2BBP,
OH1JG, OH2AXZ, OH3YH, OH3RG og OHøNC.«
OZ9SW skriver: »Under åbningen d. 27., 28. og 29.
oktober var der også meget fine forhold på 70 cm.
QSO forsøgt med GM3FYB, jeg hørte hans signaler
med S8, men han kunne desværre ikke høre mine sig
naler.
Fredag d. 29. kl. 2100 fik jeg QSO med OHøAZZ
på 432,300 MHz. Ari kørte kun med 3 watt!! - QRA
JU8øb - QRB ca. 800 km. - modtaget rapport 5—9 -(
afsendt rapport 5-7.
Desuden opnåede jeg QSO med SM6, SM7, G, PAø
og DL.
Er det ikke første QSO OZ - OH på 432 MHz?«
-9AC : Mig bekendt - jo.
OZ8SL skriver »Følgende stationer er wkd på 144
MHz: 23/10: F1AEZ (ESB); 24/10:
PA0THT,
PA0HRA (ESB) og OK1AGE/a (CW);
28/10:
G8EMW/p, G8AOB/P, G4ACU/p, G8ENI (PM og
AM); 29/10: SM5AII, SM5BMJ, SM5EHN, SM4COK, OH3YH (ESB), OH0AZZ, SM4ELM (PM),
OH0MA, OH3SE, UR2CO, UR2QB, UR2EQ, UR2MS, RQ2GAF,UA1 WW.OK 1 PG/p, OMøZI/p og
SM5LE (CW). I aktivitetstesten d. 2. november er
bl. følgende wkd: SM1CIO, SM1EJM, SM5CNF,
OH0NC med CW og OK1MBS. DM2BLI/p,DM5TI/p,
DM2BEN og DM2BQG med ESB Desuden mange
DC-, DJ-, DK- og DL stationer.«
Fra F8SH, der er medlem af REF Scientific Council, er der kommet en anmodning om oplysninger om
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sporadisk E forbindelser d. 24. maj 1971 og d. 4. juli
1965. F8SH ønsker følgende oplysninger:
- kaldesignaler og QRA for de wkd stationer.
- tidspunkt i GMT.
- de udvekslede rapporter.
- kaldesignaler og evt. QRA på hørte stationer.
Oplysningerne bedes sendt direkte til:
Mr. S. Canivenc, F8SH
6, Rue de Pont-Hélé
22 Perros - Guirec.
France.
Repeater OZ4HZ er nu i gang med følgende data:
QTH er Øster Voldgade, København; indgangsfre
kvens 144.150 MHz - udgangsfrekvens 145.750 MHz;
aktiveringsfrekvens 1750 Hz i 5 sekunder.
I Malmøområdet anvender en repeater 144.900
MHz som indgangsfrekvens og 145.800 MHz som
udgangsfrekvens med 2170 Hz som aktiveringsfre
kvens.
Søndag d. 7. november var OZ2QG/AM på 144
MHz på en flyvning fra Ringsted til Skovlunde - med
OZ7LX som operatør blev der afviklet mange QSO’er
- antennen var en kvartbølge piskantenne, og sende
ren var med 5-6 Wo.
Ifølge Region 1 News fra august 1971 er båndpla
nerne for VHF-UHF følgende :
144.000-144.150 MHz : kun telegrafi
mobil kaldefrekvens
145.000 MHz
RTTY centerfrekvens
145.300 MHz
ESB centerfrekvens
145.400 MHz
beacons
145.950-146.000 MHz:
kun telegrafi
432.000-432.100 MHz:
alle
modulationsarter
432.100-433.450 MHz:
ESB centerfrekvens
432.150 MHz:
beacons og spec. tjenester
433.450-433.500 MHz:
primært til TV forsøg
Over 433.500 MHz:
1296.00-1296.25
MHz: kun telegrafi
modulationsarter
1296.15-1297.95
MHz: alle
1297.95-1298.00 MHz:
beacons
Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN___________
2-meter klubbens julefest
afholdes torsdag den 16. december kl. 20,00 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse.
Programmet: Pakkefest. Hver deltager afleverer ved
indgangen mindst én pakke til værdi af mindst 10 kr.
Indholdet må gerne bestå af radiogrej.
Ellers er deltagelse fuldstændig gratis. Der bydes
på kaffebord med alt tilbehør; senere pølser, øl m. m.
samt - sidst men ikke mindst - den traditionsrige
auktion over de medbragte pakker med 5AB som
hammersvinger.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig i forvejen,
men 5AB vil alligevel være glad for snarest muligt
at få et praj fra dem, der vil være med. I forret
ningstiden: (01) 31 02 73. Om aftenen: (01) 48 08 26.
OZ5MK.

501

Best.mdl.: OZ2FT, Flemming Larsen, Nordvang
Ringeby, 3700 Rønne.
Best.medl.: OZ4FZ, John Jespersen, Munkhøj, Års
balle, 3700 Rønne.

AMAGER_________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou-Nielsen, Mjøsensgade 6 1., 2300 S. Tlf. AM 3812v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag hvis intet andet er bemær
ket.
Call: OZ7AMG.
Det er bestyrelsen en stor glæde at kunne meddele
medlemmerne, at der nu er udsigt til en klubstation
meget snart, idet vi kun mangler at få solgt 15 aktier.
Vi takker medlemmerne meget for den velvillige ind
stilling de har vist ved at købe aktier i klubstationen.
Der behøver ikke blive slagsmål om de sidste 15 ak
tier, trykkemaskinen virker endnu, og en 18 AVQ er
jo en rar ting at have. Men stationen ligger altså 15
aktier henne.
Program:
17. december: Juleafslutning som annonceret i OZ
november. Bemærk det er en fredag. Ingen møde den
16. december.
6. januar: Vi starter året med kaffe og æbleskiver
støbt af 2XU.
13. januar: Da vi efterhånden er en del der kører
mobilt på 2 meter i afdelingen, ville det være en for
del om vi havde flest mulige fælles kanaler i vores
køretøjer, og om vi kørte over samme repeater. Det
te er naturligvis intet problem for de, der kører med
VFO. Alt dette vil vi diskutere denne aften.
20. januar: Klubmøde.
Rævejagter:
7. januar: Rævejagt på Amager.
21. januar: Rævejagt på Amager.
Jagterne foregår på kort nr. A 3230. De to ræve
kører hvert tiende minut i et minut, første gang hen
holdsvis kl. 20,00 og 20,01. Sidste gang kl. 22,00 og
22,01. Sidste rettidige indstempling kl. 22,09. Vi mø
des kl. 19,30 hos 1NB, Kastrupvej 168. 2300 S.
God jagt.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Vy 73 de 9.IB, Jørgen.

