
DIXI ET LIBERAVI ANIMAN MEAM

På fu-mødet d. 18. februar d. å. så jeg mig 
nødsaget til at indlede mødet med den utvivl
somt overraskende meddelelse, at jeg ikke så 
mig i stand til at fortsætte som formand for 
EDR, og at min funktion ville ophøre med af
slutningen af fu-mødet. Trods anmodning om 
at fortsætte stod jeg fast på mit standpunkt.

Man må forstå, at når det er nået så vidt, at 
jeg realiserer dette skridt, så var det ikke flyg
tigheder, som jeg kunne snakkes fra.

Når jeg påtog mig opgaven som formand for 
den forening, som jeg i forvejen havde ofret ca. 
20 års bestyrelses- eller funktionærarbejde, så 
var det for at bidrage til at skabe en ændring i 
den hidtidige indadvendte, navlebeskuende for
eningspolitik til en mere udadvendt arbejds
metode med nye aktiviteter på arbejdsprogram
met og med en aktivisering af flere og flere 
medlemmer. Muligvis har jeg været uheldig at 
træde til i en periode, hvor flere ikke forud
sete ting gik i skred, som ikke bare kom til at 
tage tiden, men også satte én op som intoleran
cens og utilfredshedens skydeskive, men kends
gerningerne er, at jeg i mit arbejde ustandseligt 
i mere end et halvt år er blevet overøst med 
intolerante, uartige og ukammeratlige udtalel

ser, der efterhånden har nedbrudt den mod
stand, som jeg hidtil har haft overfor den slags 
angreb, således at jeg i dag ikke længere kan 
være med.

Siden jul har det været galt med nerverne. 
Her overfor har min læge sagt stop med alt 
foreningsarbejde, men først nu føler jeg at 
måtte gøre brug heraf. Jeg mener mig berettiget 
til efter 22 års virke i EDR’s funktionærkreds 
at kunne nyde et par år i ro, og i fred kunne 
betjene min station. Jeg tror, at min formands
tid har sat visse spor i hb’s arbejde, arbejdsfor
mer, der vil leve videre, og som helhed vil 
blive til gavn for vor forening. Jeg tror, at 
Traffic Department er blevet så indarbejdet, at 
også det vil gå sine stukne gang.

Må jeg frabede mig tak - men selv have lov 
til at sige det - tak for mange år i arbejdet jor 
EDR.

Børge Petersen — OZ2NU.

(Note : Dixi et : Jeg har talt og lettet mit hjerte).
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OZ skifter hovedredaktør

For at hindre yderligere misforståelser i sa
gen vedrørende hovedbestyrelsens opsigelse af 
OZ6PA hr. Poul Andersen, skal vi meddele 
følgende:

I forbindelse med budgetlægningen for 1971 
-72 blev hovedbestyrelsen informeret om en 
efterhånden anstrengt økonomi, hvor årsagen 
hovedsagelig skyldtes E.D.R.s stigende udgifter 
til OZ. Et udvidet sideantal i OZ var ikke bud
getteret, og en tidligere vedtagelse i E.D.R.s 
HB om et sidetal på 48 var overtrådt.

Trykkeriudgifternes stadige stigning havde 
6PA ikke underrettet HB om, og han alene, i 
HB, havde kendskab til regningernes størrelse, 
idet disse attesteres af ham, inden betaling fin
der sted.

En række und- og udeladelser i 6PA’s ar
bejde som hovedredaktør bevirkede, at HB 
med et solidt flertal vedtog at opsige OZ6PA, 
med det af ham krævede 6 mdr.s varsel. Opsi
gelsen blev derefter suppleret med hans opsi
gelse som annoncetegner, og det skete med et 
endnu større flertal i HB.

Hovedredaktøren er bekendt med en vedta
gelse i HB, der bestemmer, at læserbreve til 
OZ, hvori der forekommer angreb på forenin
gen og/eller HB, forinden optagelse kan finde 
sted, skal forelægges E.D.R.s formand for et 
evt. svar i samme nr. af OZ. En anden vedta
gelse i HB bestemmer, at medlemmerne i HB 
ikke må „bekrige11 hinanden i OZ’s spalter, 
idet meningsudveksling kan ske på HB mø
derne.

På et HB-møde d. 6. nov. 1971 blev HB be
kendt med, at en officiel skrivelse fra P&T 
vedr. repeatere, af HR ikke var blevet optaget i 
okt. OZ, skønt meddelelse fra P&T skal brin
ges i førstkommende nr. af OZ. Megen uro 
omkring repeatersagen kunne være undgået, så
fremt denne undladelse ikke havde fundet sted. 
Mindre væsentligt stof kunne have været ud
skudt til et senere OZ.

HB-referatet fra førnævnte møde i nov. 1971 
foranledigede OZ6PA til at skrive en kommen
tar, som han fremsendte til trykkeriet til opta
gelse i OZ. Trods det, at artiklen indeholdt 
usaglige oplysninger samt et angreb på et med
lem af HB, havde artiklen ikke været forelagt 
E.D.R.s formand. Da man blev kendt med

kommentarens indhold, blev den stoppet, og 
HR fik meddelelse om, at artiklen kunne opta
ges, når hans angreb på et HB medlem blev 
fjernet, samt at trykkeriet fik anledning til at 
besvare 6PA’s kommentar af trykkerimæssig 
karakter. OZ6PA har imidlertid ikke benyttet 
sig af dette tilbud.

Det forannævnte HB-referat var af sekretæ
ren sendt til hovedredaktøren den 18. dec. 
1971, men ankom først til trykkeriet 29. dec. 
(jvf. rapport derfra), ligesom også 6PA’s egen 
kommentar blev modtaget på trykkeriet efter 
indleveringsfristens udløb, idet trykkeriets sid
ste modtagelsesdag er den 25., og nævnte frem
kom den 30. dec. 71. Sådanne forsinkelser med
fører ekstra udgifter for trykningen af OZ.

E.D.R.s formand fremsendte 21. nov. f. å. i 
anbefalet brev til hovedredaktøren en artikel 
til optagelse i OZ, ang. nyt trykkeri for OZ, 
samt opsigelse af 6PA som hovedredaktør og 
annonceagent. Skrivelsen var øverst på forsiden 
påtegnet, med understregning, at den skulle 
optages på første tekstside, og var skrevet som 
en meddelelse fra HB. Artiklen fremkom til 
trykkeriet 5 dage efter indleveringsfristens ud
løb (i Odense 30. nov.), og blev bragt bag i OZ.

En HB vedtagelse om at bringe en samlet 
oversigt over afd.adresser, samt en indmeldel
seskupon hvert kvartal har 6PA heller ikke 
rettet sig efter.

E.D.R.s forretningsudvalg har på et møde 
18. feb. vedtaget at suspendere 6PA for resten 
af hans funktionstid, dog med løn til 31. maj. 
Vedtagelsen skete efter indhentet skriftlig fler
talsbeslutning i hovedbestyrelsen. Årsagen må 
dels tilskrives det foranstående, samt OZ9JB’s 
læserbrev i feb. OZ, som hovedredaktøren hav
de optaget, uden at formand og HB var be
kendt med indholdet. Endelig var et referat af 
et repeatermøde i Odense den 30. jan. ikke 
blevet optaget i febr. OZ, trods det at forman
den var indforstået med den sene indlevering, 
p.g.a. stoffets aktualitet. Hertil kommer endvi
dere, at contestmanagerens referat af juletesten 
ikke blev optaget, trods det at HR var indfor
stået med en mindre forsinkelse, for at få ren
skrevet manuskriptet. Endelig kan nævnes, at 
Århus afd. program for jan. måned, afsendt fra 
Århus 17. dec. f. å., var udeladt i jan. OZ.
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Følgende brev, sendt fra OZ6PA til trykke
riet, taler for sig selv og sætter punktum for 
denne sag.