BORNHOLM_______________________
Call: 4EDR.
Klublokale: Galløkken, Rønne.
Giro: 13 08 09.
Formand: OZ4FF, Karsten Tranberg, BOX 121,
3700 Rønne.
Kasserer: OZ4SO, Søren Olsen, Sigynsvej 22, 3700
Rønne.
Sekretær: OZ4FC, Flemming Christensen, Sigynsvej
20, 3700 Rønne.
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Ved den årlige sammenkomst på Hotel Allinge, som
havde samlet ikke mindre end 63 deltagere, foretog
OZ4GF uddeling af præmier til vindere af sæsonens
rævejagter:
»Nye Danske« pokalen tilfaldt OZ4XR og OZ4YR.
»Faxe Tower« pokalen tilfaldt OZ4RA og søn.
Bornholmsmesterskabet for 1971.
Bornholmsmester blev OZ5ZH og Børge Larsen.
2. præmie blev OZ1IF og XYL.
3. præmie blev OZ4CF og OZ4MT.
Derefter takkede OZ4FF den hidtidige rævejagts
leder OZ4GF for en meget vellykket rævejagtssæson,
samt ønskede de nye rævejagtsledere OZ4LK og
OZ4FZ good luck for den kommende sæson.
Festudvalget OZ4GF og OZ4MT høstede megen
anerkendelse for den vellykkede fest.
I øvrigt har OZ2FT kursus i radioteknik for begyn
dere hver onsdag kl. 19,00-21,00 i klubhuset.
Vy 73 4FC Flemming.

ESBJERG_________________________
Call: OZ5ESB. klublokale Finsensgade 23, 2. sal.
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro,
tlf. (05) 16 54 15.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro,
tlf. (05) 16 54 15.
Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80.
Best.mdl.: OZ7LZ, F. Højgaard.
tlf. (05) 17 50 95.
Best.mdl.: OZ2ZJ, B. Jakobsen,
tlf. (05) 12 74 11.
Program:
Onsdag den 5. jan.: Mødeaften fælles med Ribe
afd. i Esbjerg.
Torsdag den 6. jan.: Møde for Old Timers.
Onsdag den 12. jan.: Mødeaften.
Onsdag den 19. jan.: Mødeaften.
Vy 73 de OZ1EM, Erland.

HADERSLEV______________________
Call: OZ7HDR. Klublokaler: Slotsgade 16 1.
Formd.: OZ8IN, Iver Nissen, tlf. (045) 2 53 78.
Kasserer: Børge Jessen, tlf. (045) 2 11 52.
Sekretær: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade
42.
Best.mdl.: OZ9CY, Chr. Arndt, Åbenråvej 47.
Vort nye lokale er nu en realitet, hvilket fremgår
af adressen.
Program:
Tirsdag den 4. jan.: Mobiltest fra Thomas Hus Kro
kl. 19,30.
Tirsdag den 11. jan.: Morsekursus og teoriaften.
Nærmere om vores »julemik« vil tilgå hvert enkelt
medlem.
Vi håber snart at se jer alle i de nye lokaler.
Vy 73 de 5GK, Kurt.
oz DECEMBER 1 971

HELSINGØR

HILLERØD

Call: OZ8QRV.
Klubhus: GI. Hellebækvej 63 1.
Fmd.: OZ8PK, Per Kreiberg
22 C.

Call: OZ1EDR.
Formand: OZ9RT Søren Riis Hansen, tlf. (03)
26 58 12.
Kasserer: Ejvind Simonsen, Skærød.
Sekretær: OZ5FX, Freddy Hansen, Allerød.
Først en god nyhed: OZ1TW har foræret afdelingen
25 årgange af OZ. Disse er ved at blive indbundet, og
vil fremover kunne lånes af medlemmerne ved hen
vendelse til formanden. Vi siger 1TW tak for denne
fine start til et afdelingsbibliotek.
Og så over til næste måneds program. Vi holder
møde om:
Rævejagt mandag den 10. januar 1972 kl. 19,30
hos 9RT, Akacievej 5, Hillerød. Vi skal have fastlagt
den kommende tids rævejagter, snakket lidt om ræve
modtagere samt lidt jagtteknik. Vi vil forsøge at få en
kapacitet på området til at komme og øse af sin vi
den. Selv om du ikke har den helt store interesse for
rævejagt, er du alligevel velkommen.
Og så prøver vi noget nyt, nemlig »DROP-IN«,
denne gang hos 9RT mandag den 24. jan. 72. Det
skal være en hyggeaften, hvor vi over en P35 kan
snakke om alt muligt.
Til slut ønskes alle en rigtig god jul og et godt
nytår.
Vy 73 de 5FX, Freddy.

Jensen,

Lundegade

Sekr.: OZ8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 4 2.
Kass.: OZ8QD, Jørgen Dragø.
Best.mdl.: OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,
Rungsted Kyst.
Blandt vinterens aktiviteter vil der blive en række
byggeaftener, hvor vi vil bygge et standbølgemeter,
som er følsomt nok til at blive benyttet i forbindelse
med en sender med under 100 MW udgangseffekt.
Hvis du er interesseret, så meld dig hos 8FG, så fin
der vi ud af et samlet indkøb af dele.
Vi håber at komme med i juletesten i år, både i
CW og i Fone afdelingen, og glæder os til at høre
andre afdelingssendere.
Almindelig mødeaften hver tirsdag kl. 20,00 i klub
huset.
Vy 73 8FG, Franz.