E.D.R.s FU har konstitueret OZ7XG Erling 
Hansen, Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense 
som hovedredaktør.

E.D.R.s FU 
OZ2NU - OZ4GS - OZ3 Y

Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Hermed følger OZ opkiæbet. Da jeg på for

mandens skriftlige forlangende ikke må optage 
stof, der ikke kan være hos Dem senest den 25. 
i måneden, har jeg måttet undlade at modtage 
annoncer og andre bidrag; derfor er bladet 
ikke videre fyldigt denne gang; men det er jo 
til stor glæde for teknisk redaktør, som kan få

sit stof, hvoraf han har meget liggende, frem i 
bladet.

Jeg kan ikke forstå, at I vil være bekendt at 
skrive disse store ekstraregninger. Jeg ved jo 
udmærket godt, at I aldrig begynder på arbej
det før omkring den første. Men der er åben
bart kommet nye metoder ind i firmaet, og 
derfor er det nok bedst, vi skifter, selv om jeg 
personlig er ked af det.

Jeg forstår ikke, at herr Jeppesen bemærker 
hver gang, at han får stoffet usorteret. Er det 
for at han skal gøre sig bemærket? I de nogle 
og fyrre år, vi har kørt med OZ, har trykkeriet 
aldrig nævnt et ord om dette. Skulle det også 
være nødvendigt, med det lille blad, det er da 
nemt at overse.

Med venlig hilsen Deres
Poul Andersen.

Fotokopiering af printtegninger II.
Af OZ5RB, H. Bonnesen, Birkebakken 25, 3460 Birkerød

I sin artikel i sidste nummer af OZ (feb. 72) 
beretter OZ4RH om de metoder og materialer, 
man kan benytte, når man vil fremstille el
print.

Efter ca. 20 år i fotobranchen, hvor de sidste 
12 er tilbragt hos en fotoimportør, føler jeg 
trang til at rette et par fejl eller forglemmelser 
fra 4RH’s side.

Må jeg starte med at gøre opmærksom på, at 
tegninger som de, der fremkommer i „OZ“ på 
ca. 40 sek. lader sig omskabe til et højkvalitets 
transparent-negativ eller positiv gennem anven
delsen af sølvdiffussionsmetoden. Denne me
tode, som er den mest anvendte og en af de 
ældste kontorkopieringsmetoder, der eksisterer, 
findes på det danske marked under navnet Co- 
pyrapid fra Agfa-Gevaert og som Instafax fra 
Kodak. - Til Copyrapid og Instafax produk
terne kræves et fremkaldeapparat bestående af 
en skål og et valsepar. Fremgangsmåden er 
uhyre enkel: Et stykke negativpapir (Copyrapid 
CRN) lægges med hindesiden mod originalteg
ningen i OZ. Derefter placeres negativ og „OZ“ 
i en kontaktkopimaskine, således at negativets
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bagside vender ned mod glaspladen i kopikas
sen. - (Dette kan foregå i dæmpet elektrisk lys). 
Efter en eksponering på ca. 10 sek., alt afhængig 
af kopikassens lys, tages ncgativpapiret ud, læg
ges i kontakt med en positiv film (Copyrapid 
CRF), således at hinden vender mod filmen, og 
føres ned i fremkaldeapparatet. Få sekunder 
efter kommer negativ og film op igen presset tæt 
sammen som en sandwich. Efter 15 sekunders 
kontakttid skilles negativet og positivfilmen ad - 
og presto positivtransparenten i format 1:1 er 
færdig.

Vil man have en negativtransparent, anven
der man ikke et stykke negativpapir i kontakt- 
kopikassen, men derimod et stykke reversal/ 
papir som f. eks. Agfa-Gevaerts Autoreversal 
A50 .

Som noget helt nyt er der fremkommet en 
række professionelle produkter fra Agfa-Gevaert 
til dette brug. De bærer navnet Copyproof. Hos
stående billede viser 3 pakker af dette nye mate
riale; øverst t. v. Copyproof PPRN (til positive 
transparenter), i midten PPRV (til negative 
transparenter), og i bunden PPF (selve filmen).
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- Forrest i fotoet ligger en positiv og en negativ 
transparent fremstillet fra sidste no. i OZ (side 
61).

Til højre i billedet ses en 2½ 1 flaske med 
brugsfærdig Copyproof fremkalder.

4RH anbefaler i sin artikel endvidere anven
delsen af en Agfa Agepe film. For at spare den 
print-interesserede amatør en masse forgæves 
løben i butikker, iler jeg med den meddelelse, at 
filmen er udgået af Agfa-Gevaerts sortiment i 
1965 og nu hedder Copex Ortho. Den findes 
både som 24 X 36 mm film i kassetter og som 
rullefilm. Billedet viser de to film liggende for

rest i midten. - I øvrigt behandles filmene nøj
agtigt som 4RH beskriver.

Sprayflasken i midten af billedet indeholder 
Gevaert Copyrex Fotolak type RN 20-6 og er 
selvfølgelig beregnet til præparering af print
plader. - Til fremkaldelsen anbefales en speciel 
Copyrex fremkalder.

Og hvor fås så alle disse ting, spørger du nu! 
Ja, Copyrapid og Copyproof fås lettest gennem 
en kontorkopimaskineleverandør. - De to stør
ste firmaer i Danmark, der forhandler disse 
varer, er Eskofot A/S og Oce-Helioprint A/S. - 
I titusinder af kontorer landet over står disse 
maskiner allerede, så prøv at se efter, der hvor 
du evt. kommer og kan låne det. - Copex Ortho 
filmene tager din fotohandler sikkert gerne hjem 
til dig.

Copyrex-materialeme fås kun ved henven
delse direkte til Agfa-Gevaert A/S, afd. Indu
striel Reprografi. De kræver nogen instruktion, 
før man kan anvende dem. - Til gengæld kan 
man lave de mest fantastiske ting med en sådan 
fotolak.

Må jeg til slut lige omtale, at „Fyns A-V ser
vice", Vestergade 43, 5000 Odense, sælger lith
film i amatørpakninger med 10 bl. 9X 12 cm 
samt fremkalder dertil.

Endnu engang transistor oscillator med gates
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch, Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup

I en tidligere artikel beskrev jeg en oscillator 
med en DTL-gate. Denne gang gør jeg den 
endnu mere simpel, idet hele fyren ikke består 
af andet end to modstande, en trimmer, krystal 
og en ganske normal gate af typen 7400. Den 
er uhyre simpel at få til at virke og den svinger 
på næsten alle krystaller. Jeg har ikke forsøgt 
med krystaller under 1 MFfz, men det gør nu 
ikke så meget. Opstillingen giver mindst 3 volt 
pp fra sig, og den er buffet. Den trækker et nor
malt TTL-kredsløb direkte, og der er rigeligt 
overskud af HF til andre ting. Jeg har prøvet 
med krystaller fra 1 MHz til 30 MHz. De, som 
er overtonekrystaller, vil svinge på grundfre
kvensen.