HERNING________________________
Formand: OZ9OG, Otto G. Nielsen, Brændgaardvej 33, 7400 Herning.
Næstformand: OZ6KV, Keld Kirkeby, Ane Mariesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, Gormsvej 25, 7400 Herning.
Den 23. september havde vi besøg af OZ1LN fra
Esbjerg afdelingen, der holdt et udmærket foredrag
om 2-m modtageren, som har været beskrevet i OZ
april 1971. Derudover medbragte han to færdigbyg
gede modtagere, som frembragte stor interesse blandt
de fremmødte. Foredraget blev holdt sammen med
Give-afdelingen, men der var interesserede deltagere
både fra Ikast og Holstebro. Der blev løst mange pro
blemer den aften, og klokken blev mange inden de
sidste forlod Folkebladets kantine. Vi takker OZ1LN
for den vellykkede aften. TAK FOR BESØGET. Lige
ledes rettes en tak til Gunnar for lån af lokale.
Teoriundervisningen til teknisk prøve kunne des
værre ikke lade sig gennemføre - der var kun 6 inter
esserede deltagere; men i begyndelsen af det nye år
arrangeres træningskursus i CW (kontakt venligst for
manden OZ9OG).
JOTA 1971 blev afviklet i weekend’en den 16.-17.
oktober, hvor Herning afdelingen medvirkede. Arran
gementet virkede udmærket, men der var ikke så stor
tilslutning - ca. 15 personer.
Der blev worked følgende: PA - SM - SP - DL G og OZ stationer.
I håb om at den store interesse for afdelingen og
dens arrangementer må fortsætte fremover, ønskes
alle medlemmer med familie en GLÆDELIG JUL
og ET GODT RADIOFYLDT NYTÅR!
Vy 73 Børge Meldgaard, sekretær.
OZ DECEMBER 1 971

HORSENS________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Formand: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej
10, Egebjerg, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 60 49.
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.
Til de kursussøgende, I bedes selv holde jer under
rettet om gennem jeres respektive lærere, hvornår I
holder juleferie, hvornår I starter efter Jul igen.
Til slut en god jul og et godt nytår til alle.
Vy 73 Søren.

HURUP__________________________
Formand: OZ5MR, Svend O. Madsen, Krik.
Vi er nu kommet igang på 2-m, idet 1GP venligst
har lånt os en ombygget taxastation, og selv om der
ikke er ret stor aktivitet her omkring, tilbringer vi
meget af vores tid ved den. Vi har selv købt en taxa
station, som vi er gået igang med at ombygge. Den
mangler imidlertid en del rør, som en venlig amatør
har lovet os at sende. Medens dette skrives venter vi
dem endnu med længsel, alt imedens vi forsøger at
stable en strømforsyning på benene. I øjeblikket arbej
der ikke mindre end syv af os med 2-m grej, men vi
mangler teknisk bistand, selv om 1GP også her har
givet os en håndsrækning, er det jo ikke hver gang
han kan være til stede.
P. b. v. Vy 73 de 1DV, John.
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KØBENHAVN______________________
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 20.00. QSL-centralen (OZ
6MK og NP) åben hver mandag kl. 19.30-20.00. Lo
kalerne desuden åbne lørdag 14-17 efter aftale.
Formand: OZ3RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand: OZ5IH, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9,2. 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16.
2400 NV. Tlf. GO 4241.
Generalforsamlingen
Formanden indledte sin beretning med at omtale
vores stand under FOF på udstillingen i Bella-Centret. Den havde været fin propaganda for EDR og
afdelingen. Deltagerantallet på teknisk kursus under
FOF var nu nået op på 129. Derimod havde bl. a.
de øgede kursusafgifter bevirket ringe tilslutning til
morsekursus, så dette måtte aflyses. Afdelingen havde
nu 695 medlemmer, men fremmødet til mandagsafte
nerne havde måske ikke altid været så stort, som man
kunne ønske; dog havde vi haft en række gode afte
ner med mange medlemmer til stede. Formanden slut
tede beretningen med omtale af en interesseret op
fordring, vi aftenen før GF havde fået fra Danmarks
Radio. Vi var blevet spurgt, om vi ville lave en ud
sendelsesrække med kursus for vordende radioama
tører og udarbejde den grundbog, som DR ville ud
give. Afdelingen og ikke mindst 5AK, Kolmorgen,
vil gå energisk ind for sagen.
Diskussionen til formandens beretning knyttede sig
især til udsendelsesrækken i DR og navnlig om, hvil
ket stof vi kunne bruge. 5RO kunne oplyse, at 2QE
havde overladt Kolmorgen alt 2KP's materiale, som
han brugte i undervisningen på Bispebjerg skole. Kas
sereren forelagde det reviderede regnskab, der en
stemmigt godkendtes.
Ved valgene blev formanden og de efter tur afgå
ende bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Til suppleant
valgtes 3KQ. 8NY fortsætter som revisor, og 5GJ
blev revisorsuppleant.
Byggefondsbestyrelsens
formand,
OZ5RO,
aflagde
beretning om årets arbejde med at se på ledige byg
ninger til klublokaler og omtalte, at vi dels har an
søgt borgmester Erhard Jacobsen om en egnet byg
ning, dels vil vi søge tipsmidler.
Byggefondens kasserer, OZ1LE, forelagde regnska
bet. Vi har nu lige ved 55.000 kr. ILE mente, at det
nu lysnede m.h.t. at få eget hus.
Valg til byggefondsbestyrelsen: 5RO, 1LE, 6I, 8Y,
1XF og 1SZ. 1. suppleant 9PX. 2. suppleant 8KN.
Revisorer 1EO og 6RT. Revisorsuppleant 5GJ.
Under eventuelt foreslog 7SS, at der bliver 2 revi
sorer til at revidere afdelingens regnskab. 5RO lovede,
at afdelingen vil fremsætte forslag om denne ved
tægtsændring til næste GF. 4SJ oplyste, at 2KP's ret
telsesblad til VTS i øjeblikket befandt sig hos 2ME,
der efter 2KP's ønske skulle gennemgå det. Vi skyl
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der 2KP, at det bliver udgivet, udtalte 4SJ. 5RO
mente, at afdelingen var berettiget til at udgive det,
og så snart vi fik det fra 2ME, ville det gå i trykken.
Dermed kunnne GF hæves, og 5RO takkede vores
udmærkede dirigent 8KN.
Repeatermødet
Mødet samlede omkr. 100 deltagere. Blandt de sær
ligt indbudte var EDR's landsformand 2NU, repræ
sentanter for den skånske repeater-gruppe SM7DTT,
-DEZ, -CRI og -DMG og for de danske 4HZ og
8EH. SSB-amatørerne på 2 meter og de danske repeaterfolk stod i sine synspunkter stejlt over for
hinanden. 2NU foreslog nedsat et udvalg under EDR
bestående af repræsentanter for de implicerede par
ter, så man kunne finde frem til en løsning på lands
plan. Dette kunne alle enes om.
1972 fylder afdelingen 40
Fødselsdagen vil vi fejre ved en fest, og reserver
allerede nu dagen: Lørdag den 9. september 1972.
Ombygning af Taxastationer
Hvis der viser sig at være interesse for det, vil vi
arrangere vejledning i ombygning af de mange taxa
stationer til brug på 2 meter. Det kan enten blive en
ugentlig aften eller lørdag eftermiddag. Lad os høre
fra jer!
Programmet:
Mandag den 3. januar:
Klubaften.
Mandag den 10. januar:
5IH vil vise os Apollo 15 filmen. Den siges at være
meget fin.
Mandag den 17. januar:
Klubaften. Hvis nogen af jer har et EDR-mæssigt
emne at fremkomme med, vil vi gerne diskutere det.
Og hermed vil vi gerne ønske alle vore medlemmer
en glædelig jul og et godt nytår!
73 - p. b. v. OZ1SZ, sekr.