Det bedste er, hvis man har et serieresonans
krystal. Det er det mest villige.
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RX-FYN afsnit 5

Af OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense

højeste frekvens. Af de mange hyl og fløjt der 
opstår undervejs, vil der være et mellem 70 og 
90 på skalaen, der langt overgår alle de andre 
hvad styrke angår, idet S-meteret, med AGC’en 
koblet til, vil hænge helt oppe på stopklodsen. 
Her er 3,9 MHz, idet dette signal ikke er et ka
libreringssignal, men en indbygget støjsender. 
Hvoraf denne slutning? Når VFO’en er af
stemt til 2,6 MHz vil den sammen med krystal
let på 1,3 MHz give et 3,9 MHz signal, altså to 
oscillatorers udgangssignal tilsammen. For at 
gøre det helt godt er 1,3 MHz krystallets 3. 
harmoniske også 3,9 MHz, så dette sted på 
skalaen er uegnet til alt andet end lige netop 
„stifinder". Den praktiske anvendelse af signa
let består i at man ved at dreje på trimmekon
densatoren i VFO sektionen, får lagt 3,9 MHz 
punktet fast på skalapunkt 81. 3,8 MHz ligger 
nu på 64. Skalaen drejes hen på ca. 50 og ind
stilles på et eller andet signal, der med lidt god 
vilje kan tolkes som værende CW. Derefter 
drejes forsigtigt på kernen i den tilkoblede 
beatoscillator model „B“ i modul 600, endnu 
mere forsigtigt og ikke mere, end lydene fra 
modtageren bliver til pæne forståelige morse
tegn. AGC’en slås fra og der drejes med forsig
tighed på kernerne i de to MF spoler. Hvis 
AGC er slået til, vil der, teoretisk, ikke kunne 
høres nogen forskel. Når bedste = kraftigste 
lyd er opnået går man fremad i modtageren. 
Modul 300 skal ikke røres, idet det vil være 
trimmet så godt ind fra leverandørens side, at 
yderligere resultater ikke vil kunne hentes på 
dette stade. Kernerne i det dobbelte Neosid- 
spolesæt på modul 100 drejes nu også til „bed
ste lyd“. Forkredsene, modul 020, skal der ik
ke røres ved på nuværende tidspunkt, blot der 
er signal igennem dem, da den første trimning 
kun vedrører grundmodtageren. Det er altid 
bedre at trimme et svagt signal til max. end til
svarende handling med et kraftigt signal. Nået 
så langt er „øre“-trimningen færdig og grund
modtageren kører rigtigt, da den foretagne

trimning har givet max. midt i båndet fra 2,2 
til 2,7 MHz. Bedre trimning med tilstræbt lige 
stort signal over hele båndet kan alligevel kun 
gøres ved hjælp af instrumenter. VFO’en drejes 
til pkt. 32 og trimningen af forkredsene tager 
sin begyndelse, idet der startes med L7, derefter 
L5-6 og så fremdeles til bedste lyd. Når 020 
trimmes på pkt. 32, hvilket svarer til ca. 3,65 
MHz, skyldes det, at denne converter kun skal 
dække området fra 3,5 til 3,8 MHz, og derfor 
har sit midtpunkt her. Tilsvarende trimmes 030 
på 7,050 MHz. Der er nu god lyd (CW) i 
modtageren og herefter påbegyndes næste akt, 
der består i at få beat-oscillatoren lagt på 
plads. Det er kun den ene BFO, der kan læg
ges ind med 020, nemlig den der tager sig af 
det „lave" sidebånd, idet dette anvendes på de 
„lave" amatørbånd - 3,5 og 7 MHz.

VFO’en drejes hen til et punkt omkring 60, 
hvor der som oftest ligger indtil flere ESB sta
tioner. De i modtageren frembragte lyde kan 
på nuværende stade nok tydes som en art tale, 
men er ikke særligt letforståelige. Ved at dreje 
på trimmeren i BFO spolen og samtidig justere 
efter på VFO’en, vil man opnå at få tydelig 
tale frem. Om trimmeren skal lidt ud eller ind, 
om der evt, skal drejes lidt på spolekernen, ja, 
det afhænger altsammen af, hvorledes disse står 
i udgangspositionen. På den anden side er det 
forholdsvis nemt at finde ud af, hvorvidt tonen 
ændrer sig i op- eller nedadgående retning og 
derpå indrette sine „drejninger" herefter.

Bruges der krystaloscillator med de anførte 
krystalfrekvenser er det noget mere simpelt. 
Kernen i spolen drejes ned, så det øverste af 
plastictoppen befinder sig 0,5-1,0 mm under 
skærmdåsens overkant, oscillatoren svinger og 
sidebåndsafstemningen er færdig. Trimmekon
densatoren i serie med krystallet bruges til at 
justere beat-signalets styrke og til at få den pæ
neste tone på signalet.

En sidste finjustering vedr. VFO’en foreta
ges nu. I en af de ledige fatninger i converter-
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sektionen sættes en uisoleret ledning ned i hul 
2 og hul 7 (husk at tælle mod solen, da fatnin
ger ses fra oven). Omskifteren drejes hen til 
forbindelse med den pågældende fatning. An
tennesignalet vil nu gå direkte ind i 1. blander, 
der vil fungere som en HF-forstærker og sende 
signalet videre til 2. blander o.s.v. VFO’en 
drejes hen på 64. Fler vil man høre en hyleto
ne, drej VFO’en hen på „kanten“ af denne to
ne, lyt opmærksomt og få fat i sekund-marke
ringerne fra MSF i England eller OMA i Prag. 
Hvert hele minut udsendes en lidt højere og 
skarpere tone, men ellers kører den det meste 
af tiden med sekundimpulserne. Det nøjagtige 
udsendelsesprogram for MSF er beskrevet i 
RSGB-håndbogen, men her har vi blot brug 
for et kalibreringspunkt til vor VFO. Dette 
punkt er 2,5 MHz med al ønskelig nøjagtighed, 
1,3 MHz lægges til og vi har pkt. 3,8 MHz = 
øvre grænse for 80 m båndet. Det er muligt, 
at MSF ikke ligger på punkt 64 i første om
gang, men ved hjælp af trimmeren i oscillator
sektionen indstilles, så den ligger der og der
efter ligger 3,5 MHz på pkt. „0“. Ved hele op- 
trimningen vil det være en stor fordel at have 
adgang til en HF-signalgenerator, der kan give 
et konstant og i styrke kendt signal på en given 
frekvens, men nødvendigt er det ikke. Et tran- 
sistordykmeter kan også anvendes som „stifin
der", men ikke til justering af S-meteret. At ju
stere S-meteret til 100 % korrekt udvisende 
ligger uden for de fleste radioamatørers mulig
heder og i alle tilfælde uden for rammerne af 
denne artikel, hvis hovedformål er at omsætte 
teorien i noget praktisk anvendeligt. Indstiller 
man blot sit S-meter så det viser „O" ved kort
sluttet antenneindgang og næsten helt oppe ved 
stopklodsen, når der stilles ind på en meget 
kraftig lokal station (ikke 3,9 MHz signalet), 
er man godt hjulpet og ens styrkerapporter er 
såmænd lige så ærlige (men så heller ikke me
re) end de fleste af de rapporter, man modta
ger udefra. Justeringen af S-meterets udvisende 
foretages som tidligere berørt med de to trim
mepotentiometre i modul 500—1.

Modtageren er nu klar til brug, og man læ
rer hurtigt brugen af de forskellige knapper at 
kende. Særlig brugen af HF-reguleringen vil 
man komme til at sætte pris på, idet grund
modtagerens forstærkning ligger i overkanten 
af det nødvendige for 80 m signaler, så der vil 
ofte, og særligt om aftenen, være brug for at
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fastlægge et niveau. Den fulde forstærkning 
kommer til gengæld til sin ret på de højere 
bånd.