NORD ALS
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften
18, 6430 Nordborg.
Kasserer : OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
toften 3, 6430 Nordborg, Tlf. 5 62 00.
Sekretær:
OZ2QC,
Jørgen
Espensen,
Himmark,
6430 Nordborg.
Suppleant: Chr. Bonde, Lærkevej 4, 6430 Nord
borg. Tlf. 5 06 20.
I denne måned bliver der ikke holdt noget medlems
møde, men i stedet for bliver der holdt den årlige
julefrokost den 11-12, hvor OZ9ND har arrangeret
sin søn til at spille op til dans. Det beklages, at jule
frokosten ikke er blevet omtalt i OZ-november.
Det bliver desværre nok det sidste arrangement OZ
9ND, Bernt har hjulpet os med, da han forlader os til
januar, for at rejse til Århus. Afdelingsmedlemmerne
vil komme til at savne dig og dit geni til at sætte hu
mør i genytterne under afdelingsfesterne.
OZ DECEMBER 1971

Hermed vil afdelingen ønske sine medlemmer en
rigtig glædelig jul, samt et godt nytår, og tak for den
interesse der er udvist i 1971.
Mellem jul og nytår er klublokalet lukket.
Vy 73 de OZ2QC/Jørgen (Espensen).

NYBORG_________________________
Call: OZ2NYB.
Formand : OZ1LD Leon Johannessen, Holms Alle
17. Tlf. 31 31 18.
Lokale : Holms Alle 17.
Glædelig jul og godt nytår til alle.
I det nye år begynder vi igen torsdag d. 6. januar
kl. 19.30. Og hver klubaften fremover står der 2 m
modtager på programmet, enten som teori eller i prak
sis. Der er nemlig ikke færre end 6 medlemmer, der
vil bygge OZ1LN's 2 m modtager.
Så vi håber på noget mere aktivitet i klubben i
1972.
Vy 73 Inge.

ODENSE_________________________
Formand : OZ8JD Henning Boel, Toftevej 11, 5000
Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid. Mandag kl. 19.30.
Kasserer: Ingvard Jensen, Anemonevej 63, 5000
Odense.
Fairytale Award manager : OZ7XG Erling Hansen,
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg : OZ3IC.
Contestleder: OZ1XR.
Foredraget d. 25 okt. om transistorer og IC’s måtte
aflyses, men vi var heldige at OZ1LN ville komme og
redde aftenen for os. Han medbragte sin 2 meter RX
fra OZ april 1971 og indviede os i 2 meter teknik.
Denne modtager er bygget op med standardmoduler.
Dette system har bl.a. de fordele, at man kan udskifte
modulerne enkeltvis, hvis man ikke er tilfreds med
dem. Dette gør modtageren meget velegnet til mange
eksprimenter.
Der er ikke mange 2 meter folk blandt de aktive
amatører her i byen. Men nu er D licensen kommet,
så der er mulighed for øget aktivitet på 2 meter bån
det.
Afdelingens CW kursus skrider godt frem og der
bliver afholdt prøve før jul. 5CI er lærer, og da han
ikke er uvillig til at fortsætte, starter der et morsekur
sus torsdag den 13/1 1972, hvis der er deltagere nok.
Evt. interesserede bedes henvende sig til OZ5CI på
tlf. 14 46 02. Licenserede amatører som ønsker gen
optræning er også velkomne.
Vores stationsmester OZ3IZ aftjener sin værnepligt
i øjeblikket, men vi har fået OZ1XR til at videreføre
hans hverv som Contestleder. Hermed slutter vi så
for i år. Odense afdelingen ønsker alle medlemmer
med familie en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de 9OZ, Reynir.
OZ DECEMBER 1 971

Sporing af satellitter i Nørre Åby.
Hvis du er interesseret i satellitter, planeter m.m.
sæt dig venligst i forbindelse med :
Lui Hjarvard, Sparretorn, 5580, Nørre Åby
Tlf. 42 15 71.
På stationen findes planetarium, kikkert og radio
modtager med konverter som OZ9FR har lavet, samt
antenner for satellitsporing.
Henvendelsen gælder alle i Odense og Nyborg afd.
Vy 73 de OZ8JD.