Det her beskrevne udgør grundmodtager +
I converter = en 80 m modtager. Den er ef
terbygget i 3 eksemplarer her i Odense, og alle 
fungerede de med det samme, og uden at der 
havde været større problemer undervejs. Den 
ene virkede med det samme modulerne blev 
sat i. De to andre gjorde ikke, men det skyldes, 
at de pågældende amatører, på grund af mang
lende erfaring, ikke havde været omhyggelige 
nok med loddearbejdet, samt med oprensning 
af filspåner o. lign. efter den mekaniske bear
bejdelse. Da den egentlige hensigt med denne 
artikel er at give en håndsrænkning til den helt 
nye og uerfarne, må det vel også være rimeligt 
med en eller anden form for service til at følge 
sagen op for evt. efterbyggere, idet det jo ikke 
er alle, der kan stille her med modulerne i 
hånden og få opklaret i hvilket modul en fejl 
måtte befinde sig og dernæst få denne fejl ret
tet. Derfor, har man problemer med at få mod
tageren til at virke, kan man, hvis man bor i 
rimelig nærhed af Odense, ringe til tlf. nr. (09)
II 31 09 og få et mundtligt svar eller evt. en 
aftale om at komme her med modulerne, så vi 
sammen kan prøve dem af i min modtager. 
Man kan også skrive til mig (adr. først i denne 
artikel) eller evt. sende mig modulerne (for
svarligt indpakket), hvorefter jeg skal gøre, 
hvad der er mig muligt med hensyn til råd og 
vejledning. Belært af tidligere erfaringer må jeg 
dog bede om, at enhver forespørgsel der kræ
ver en retursending, vedlægges fornøden porto 
til returnering. Drejer spørgsmålet sig om det 
radiomæssige i modtageren, vil jeg, udover det 
allerede nævnte (Vejen til Sendetilladelsen, 4. 
udgave, diverse OZ m.m.) foreslå, at spørge
ren retter henvendelse til TR (teknisk redak
tør), der vil kunne give svarene i brevkassen. 
Dette indebærer dels, at spørgeren får svar af 
en der ved noget om radio, og dels at vi andre 
så også kan få lært noget.

God fornøjelse!

Materialeforbrug og priser:

Nedenstående er den ca. pris, modtageren har kostet 
deltagerne i Odense afd. byggeprojekt.

»Skrabet« udgave 800,00 kr.
Almindelig udgave 1.100,00 kr.
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1 ½ mm aluminiumsplade:
Convertersektion
Omskifter
Oscillatorsektion
Oscillatorplade
Grundmodtager
Skærmplade
Grundmodt. forplade
LF forforstærker
Strømforsyning

Bundplade

300 x 
100X 
270 X 

93 X 
360 X  
200 X  
233 X  

93 X 
93 X

80 mm 
40 mm 

130 mm 
70 mm 

100 mm 
100 mm 
132 mm 

70 mm 
70 mm

500X225 mm

500 X 225 mm

15X15 mm 
messingvinkel: 

2X 80 mm 
1 x 40 mm 
6 X 70 mm 
2X 90 mm 
3 X 100 mm

1 X 70 mm 
1 X  70 mm 
2 x  195 mm
1 X  500 mm
2  X  195 mm 
1 X  500 mm 
1  x  500 mm

Forplade
Forplade/bundplade sammenspænding 
Pris aluminiumsplade i alt: 38,75 kr.
Pris messingvinkel (4 m): 40,00 kr.
Perforeret jernplade : 950X450 mm 2X 195 mm 
Perforeret jernplade pris : 11,50 kr.

Total: 3,91 m messingvinkel

Trimmepotentiometre : 
2 stk. 2,2 kOhm 
2 stk. 100 kOhm

4 stk. å 1,20 kr. =
4.80 kr.

MIAL-kondensatorer : 
2 stk. 4,7 pF 
2 stk. 6,8 pF 
2 stk. 20 pF
5 stk. 27 pF 
2 stk. 56 pF

13 stk. å 0,60 kr. =
7.80 kr.

MIAL-kondensatorer: 
5 stk. 100 pF
1 stk. 150 pF
1 stk. 200 pF
3 stk. 470 pF
2 stk. 2.000 pF

12 stk. å 0,50 kr. =
6,00 kr.

Flat-film kondensatorer :
5 stk. 1 nF
6 stk. 10 nF 
1 stk. 33 nF

12 stk. å 0,70 kr. =
8,40 kr.

29 stk. 100 nF 
å 1,25 kr. = 36,25 kr.
2 stk. 1μF å 3,00 kr. = 
6,00 kr.

1 stk. drejekondensator Geloso N 774 35,00 kr.
2 stk. 100 mm trådgreb å 4,00 kr. 8,00 kr.
1 sæt antennetilslutning: SO 239 - PL 259 10,65 kr.
1 stk. isoleret koblingsled 6,70 kr.
1 stk. uisoleret koblingsled 5,45 kr.
2 stk. MEC mini-omskiftere å 3,65 kr. 7,30 kr.
1 stk. 1 kOhm lin.potentiometer 4,25 kr.
1 stk. 47 kOhm log.potentiometer med afbr. 6,50 kr.
1 sæt Jack-bøs og -prop 5,80 kr.
1 stk. hovedtelefon (højttaler) ca. 35,00 kr.
13 stk. Novalfatninger å 1,50 kr. 19,50 kr.
30 stk. loddeflige 1,00 kr.
1 stk. 1 mA meter (S-meter) 35,00 kr.
1 stk. omskifter 2 dæk, 2X5 stillinger 11,00 kr.
3 stk. knapper 6,00 kr.
1 stk. skala m. tilhørende knap (se tekst) -
1 stk. 6 mm leje til omskifteraksel (se tekst) -
4 stk. »gummiben« (se tekst) -
Monteringstråd i diverse farver
Skærmkabel (grå)
3 mm skruer og møtrikker 
Loddetin
Total for » mekaniske« del : 287.40 kr. + skala m.v.

1/4W 5 % kulmodstande :
1 stk. 82 Ohm 1 stk. 6.8 kOhm
2 stk. 120 Ohm 3 stk. 10 kOhm
4 stk. 150 Ohm 3 stk. 12 kOhm
4 stk. 220 Ohm 1 stk. 15 kOhm
1 stk. 270 Ohm 4 stk. 18 kOhm
7 stk. 470 Ohm 3 stk. 33 kOhm
2 stk. 560 Ohm 1 stk. 51 kOhm
5 stk. 1 kOhm 2 stk. 56 kOhm
3 stk. 2,7 kOhm 1 stk. 68 kOhm
1 stk. 3,3 kOhm 1 stk. 100 kOhm
1 stk. 3,9 kOhm 2 stk. 1 MOhm
3 stk. 4,7 kOhm 61 stk . å 0,30 kr.=
5 stk. 5,6 kOhm 18.30 kr.

Elektrolytkondensatorer :
2 stk. 10 μF å 1,30 kr. = 2,60 kr.
3 stk. 50 μF å 1,75 kr. = 5,25 kr.
5 stk. 100 μF å 1,75 kr. = 8,75 kr.
2 stk. 2.000 μF å 7,60 kr. = 15,20 kr.

Trimmekondensatorer :
6 stk. 3-30 pF å 2,80 kr. = 16,80 kr.

Transistorer :
7 stk. BC 107 å 3,50 kr. = 24,50 kr.
1 stk. BC 109 å 3,50 kr. = 3,50 kr.
2 stk. BF 115 å 5,20 kr. = 10,40 kr.
4 stk. BF 167 å 5,30 kr. = 21,20 kr.
3 stk. BF 185 å 4,85 kr. = 14,55 kr.
2 stk. TIS 34 å 12,65 kr. = 25,30 kr. 
1 stk. 2N3055 å 19.90 kr. = 19.90 kr.

Ialt 119,35 kr.

Dioder:
2 stk. OA200 
2 stk. AA119 
1 stk. BY122 
1 stk. ZF 9,1 
1 stk. ZF 12

å 1.75 kr. = 
å 1,15 kr. = 
å 7,50 kr. = 
å 5,25 kr. = 
å 5,25 kr. =

3.50 kr. 
2,30 kr.
7.50 kr.
5.25 kr.
5.25 kr.

I alt 23,80 kr.

Neosid spoler komplet:
7 stk. enk. å 3,25 kr. = 
3 stk. dobb. å 5,10 kr. =

22,75 kr. 
15,30 kr.

I alt 38,05 kr.