RANDERS________________________
Call: OZ7RD.
Lokale: Hobrovejens gi. sygehus.
Formand: OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17.
Mandag d. 8. november havde afdelingen 40 års
jubilæumsfest. EDR’s formand OZ2NU overrakte fra
hovedforeningen en smuk gave. EDR’s sekretær OZ
4GS, HO medlemmer, og afdelingsformænd fra flere
byer var tilstede og overrakte gaver; fra Københavnsafd. et smukt signeret festtelegram, og ellers indløb
der telegrammer og gaver fra flere steder i landet; un
der festen modtoges via RTTY lykønskninger fra
S.A.R.T.G., fra Bornholmsafd. og fra Gavle Amatør
radio klub.
Vi siger på dette sted tak til alle for de gode ønsker
og gaver. Vi havde den store fornøjelse at have afde
lingens stifter fra 1931, OZ3NN, N. Nielsen, med til
vor dejlige aften.
Vi fortsætter med det tekniske kursus for de 15
nye medlemmer hver onsdags-mødeaften i teoriloka
let, 2 meter aktiviteten vil blive forsøgt styrket, og
afdelingen skulle nu snart være i stand til at udskifte
afd.-senderen med en 5-bånds transceiver til HF om
råder. RTTY-arbejdet drives fortsat frem af OZ2CJ.
Juleafslutningsfest får 1 besked om via P.&T. Morse
kursus startes efter nytår. Hpy X-mas.
p.b.v. 7-3LR.

RIBE____________________________
Formand: OZ1ZN. Leif Stenlev, Tangevej 92 a,
6760 Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Salt gade 4,
6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777 Fri
felt.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Der afholdes møde hver onsdag kl. 19.
Onsdag d. 5. januar besøger vi igen Esbjerg-afdelingen.
Afgang fra seminariets parkeringsplads kl. 19.15.
73 de 1ZN.

ROSKILDE_______________________
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20, Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid:Torsdage 19.30.
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SVENDBORG______________________
Formand: OZ9HX, Jørgen Birkebjerg Andersen,
Postbox 45, 5900 Rudkøbing.
Kasserer: H.C. Beckmann, Gråsten, Thurø.
Sekretær: OZ1XB, Jesper Fogh Bang, Møllergade
85, 5700 Svendborg.
Svendborgafdelingen har fået nye lokaler. OZ3FL,
O.
Havn Eriksen har stillet et par kælderlokaler til
rådighed for os. Fremover møder vi hver onsdag. Der
er morsetræning fra kl. 19.00 og radioteknik fra kl.
20.00.
Vy 73, OZ1XB.

SØNDERBORG____________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade
18, 6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, Havne
gade 1, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 7c,
6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ2BN, Bent Nommensen, Ørstedsgade
21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.:
OZ4EZ, Ernst Bruhn, Solskrænten,
6310 Broager.

Hermed et billede af 3RH's nye antenne. Det viser
hvordan man kan løse problemet i en boligblok. Jør
gen var så heldig at der var fladt tag. Antennen er
monteret på en månelandingsfartøjslignende fod. der
er plantet solidt på taget og sikret yderligere med
sandsække. Jørgen oplyser, at antennen nu har gen
nemgået to stormprøver, den sidste hvor det i hvert
fald blæste »en halv pelikan« og antennen stod urok
kelig fast.
Når dette nummer af OZ udkommer holder vi jule
ferie og bestyrelsen iler med at bringe de bedste øn
sker om en god jul og et godt nytår til alle afdelin
gens medlemmer og til de, der i årets løb har betænkt
Roskildeafdelingen med såvel gaver som foredrag og
andre ting.
Program til 27. jan.:
6. jan. kl. 19,30: Chassisarbejde og morsning.
13. jan. kl. 1930: Klubaften.
20. jan. kl. 19,30: Klubaften.
27. jan. kl. 19,30: ???? P. b. v. vy 73 de OZ4OV.

TØNDER_________________________

STRUER_________________________
Call: OZ3EDR.
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Klubaften: Hver tirsdag kl. 19.00.
Morsetræning: Hver onsdag kl. 19.00.
Juleferie: fra 10-12-71 til 6-1-72.
Formand: OZ3ZJ Hjalmar Roesen, Tårngade
Kasserer: OZ5JX Jørgen Christensen, Nørgård 10.

19.

p.b.v. OZ9VH, Per.
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Til mobiltesten i november var der 4 biler, men da
vejret var rigtigt stygt, foreslog 8DS, at vi kunne køre
ned på »Teknikum«. Her så vi, hvordan et signal fra
en vejrsatellit kunne omsættes til et tydeligt billede af
det nordvestlige Europa. De fleste deltagere var fra
»Nordals«, og vi sluttede en hyggelig aften på »Strand
pavillonen« som i gamle dage.
Tirsdag den 4. januar kl. 19.30:
Stor auktion til fordel for klubkassen.
Der er allerede nu samlet ca. 50 kg fine sager:
transistorer, kondensatorer, modstande, m.m. Har du
noget, du kan undvære, så tag det bare med. Er det
meget kostbare ting, kan du sætte en mindstepris.
Overskuddet ved denne fremgangsmåde skal så gå i
klubkassen.
Tirsdag den 18. januar kl. 19.30:
Vi diskuterer og planlægger det fremtidige klubar
bejde.
73 de OZ6AQ, Werner.