Diverse :
9 stk. print å 6,00 kr. = 54,00 kr.
9 stk Noval sokkel å 2,30 kr. = 20,70 kr.
3 stk. holder til F1C6U 4,50 kr.
1 stk. holder til FT 241 1,50 kr.
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1 stk. krystal HC6U-453,5 kHz 37,50 kr.
1 stk. krystal HC6U-t56,5 kHz 37,50 kr.
1 stk. krystal HC6U- 1,3 MHz 35,00 kr.
1 stk. krystal FT241-155 kHz 8,00 kr.
1 stk spoleform TS 6119 1,25 kr.
1 stk. mekanisk filter 455 kHz 225,00 kr.
4 stk. MF transformatorer 12,00 kr.
1 stk. net-transformator 19,40 kr.

I alt 456,35 kr.

»Mekanisk« del 287,40 kr.
»Elektrisk« del 773,65 kr.

I alt 1.061,05 kr.

-t- mekanisk filter 225,00 kr.
beat-krystaller 75,00 kr.
455 kHz krystal 8,00 kr. 308,00 kr.

Rest herefter 753,05 kr.

RX-FYN: Converter afsnit
Den nu færdigbyggede del af modtageren 

dækker med sin ene converter kun 80 m bån
det og har som sådan opfyldt den første del af 
overskriftens løfte. For også at få en DX-mod- 
tager ud af det, skal der bygges convertere til 
de øvrige bånd, dog at der her kun er regnet 
med HF-båndene. Da jeg går ud fra, at kend
skabet til monteringsarbejdet er tilstrækkeligt 
uddybet i det foregående, vil jeg i det efterføl
gende nøjes med diversediagrammer og enkelte 
kommentarer.

Converter 030-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 31, 
komponentplacering, fig. 69, 
kredsløbsdiagram, fig. 70, 
spoleviklingsdiagrammer, fig. 71, 72 og 73.

F i g .  6 9

92 OZ MARTS 1 972



Denne converter har samme opbygning som 
020-1, hvorfor der da også anvendes samme 
print. Komponentværdier m. v. fremgår af fig. 
70. Da det har vist sig ganske overflødigt med 
trimmepotentiometeret på 100 kOhm i AGC 
reguleringstransistorens basis, kan dette og 56 
kOhm’s modstanden skiftes ud med en enkelt 
modstand på 150 kOhm, der monteres med 
den ene trådende i hullet lige til venstre for 
220 Ohm’s modstanden og den anden ende i 
hullet over 33 pF kondensatoren, jfr. fig. 69. 
Båndfiltrene - L1 til L7 incl. - afstemmes til 
bedste signal på 7,050 MHz, hvilket er midt i 
40 m båndet.

Converter 040-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 74, 
konponentplacering, fig. 75, 
kredsløbsdiagram, fig. 76, 
spoleviklingsdiagrammer, fig. 77, 78 og 79.

Converteren er i HF trinet bestykket med en 
RCA 40.673 dual gate FET, der har indbyg
gede beskyttelsesdioder, så den kan behandles 
som en ganske almindelig transistor under mon
teringen. AGC spændingen tilføres over en 
spændingsdeler på 150 kOhm - 68 kOhm til 
G2. Af databladet fremgår, hvilke grænser der 
sættes for de forskellige elektrodespændinger. 
I relation til AGC spændingen har jeg hæftet 
mig ved, at der max. må være en spændings
forskel mellem G2 og S (source) på 30 % af 
spændingsforskellen mellem D (drain) og S, 
hvilket her vil sige max. 3,15 volt. Dette er 
baggrunden for brugen af en 100 Ohm’s 1 % 
modstand i source. Så ligger Vs fast. Modstan
den på 68 kOhm i ovennævnte AGC spæn
dingsdeler kan forhøjes til 82 kOhm, men så 
ligger man så nær på 30 % grænsen, at evt. 
andre AGC spændinger end de ved byggeriet 
her i Odense forekommende kan være for høje

F Y  N  0 3 0 - 1

Neosid kleinfilter set fra oven.

Neosid kleinfilter set fra oven.

Fig. 74
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for transistoren. Den øvrige del af converteren 
følger i store træk de to tidligere. Båndfiltrene 
afstemmes til 14,175 MHz.

Converter 050-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 80, 
komponentplacering, fig. 81, 
kredsløbsdiagram, fig. 82, 
spoleviklingsdiagrammer, fig. 83, 84 og 85. 
Medens HF signal delen med AGC regu

leringen stort set svarer til 040-1, er krystal
oscillatoren noget anderledes, idet der her an
vendes et 3. overtonekrystal på 18,8 MHz. Den 
viste placering mellem kollektor og emitter re
ducerer risikoen for, at opstillingen »går i 
sving« på andre frekvenser i nærheden af kry
stalfrekvensen, hvilket var tilfældet, når kry
stallet var anbragt mellem basis og emitter.

Converter 060-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 80, 
komponentplacering, fig. 86.

kredsløbsdiagram, fig. 87, 
spoleviklingsdiagrammer, fig. 88, 89 og 90. 
Converteren adskiller sig i sin opbygning 

ikke fra 050-1, hvorfor yderligere kommenta
rer anses for overflødige.

Kommentarer.
Med brug af RX-FYN er alle kontinenter 

kontaktet på 20 og 15 m og alle, med undta
gelse af Australien, hørt på 10 m. (TX til 10 
m forefindes ikke på nuværende tidspunkt). En 
direkte sammenligning med en Drake 2 B på 
20 m båndet faldt ikke ud til Drakens fordel, 
men i sandhedens interesse må bemærkes, at 
adskillelsespunkterne væsentligst var begrundet 
med rør-støj, hvilket jo ikke belaster en tran
sistormodtager. Til gengæld har det været nød
vendigt at forsyne RX-FYN med en udvendig 
attenuator variabel op til 50 dB, idet signa
lerne på visse tider af døgnet skal dæmpes for 
at blive forståelige. Hvorvidt dette er en man
gel ved AGC’en eller en fordel ved en transis-

Fig. 80

Fig. 81
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Neosid kleinfilter set fra oven.
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Fig. 88.

Neosid kleinfilter set fra oven.

tormodtager, skal jeg fuldt og helt overlade til 
kyndige folk at tage stilling til, idet det primære 
for mig gennem hele projektet har været at 
følge Odense afdelingens opfordring (ordre) om 
bygning af en begyndermodtager, der også var 
anvendelig som stationsmodtager, op. På lokalt 
plan anses opgaven for løst tilfredsstillende. 
Om den også er det i et bredere område, vil 
fremtiden vise.

Yy 73 de OZ7XG.

PS. Også til converterne foreligger færdige 
fotoprint. Eet sæt, bestående af 4 stk. uden 
borede huller, kan erhverves ved indbetaling af 
25,00 kr. på girokonto nr. 17 37 21, Erling 
Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense. 
På given foranledning skal jeg samtidig oplyse, 
at jeg ikke påtager mig at fremskaffe andre 
dele til modtageren. Geloso drejekondensato- 
ren er købt ved fa. Arne Nielsen, MFG, Mar
grethes Alle 27, 5250 Fruens Bøge.
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2 meter-transistorsender med 
varaktortripler for 70 cm
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

144 MHz transistorsender med varaktor tripler for 432MHz

ca. 30mW-432MHz ud

Denne sender, der snart har været anvendt 
til alt muligt, bl. a. mobilsender, målesender
o.s.v., blev bygget i 1967, så derfor er transi
stortyperne noget oldnordiske og skulle vel nok 
udskiftes med nogle mere moderne typer (se 
Philips ækvivalentliste). *)

Senere fik jeg brug for en målesender til 70 
cm og byggede derfor den på diagrammet viste 
varaktortripler med BA 102, så derfor mener 
jeg, at konstruktionen stadig har nogen beret
tigelse.

Selve 2-meter-delen er temmelig traditionel 
og kører faktisk, så snart kredsene er i reso
nans, ligesom modulationen er fin (ægte FM). 
Modulatoren er 7AQ’s forforstærker for kry-

stalmike + en ekstra OC 71 og en varaktor- 
diode.

Varaktortripleren kan godt drille lidt, men 
med lidt tålmod kan den bringes til at køre 
med et output på ca. 30-40 mW. Rækkevidden 
er med en 16 element 432 MHz antenne ca. 
100 km under normale konditioner, forudsat 
at modtageren er nogenlunde. Det skal be-

Varaktortripler for 432MHz 
opbygping-

c = lOpF Philips trimmer

*) Advarsel: Når man erstatter en ældre type med en 
„bedre" og mere moderne, sker der let sælsomme 
ting! Så pas på! TR.

mærkes, at BA 102 godt kan tåle et input på 
ca. 500 mW, så et ekstra trin i 2 meter-delen 
kan ikke skade, men da jeg primært skulle bru
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ge senderen til målebrug, ønskede jeg ikke no
gen særlig stor effekt. Opbygningen af 2-meter- 
delen er foretaget på print, men kan udmærket 
opbygges på alt muligt andet. 70-cm tripleren 
er opbygget på et stykke printplade ca. 60 X 45 
mm (se skitse), trimmerne på 10 pF er alm. 
Philips, men det ville nok være bedre at an
vende nogle små trimmedrejekondensatorer på 
0,6-6 pF (Aarhus Radiolager). Der er ikke gjort 
noget særligt ud af opbygningen, men det ville 
sikkert være en god idé at forsyne udgangen 
med et coaxialfilter (beregning af coaxialkred- 
se fremkommer i en senere artikel).

Spoletabel: MHz
L1: 30 vdg. 10 mm dom m.kærne, link 10 vdg. 8
L2: 12 vdg. 10 mm dorn m.kærne, link 4 vdg. 24
L3: 8 vdg. 10 mm dorn m.kærne, link 3 vdg, 72
L4: 5 vdg. 0,5 mm CU

10 mm dia, længde 10 mm 
Udtag Vi vdg. fra stel 144

L5: 4½ vdg. 0,5 mm CU
10 mm dia, længde 10 mm
Link 2 vdg., Udtag 1½ vdg.
fra kollekter 144

Varaktortripler:
L6: 7 vdg. 1 mm CU

8 mm dia, længde 15 mm 
Udtag 2 ½ vdg. fra stel 144

L7: 4 vdg. 1 mm CU
6 mm dia, længde 10 mm 288

L8: 2 vdg. 1 mm CU
6 mm dia, længde 10 mm
Udtag ½vdg. fra stel 432

Tændrørsindikator for bil eller knallert
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Animeret af artiklen „Viskerautomat til bi- 
len“ møder jeg hermed med en lille nem og let
lavet ting.

Ved knallert kræves et glimrør og nogle me
ter ledning, og til bil kræves lige så mange 
glimrør, som der er cylindre i vognen, altså ét 
glimrør for hvert tændrør, så man kan se, hvil
ket tændrør, der sætter ud.

Diagrammet taler sådan set for sig selv, men 
lad os kort ridse op. Uden om tændrørskablet 
vikles en ledning, ca. 15 vindinger, gerne stiv 
isoleret tråd (flere vindinger, mere lys, færre 
vindinger, mindre lys!).

Der sker nu en kapacitiv kobling fra tænd
rørskablet (kablerne) over i den omviklede 
tråd. Denne tråd er sluttet til den ene pol på en 
glimlampe, den anden side af glimlampen er 
lagt til stel. Den inducerede spænding udlades

derfor over glimlampen, hvilket giver et blink 
for hver gang, tændrøret tænder! Lyset er nær
mest som en cigaretglød, når den er kraftigst.

Tænker vi os nu, at et tændrør kortslutter, så 
er der nul lys i glimlampen, tænker vi derimod, 
et tændrør ude af funktion, f. eks. fordi det er 
slidt op, så vil lampen lyse kraftigere op, idet 
spændingen på tændrøret bliver stor. Er tænd- 
spolen defekt, nul lys - er kontakter nedslidt i 
strømfordeler i en bil, vil det også umiddelbart 
kunne ses ved sammenligning af lyset fra glim- 
lamperne.

Opstillingen er hurtig lavet, yderligere for 
dele: der er ingen glødetråd, der brænder over. 
Man kan i dag købe glimlamper, hvorpå der er 
møtrik, så de er lige til at skrue i, og de fylder 
ingenting - alt i alt en nem lille opstilling!

Tændrørsindikator

100
for bil
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Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13, 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik.

Antenner 
og udbredelses 
forhold

Refleksion fra fly
Hvorfor fader VHF-signaler lige pludselig 

med hurtige variationer? Jeg har iagttaget det 
på alle tider af året. Nogle siger, at fly er årsa
gen, men kun nogle gange kan jeg samtidig se 
eller høre et fly.

På VHF og UHF er refleksion fra fly meget 
almindelig, også når flyet er så langt væk, at 
det hverken kan ses eller høres. Denne form 
for refleksion kan ofte medføre, at signaler kan 
modtages over meget længere afstande end nor
malt. Varigheden andrager dog kun nogle se
kunder (10-20) og styrken varierer ofte med 
dyb fading.

Refleksionen er karakteristisk ved at be
gynde med en relativ hurtig fading af signalet 
uden at være særlig dyb. Gradvist, indenfor se
kunders forløb, bliver fadingfrekvensen lang
sommere og dybere, ofte så dyb, at signalet for 
et øjeblik forsvinder helt, for straks efter at 
være meget kraftigere end normalt. Det svage
ste og det kraftigste signal forekommer, når 
fading-frekvensen er omkring nul. Umiddelbart 
derefter øges fading-frekvensen igen og bliver 
samtidig gradvist mindre dyb. Variationerne 
bliver svagere og svagere, og den normale til
stand er et øjeblik efter genoprettet.

Betingelsen for at denne form for refleksion 
vil have en betragtelig betydning er, at den re
flekterende genstand har en udstrækning nogle
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gange større end den indfaldende frekvens’ 
halve bølgelængde. Derfor forekommer denne 
refleksion fra fly tydeligt på VHF, og ikke på 
HF, hvor større bølgelængde og andre fading
forhold gør sig gældende.

Princippet ved flyrefleksion. Signalet kommer til mod
tageren ad to veje, hvoraf den ene ændrer længde, 
hvilket resulterer i fading.

„Mekanikken" ved fly-refleksion er føl
gende: Når et fly nærmer sig sigtelinien mellem 
en sender og en modtager (indflyvningsvinkel 
stort set underordnet) vil en del af senderens 
energi-afhængig af antennens lodrette åbnings
vinkel - ramme flyet og reflekteres bl.a. i retning 
af modtageren. Her modtages derfor 2 signaler: 
det direkte og det reflekterede. Vejlængden for 
sidstnævnte varierer p. gr. a. flyets bevægelse, og 
sammenlægning af signalerne på modtageran
tennen sker derfor snart i fase og snart ude af
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fase. Er signalerne et øjeblik nøjagtig i samme 
fase, adderes de og bliver derfor kraftigere. Er 
de nøjagtig i modfase, subtraheres de og signa
lerne svækkes. Resultat fading. Er det direkte og 
det reflekterede signal lige store, svinger styrken 
mellem 0 og dobbelt styrke, afhængigt af fasefor
skellen.