Call: OZ5TDR.
Formand: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej 24,
6270 Tønder. Tlf. 2 24 22.
Lokale: Klubhuset Ellummark. Møde hver torsdag.
Sidste møde i år bliver d. 16. december, hvor vi vil
julehygge os.
Første møde i 1972 bliver den 13. januar.
En glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår ønskes
alle medlemmerne med familie.
Vy 73 OZ2UN, Erik.
OZ DECEMBER 1 971

VEJLE___________________________
Call: OZ5VEJ.
Formand: OZ3FQ, Flemming Hansen, Skolegade 7.
Klublokale: Dæmningen 58.
De nye klublokaler er nu færdige, og bestyrelsen
har vedtaget forsøgsvis at holde klubaften den 1. og 3.
torsdag hver måned, første gang den 2. december.
Den 16. december vil den officielle indvielse finde
sted. Der bliver fælles kaffebord å kr. 3,50. Fra ho
vedbestyrelsen kommer OZ4GS tilstede. Til indvielsen
ser vi meget gerne, at XYL og YL også kommer til
stede, ligesom vi også gerne ser udenbys amatører.
VELKOMMEN.
Vihåber til den aften, at der må blive fuldt hus.
Torsdag den 6. januar 1972: Intet møde.
Torsdag den 20. januar 1972 håber bestyrelsen at
kunne skaffe en foredragsholder, der vil tale om et
eller andet aktuelt emne.
Bestyrelsen vil her benytte lejligheden til at ønske
medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår
og håber at få en god aktivitet i det nye år.
Vy 73 OZ9WN, Willy.

ÅBENRÅ_________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå
Call: OZ6ARC.
Åbenrå-mesterskabet i rævejagt 1971 er nu afsluttet.
Afslutningen blev behørigt fejret lørdag den 30. ok
tober under den årlige afdelingsfest. Festens kvalitet
kan uden rødmen få prædikatet »1A«. Ind imellem sil
dene og snapsene foregik præmieuddelingen. Resul
tatlisten blev som følger:
I seniorklassen (der køres efter 2 ræve):
nr. 1. OZ7YM - Jørgen
- 2. OZ5WK - XYL
- 3. OZ1YX- Viggo
- 4. K. Bøge - Ove
- 5. OZ6TG - OZ4BU
- 6. OZ5SW-Junior
- 7. Muller - Junior
I juniorklassen (der køres efter een ræv):
nr. 1. G. Bøge - junior
- 2. Busk - junior
- 3. OZ7QV - XYL
- 4. OZ2UB - XYL
- 5. OZ6YI - Erling
- 6. OZ3ER - junior
- 7. Aksel-XYL
- 8. OZ6IC - junior
Hjertelig tillykke med titlerne i henholdsvis junior
og seniorklasserne OZ7YM og Gothfred! de er jer
vel undt. Sidst men ikke mindst en tak til vores tro
faste ræv Ib Biil.
Tak allesammen for en god og kammeratlig sæson
og på gensyn i starthullerne 1972!
AFDELINGSPROGRAMMET
FOR
JANUAR:
Fredag den 17. december kl. 20.00:
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Der er julestemning i afd. lokaler. Vi tager vat
skægget på, og nyder 7QV, Hanses juleglög med æb
leskiver, medens »storhjernen« hviler og snakken går
med »ka do haus«.
Tirsdag den 21. december og 11. januar kl. 19.00:
Undervisning og byggeaften.
Torsdag den 6. og 13. januar kl. 19.30:
Klubaften.
Med dette nr. af OZ, er vi igen ved et årsskifte, og
vi kan med tilfredshed se på afd. medlemstal og akti
vitet. Disse to ting hænger sammen som ærtehalm, in
gen aktivitet ingen medlemmer, ingen medlemmer in
gen aktivitet, en balancekunst, der takket være det gode
sammenhold og kammeratskab i afd., er lykkedes år
efter år. I håb om, at vi kan holde balancen mange år
fremover, sendes ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår til alle ham’s, XYL’s og YL’s.
Prost! SWhisky karl.

Fælles sønderjyske
arrangementer
Succesen var hjemme da
Jørgen Salhauge
sluttede sit foredrag om »radioudstyrets betydning i
flysikkerhedens tjeneste« fredag den 29. oktober (Søn
derjysk Awden).
Foredraget var gennemarbejdet og tilrettelagt i
mindste detalje, men desværre er 2 timer alt for kort
en tid til et så omfattende emne. Foruden det velfor
tjente bifald der afsluttede foredraget, også ad denne
vej en tak til foredragsholderen for denne vellykkede
aften.
Så er vi allerede ved sidste nr. af en årgang OZ igen.
Inden vi starter på en ny, et par ord ang. vores fælles
arrangementer.
Disse arrangementer er åbne for alle EDR-medlemmer, ikke kun lokalafd.-medlemmer, og har man en
interesseret tante el. lign. er de også velkommen. Der
ligger altid et arbejde bag ethvert arrangement, stort
eller lille, og belønningen for dette arbejde ligger ude
lukkende i at medlemmerne møder op, kun derigen
nem kan tilfredshed med arbejdet bag kulisserne be
lønnes. I håb om at dette vil give stof til eftertanke
hos mange af de medlemmer vi aldrig ser iblandt os,
eller kun sjældent, sendes alle amatørkammerater,
XYL'er og YL’er de bedste ønsker om en glædelig jul
og et godt lykkebringende nytår. På gensyn til et fæl
lesarrangement i 1972.
5WK/kalle.

AALBORG________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastet
vej 13, 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirke
vej 5, 9430 Vadum.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46,
9000 Aalborg.