Når flyet nærmer sig sigtelinien, bliver for
skellen i vejlængde gradvist mindre og mindre, 
de to punkter danner en trekant, der bliver 
„fladere11 og „fladere11, hvorved skiftet mellem 
addition og subtraktion bliver langsommere. 
Når flyet netop er over sigtelinien, er det re
flekterede signal kraftigst og fadingfrekvensen 
er 0. Efter passage af sigtelinien dannes et nøj
agtigt „spejlbillede11 af fadingforholdene, som

F i g . 2

Typisk billede af et VHF-signals fading-forhold, hvor 
et fly med stor hastighed overflyver den direkte 
bølge, som er af samme styrke som den indirekte. 
Ved den stiplede linie er flyet nærmest og vejlængde
forskellen er i dette tilfælde multipla af en hel
bølgelængde.

de var på vej mod sigtelinien, dog under forud
sætning af flyets retning og hastighed er uæn
dret.

Med den stedse stigende flytrafik vil dette 
forhold utvivlsomt være bekendt for længst for 
langt de fleste VHF- og UHF-amatører, også 
for dem, som bor i stor afstand fra flyveplad
ser, hvor forholdet naturligvis vil være meget 
udpræget. Er flyet højt eller/og udviser det 
vertikale udstrålingsdiagram for de to indblan
dede antenner en meget flad vinkel, er genen 
mindst. Bemærk: med en højtliggende antenne 
(flere bølgelængder over jorden) opnår man, at 
det direkte signal altid er kraftigere end det re
flekterede, hvilket normalt er at foretrække på 
VHF og UHF.

Endnu er trafikken i luftkorridorerne ikke 
så tæt (heldigvis), at man kan basere langdi
stance refleksion alene på fly, men de giver 
dog mulighed for f. eks. sekunders fremdukken 
af TV-signaler over et par hundrede km’s af
stand. Til en mere stabil kommunikation har
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Sammenlægning af. to signaler med samme frekvens, 
i første tilfælde : i fase, i andet: i modfase. Resultatet 
bliver henholdsvis et kraftigt signal og et svagt signal. 
Nul, hvis begge signalerne er lige store.

USA i øvrigt forlængst opsendt ECHO 1 og 2, 
der kan optræde som „passive repeaters", men 
vor gamle måne udnyttes som bekendt også.

Den ovennævnte udbredelse er uafhængig af 
andre forhold: termisk inversion, Aurora-
refleksion, sporadisk E-lags-refleksion og me- 
teor-scatter, som på VHF (og UHF) byder på 
lidt mere stabile tilstande. Enhver form for ud
bredelse har sin mekanik og ytrer sig altid på 
sin karakteristiske måde. Ovennævnte beskri
velse er typisk for flyrefleksion.

PS. I år er det 30 år siden, at de første FM- 
udsendelser startede i Danmark: ca. 100 watt 
på omkr. 7 meters bølgelængde fra Rosenørns 
Allé. I forbindelse dermed iagttoges for første 
gang her i landet flyrefleksion, når tyske mine
søgende Jp 52’ere kom lavt ind fra Øresund og 
krydsede sigtelinien mellem Radiohuset og min 
daværende QTH nord for København.

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

Mekanisk filter i RX, febr. OZ.
Vi uddeler mange „gode råd11 mellem år og 

dag her i brevkassen, som regel uden at få 
feed-back om det var godt eller skidt. Men vi
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hører skam meget gerne fra læserne om resul
tatet, især når vor anvisning ikke fører til noget 
det lærer vi nemlig af til næste gang. Her 
er så for en gangs skyld spørgerens reaktion på 
svaret vedr. ovenstående:

Med uændret MF skal kondensatorerne i 
spændingsdeleren efter filteret være 150 og 
1000 pF, så virker det fint. MF-forstærkeren 
giver desværre en meget kraftig støj, hvorfor 
jeg har fundet det bedre at nedsætte HF-for- 
stærkningen og fastholde de to kondensatorer 
på 270 pF hver. Jeg har så forsøgt med mindre 
MF-forstærkning (lavere I c og større dæmp
ning af de afstemte kredse), men når støjen er 
lav nok, er forstærkningen faldet alt for meget. 
Jeg vil derfor gerne høre, hvad du mener om 
følgende ideer: a) Der anvendes dobbelte spo
ler mellem hvert trin, således at basisspæn- 
dingsdelerens midpunkt kan af kobles (se f. eks. 
modtageren i OZ juni 64 side 176). b) Der 
anvendes 4 stk. AF 124 hvoraf de tre AGC- 
styres således, at forstærkningen pr. transistor 
kan reduceres, c) Evt. ændres første transistor 
til en FET, idet det mekaniske filter har en høj 
udgangsimpedans. — Iflg. OZ6NF i OZ august 
64 side 247 skal modtagerens støjtal være max. 
8 dB på 3,5 MHz. Hvorledes kan jeg se, hvor 
langt min modtager ligger herfra?

Støjen fra MF-forstærkeren skulle gerne bli
ve overdøvet af støjen fra antennen eller fra 
første trin (HF-forstærkeren). Jeg tror ikke, det 
er megen nytte til at gøre noget ved MF-for
stærkeren før du har fundet ud af, hvorfor 
støjen fra forenden ikke viser sig. Du skal først 
sætte det oprindelige MF-spole-print i modta
geren (og evt. trimme det hele, om nødven
digt). Dernæst kan du foretage forskellige små 
prøver. 1) Afbryd lokaloscillatoren og se, om 
støjen falder eller i hvert fald ændrer karakter. 
Hvis støjen er uændret, er der noget galt. Vi 
forudsætter her, at dæmpningen mellem blan
der og 1ste MF-trin ikke er for stor — og da 
der jo kan være noget galt i enheden med det 
mekaniske filter, er det bedst at starte med det 
originale kredsløb fra OZ juni 68. 2) Så må 
du gå alt igennem i HF og blanderdelen, indtil 
du kan høre båndstøjen ved indstilling på en 
frekvens, hvor der ikke sendes, men med fuld 
antenne tilsluttet. 3) Har du en diodeprobe, 
kan du måle amplituden af injektionssignalet 
fra lokaloscillatoren på midtpunktet af sekun
dærspolen i blanderens indgang. Der skal være
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0.3-0,5 Veff. Er der væsentlig mindre, er blan
dingsstejlheden for lav og dermed dæmpningen 
i blandingstrinet for stor, og så bliver det MF- 
forstærkerens støj, der er kraftigst. 4) Når du 
kan høre båndstøjen på modtageren med det 
oprindelige kredsløb, har du det støjtal, du be
høver, og du kan nu sætte det mekaniske filter
1. Er den nu gal igen, må dæmpningen mellem 
blander og MF-forstærker nedsættes. NB! Til
pasning til mek. filters indgang indikeres af, at 
max. forstærkning fås med L4 og koblingstrim
meren noget borte fra max. eller min. Er trim
meren i max., er den for lille, og der må en 
passende fast kondensator i parallel. Det er en 
meget almindelig fejl at trimme til yderværdi af 
trimmer (falsk max. eller min.), især hvis det er 
en af dem, der kan køre hele vejen rundt (ingen 
stop).

AM på transistorsenderen
7 Vejen til sendetilladelsen står der under 

gittermodulation af en telefonisender, at man 
skal i første omgang indstille trinet med den for 
klasse C angivne gitterspænding, hvorefter 
skærmgitterspændingen nedsættes til det halve. 
Hvorledes kan man overføre denne skærmgit- 
termodulation til en transistorsender, hvor man 
jo kun har basisspændingen at variere?