507

Best.medl.: OZ3OB, Ole Bendtsen, Pallisdam 19,
9430 Vadum.
Best.medl.: OZ2OE, Ole Nykjær. Borgmester Jør
gensens Vej 5, værelse 73, 9000 Aalborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
9000 Aalborg.
Ja, så går vi julen i møde, men dette skal ikke af
holde os fra at lade alle Harn's få endnu en friaften,
mens XYL-YL's laver julekræs, sådan at forstå, at vi
mandag d. 20. december kl. 20.00 præcis, skal have
et besøg på Radiofabriken »SP« Aalborg, hvor vi skal
se produktionen af SP’s »Sailor skibsradioer«. Rund
visning ved OZ5KD. Kom nu præcis.
»72«
Første arrangement i 72 bliver:
Kort: Hals 1316 IV (1:50000)
Sendinger:
15.00 - 15.02
15.15 - 15.17
15.30- 15.31
og derefter hver 5. min. Sidste gang 17.00 - 17.01.
Sidste rettidige ankomst til ræven er kl. 17.10.
Da dette er en prøvejagt køres der uden startkort.
Skal rævejagten »dø«? Nå, ikke! Så mød op d. 8.
jan. kl. 15.00.
Hermed vil bestyrelsen gerne ønske alle afd.-med
lemmer samt iøvrigt alle Ham’s en god jul samt et
godt nytår. Vel mødt i det nye år.
Hov. Husk nu d. 20. december og 19. januar.
God jul.
Vy 73 de OZ4X, Erik.
Onsdag d. 19. januar:
ESB p& 2 m.
Den meget kendte OZ9MO vil denne aften ankom
me fra Sjælland, for at fortælle os alt det nyeste om
ESB på 2 m. Noget for alle! Også dig. Så mød nu op!
Ræveudvalget sender SOS!
S k a l der være en turnering i foråret 72 i Ræve
jagt? Ja, så må du møde op.
Ræveudvalget afholder en jagt for at »lugte« inter
essen på dette felt, for at afgøre om vi skal have en
stribe gode forårsjagter.
Jagten afholdes lørdag d. 8. januar 1972 kl. 15,00.
Nye medlemmer.
12473 OZ7YR, Flemming Bendtsen, Vejlebrovej 112
4, Greve Strand.
12474 Svend Bækby Madsen, Bramsvej 25, Ulfborg.
12475 Sven Irgens-Møller, Flyndersøhus, Estvad. Ski
ve.
12476 Henning Jensen, Jagtvej 29 A. 1 tv., Køben
havn N.
12477 Jens Erik Larsen, Stensgårds Alle 236, Søborg
(A).
12478 OZ9YT, Tommy H. Thomsen, Blichersvej 97,
2. tv., Helsingør.
12479 Palle Eilskov Olsen, Kristiansdals Alle 33,
Fruens Bøge.
12480 Børge Riis Jensen, Funder Kirkeby, Silkeborg.
12481 Erik Benny Jacobsen, Tliulevej 34, 2. th., Ål
borg.
12482 J.E. Eriksen, Rolighedsvej 7 A, Nørresundby.

508

12483 L. Ladegaard Mortensen, Orssuiassuaq, Angmagssalik, Grønland.
12484 Kjeld Jacobsen, Tobaksvejen 51, Søborg.
12485 Kay Fort, Vandtårnsvej 7, lejl. 78, Birkerød.
12486 Christian Petersen, Slyngstensvej, Tombøl,
Åbenrå.
12487 Henning Per Thorvaldsson. Engen 6, Tønder.
12488 Ove Kongsløv, Søndervangsvej 32, Glostrup.
12489 Peter Andreasen, Havnevej 143, Grenå.
12490 Gert Hansen. Valmuemarken 8, Solrød Strand.
12491 Birgit Dyhr Pedersen, Klostergårdsvej 9, Øm,
Roskilde.
12492 Jørgen Pedersen. Mågevej 69 st. tv. København
NV.
12493 Gunnar E. Sylvest, Genforeningsplads 45, Kø
benhavn NV.
12494 Tom Aksel Højgård Christensen, Kettinge
Handelsgartneri. Kettinge.
12495 Bjarne Hansen, Begtrupvej 79, Sporup.
12496 Hans-Chr. Kromand. Frejasvej 42, Grenå.
12497 Uffe Christensen. Odinsparken 7 B. Høng.
12498 Finn Holst Petersen, Ormslevvej 49, 2. tv.,
Viby J.
12499 Bent Pedersen, c/o E. Sørensen, Ottingvej 63,
1. tv., Herlev (A).
12500 Kjeld S. Pedersen, Nørre Alle 44 A, Århus C.
12501 Jens Kjær, Hedeparken 1, 10., Lejl. A. Balle
rup (A).
12502 Elkær Mathiassen, Lindegaard, Bredal, Vejle.
12503 John Friis, Brøndbyvestervej 145, Glostrup.
12504 Ole Lundsgaard, Egense, Otterup.
12505 Henry Jørgensen, Hokkerup, Tørsbøl.
12506 Peter Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden, Nordborg.
12507 Kai Ove Hansen, Treschowsgade 3, Vejle.
12508 Henning Hansen, Resdal, Silkeborg.
12509 Helene Sorth Rasmussen, Voldgade 3, Rønne.
12510 Yrsa Jakobsen. Skoleparken 17, Esbjerg.
12511 Verner Qvotrup, Mellemtoftevej 11. Valby.
12512 Carsten T. Madsen, Uhre Skov, Jordrup.
12513 Knud E. Jørgensen, Hovedgaden 30, Lind,
Herning.
12514 Jan Alstrøm, Strandboulevarden 95, Køben
havn 0.
12515 Henning R. Jensen. Set. Hansgade 24 C, 4. tv.,
København N.
12516 Steen Andersen, Elmevænget 36. Bagsværd (A).
12517 Knud Tøt, Novrupvej 20, Esbjerg.
12518 Ib Wittus, Stadion vej 10. Stilling.
12519 Torben Munk Hansen, Tørholmvej 115*, Hjør
ring.
12520 Ruben Kjær Meier, Stadionvej 2 st. th., Ribe.
12521 Niels Radion, Augustvej 76. Herlev (A).
12522 Ole Sørensen. Kollegiebakken 9, vær. 813,
Lyngby (A).
12523 Walter Lock, Uge. Tinglev.
12524 Allan Bramgaard Hansen, Præstegade 16, Ribe.
12525 Rene Bobirk, GI. Kongevej 25'2 tv., København
V (A).
12526 Svend Christiansen, Labæk 41 st., Holbæk.
12527 Bernhard Rem. Linnemannsgade 11, Vejle.
12528 MG P. S. Lorentzen, STKMP/1/KJFR, Ryes
Kaserne, Fredericia.
12529 Sven Leth, Rolfsgade 17, Esbjerg.
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12530 Kay Andersen, Ved Kirkebjerg 21, Glostrup
(A).
12531 Tom Jensen, Lucernevej 489, Rødovre.
12532 Jørgen Granbjerg, Grantofteparken 742, Balle
rup.
12533 Svend Erik Lorentsen, Snogegårdsvej 8 K, Gen
tofte.
12534 Lars Y. Jensen. Kongshave 7, Valby.
12535 Morten Jacobsen, Berners Vænge 322 th.,
Hvidovre (Al.
12536 Frank Henriksen, Gladsaxe Møllevej 54 st. th.,
Søborg (A).
12537 Vagn Kr. Isgaard c/o J. Olsen, Rymarksvej 97
st. tv., Hellerup.
12538 Solveig Vinter Poulsen, Teglgårdsvej 901,
Humlebæk.
12539 Johnny Bechmann Pedersen, Gudrunsvej 6,
Brabrand.
12540 Bent Jacobsen, »Hytten«, Dragerup, Holbæk.
12541 Peter Petersen c/o Rs. E. Petersen, Kassø, Rø
dekro.
12542 Egon Jørgensen, Roskildevej 221, Holbæk.
12543 Svend Åge Eriksen, Bjergmarken 9 st. th.,
Holbæk.
12544 Eigil Mortensen, Poppelvej 1, V. Skov, Frede
riksværk.
12545 Bramsnæsvig Ungdomsskole, v. J. Jensen, Lyngerupvej 24, Gerlev, Krogstrup.
12546 Peter Christensen, Østergade 3, Huntlum,
Struer.
12547 Fritz Sørensen, Valsgård, Hobro.
12548 Jens Wichmann Nielsen. LI. Grandløse, Hol
bæk.
12549 Berthel E. Rasmussen, Birkum Bygade 5,
Fraugde.
12550 John Linnemann, Færgevej, Fåborg.
12551 Poul Dehn, Sandvig, Mern.
12552 Karl Jørgensen, Kirkemarken, Hårby.
12553 Eskild Horne, Møllegade 19, Broager.
12554 Peter Gaarde, Egeskovvej, Thyregod.
12555 A. Norring-Agerskov, Østergade 15, Randers.
Atter medlem.

7264 Erik Sandberg, Cedervænget 10, Ålborg.
5392 OZ9AD, Martin Nielsen, Skolevej 28, Gen
tofte.
2223 A. J. Arnskov, Box 12, Torshavn, Færøerne.
5227 Mogens Thuesen, Østbanegade 475, København
0 (A).
650 OZ5CC, W. D. Bøwadt, Nesbjergvej 6, Væggerløse.
10512 Ole Høj. Bauneskolen, Nimtofte.
Nye tilladelser.

D - OZ3BU Benny Kriegbaum, Skolevej 12 A,
8250 Egå.
D 12371 OZ6YP. Peter Krebs, Bellisvej 14, 3450
Allerød.
D 11872 OZ7MF, Hans Kurt Egebjerg Nielsen, Lille
Coldbjørnsgade 25 tv., 1703 Kbh. V.
B - OZ2KPH, Fredagsklubben, ansvh.: OZ2QE, Fru
I.
E. S. Petersen, Risbjerggårds Alle 63, 2650
Hvidovre.
Genudstedelser.

B 1495 OZ4KB, Victor Osvald Pedersen, Engtoften
29, 2760 Måløv.
B 7446 OZ6HE, Svend Henning Møller, Ny Grenåvej
4 st. tv., 8900 Randers.
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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

EDR's hovedbestyrelse efter valget 1971:
OZ2NU ((Formand) Børge Petersen, Box 335,
9100 Ålborg. Tlf. (08) 18 53 50.
OZ3Y (Næstformand) Hans Rossen, Halseby
vej 1,4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.
OZ4GS (Sekretær) Svend Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05)
62 18 34.
OZ4SJ Svend Aage Jensen, Frugthaven 31,
2500 Valby. Tlf. (0182) 967y.
OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9, 5800 Ny
borg. Tlf. (09) 31 04 58.
OZ5GF Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Ny
købing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken 111, 9000
Ålborg. Tlf. (08) 12 10 74.
OZ5RO Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 963 th.,
2920 Charlottenlund. Tlf. (0166) 7425.
OZ5WK Karl Wagner. Ærholm 9, 6200 Åben
rå. Tlf. (04) 62 13 11.
OZ6PA Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
2300 København S. Tlf. (01) 55 63 64.
OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole, 9240
Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.
OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4, 8240 Ris
skov. Tlf. (06) 17 70 61.
Funktionærer:
OZ6PA (Hovedredaktør) Poul Andersen, Pe
der Lykkesvej 15 - 2300 Kbh. S. Tlf.
(01) 55 63 64.
Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05)
62 18 34.
OZ7AQ (Teknisk redaktør) Bent Johansen,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Tlf.
(01)95 11 13.
OZ9AC
VHF-manager,
Kaj
Nielsen,
Kai
Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør. Tlf.
(01) 52 12 89.
P&T udvalg består af: 3Y, 7DX og 2NU.
Strukturarbejdsgruppe (SAG) består af: 3Y,
71N, 7DX og 2NU som bisidder.
Forretningsudvalg består af: 2NU, 3Y, 5WK,
4SJ og Grethe (uden stemmeret).
HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK.
Public Relation mand er OZ7DX.
Foredrags manager: OZ3RC, H. Bro Nielsen,
Rahbeksvej 1, 5000 Odense, tlf. (09) 12 77 33.
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 sen
des alt teknisk stof. Tlf. (01) 95 11 13.
OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.