Jeg har skrevet det spørgsmål lidt om for at 
gøre det lidt mere alment forståeligt. Svaret er, 
at man kan ikke „basismodulere" en transistor 
på simpel måde, dvs. anvendeligt for amatører. 
Den eneste farbare vej er „kollektormodula- 
tion", dvs. at man overlejrer kollektor-jævn- 
spændingen med LF-signal, som kommer fra 
en effektforstærker. Der er naturligvis den mu
lighed at kollektormodulere drivertrinet oglade 
udgangstrinet køre som lineær forstærker, men 
dette er noget mere kritisk at indstille. Ved kol- 
lektormodulation lader man udgangstrinet køre 
i klasse C med en særlig kraftig styring fra det 
foregående trin. Ved opad-modulation når kol- 
lektorspændingen op på det dobbelte af jævn
spændingen og ned til nul (ved 100 % modula
tion). Ved den dobbelte kollektorspænding, dvs. 
i modulationsspidserne, stiger spidseffekten til 
fire gange værdien uden modulation, og styrin
gen skal svare hertil. Det kan knibe for styre
trinet at levere den nødvendige styreeffekt i
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spidserne, og denne store styring er måske for 
stor for udgangstransistoren at tåle hele tiden. 
Man kan så modulere driveren med, enten helt 
eller delvis, hvorved den store styreeffekt kun 
forekommer, når der er brug for den. - Forsøg 
på at basismodulere en transistor vil føre til 
kraftig forvrængning og andre ubehageligheder, 
mens kollektormodulation er forholdsvis fre
delig. Men sendetransistorer har mange skumle 
måder at gå i sving på, og såfremt man ikke 
råder over det nødvendige måledustyr, som 
kan vise, om ens signal er „rent“, er det nok 
bedst at være tilbageholdende med at få noget 
i luften hurtigt. Man risikerer ikke alene at lave 
en veritabel „båndrenser“, men også at brænde 
transistorerne af. Vil du eksperimentere, så 
hold dig til effekter under 1 watt, så kan der 
ikke ske så meget. aq

VHF-converter og RX-FYN
Jeg har en VHF-converter, 130-170 MHz 

og 88-100 MHz. Den volder mig en del pro
blemer, som jeg som begynder ikke er klar 
over, hvad kommer af. - Converteren er bereg
net til at tilsluttes en almindelig transistorradios 
antenneindgang, men når jeg skal til at trimme 
den og endelig får en station ind, kan jeg ikke 
flytte mig eller bare vrikke med en lillefinger, 
før den forsvinder, jeg mener ikke, dette er 
normalt. — Der står også i vejledningen, at den 
kan tage VHF-amatører, men jeg har aldrig 
hørt en lyd fra dem i æteren på min converter. 
— Hvilken af de følgende måleinstrumenter kan 
jeg bruge til at trimme med: mV, mA, A? - 
Kan du sige mig, hvilken grundmodtager, jeg 
evt. kan bruge til min converter? — Jeg er ved 
at bygge 4RH’s modtager fra OZ september 
1963 side 284, der står i styklisten, at spole
formene er 2 stk. 6148 m kerne, hvad betyder 
det der „6148 m“? - På diagrammet er ved 
udgangen vist to steder med +, hvilken en af 
dem skal til minus? — Endelig til slut vil jeg 
spørge dig om den modtager, RX-FYN af 
OZ7XG, der er vist i de to første numre i år, er 
en, begynderne kan gå i gang med? Jeg håber 
at kunne købe de første numre ( f r a  sidste år) 
hos kassereren.

Du skriver ikke noget om fabrikat, type etc. 
af din converter, heller ikke noget om, hvordan

den efterfølgende modtager skal indstilles. Det 
havde været væsentlig lettere et give et godt 
svar, hvis du havde sendt beskrivelse og data
blad med. Selvfølgelig havde du fået disse til
bage. Diagrammet, du har tegnet af, viser et 
HF-forstærkertrin med en 2N918, en selvsvin
gende oscillator med en BC 185 (?) samt et 
blandingstrin med en BC 185 (begge skal nok 
være BF 185), udgangen via en afstemt kreds 
(frekvens?). Jeg gætter på, at din transistor
radio er indstillet til mellembøge, men du må 
undersøge, hvilken frekvens converterens ud
gangskreds dækker og indstille modtageren 
indenfor det angivne område. Du skriver heller 
ikke, om converteren er indbygget i en solid 
metalkasse eller om printet ligger løst på bor
det med ledningerne flagrende i alle retninger. 
Den første betingelse for, at den kan blive fre
kvensstabil, er en solid kasse med fin-indstil- 
lingsdrev til drejekondensatoren i oscillatoren. 
Terminal 6 eller + skal til stel. Når du trimmer 
kredsen i HF-trinets kollektor, må du regne 
med nogen indflydelse på oscillatoren, mens 
trimning af udgangskredsen har væsentlig min
dre indflydelse på frekvensen. Selve oscillato
ren arbejder jo på VHF, og en ændring af ka
paciteten til omgivelrseme på brøkdele af en 
pF kan flytte den hundredevis af kHz. Derfor 
skal printet lukkes inde i en stiv metalkasse og 
spændes solidt fast. - Dér, hvor du bor, skulle 
der være masser af 2-meter amatører at høre 
hver aften, men amatørbåndet vil nok ikke 
fylde ret meget på skalaen på din converter (er 
der en skala, eller sker afstemningen på den 
efterfølgende modtager?), så det kan være som 
at finde en nål i en høstak. Og selv om du fin
der en 2 m-amatør, kan det måske knibe med 
modtagelsen, for din mellembølge-spille tager 
AM (amplitudemodulation), men de fleste 
amatører bruger FM eller SSB. - Hvis du ikke 
skal rave rundt i blinde, må du skaffe et signal 
at trimme efter, f. eks fra en målesender eller 
en lokal amatør, du får til at sende, I yderste 
nød kan du tage det hele med hen til den nær
meste radio-servicemand. Umiddelbart kan du 
ikke bruge de nævnte instrumenter alene til 
trimningen. - Den grundmodtager, du skal 
bruge, skal være beregnet til modtagning af 
FM. Frekvensbåndet 88-100 MHz benyttes til 
radiofoni med bredbånds frekvensmodulation 
(det sædvanlige FM-bånd), og 130-170 MHz 
dækker mobil kommunikation („taxa-radio “,
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brandvæsen etc.) samt amatørbåndet 144-146 
MHz. Endvidere satellitbåndet 136-138 MHz. 
Vil du have det hele med. skal grundmodtage
ren kunne klare smalbånds FM, AM og SSB. 
Nærmere kan jeg ikke komme uden at vide 
mere om converteren, men du er nok begyndt i 
den gale ende, om jeg så må sige, for converte
ren er nærmest en billig tilsats til grundmodta
geren! - Spoleformen til 4RH’s modtager er en 
polystyrol-ribbeform med gevind til HF-jern- 
kerne. Dens katalognummer er 6148 i Tage 
Schouboes katalog og m’et betyder med (jern
kerne). De to lange, vandrette streger er øverst 
minus, som forbindes til stel og jord, og ne
derst + batteri. Minustegnet er desværret lidt 
utydeligt, når det skrives som en streg med to 
prikker. Forresten, så kan du bruge de mere 
moderne transistortyper AF 124, AC 125 og 
AC 128, hvis du ikke kan få de viste, som er 
ældre og derfor dyrere. - Ja, modtageren RX- 
FYN er beregnet for begynderne. Den er alle
rede efterbygget af en del begyndere med held 
- det heldige udfald kræver stort set kun, at 
man læser artiklen og gør nøjagtig som der står. 
Du kan bestille OZ nr. 11 og nr. 12 1971 hos 
kassereren. Men derudover synes jeg, du skulle 
studere OZ nogle årgange tilbage, så vil du 
finde en del modtagere, som du kan have glæde 
af at læse om. aq

Relætrin til elbug
Jeg har bygget din elbug med relætrin fra OZ 

nr. 2 og 4, 1965, og nu har jeg et problem med 
tegnformen: Når relæet sidder i, er prikkerne 
for korte, men når jeg tager relæet ud af relæ
trinet, får jeg den smukkeste tegnform. En ju
stering af R2 hjælper ikke. Hvad er der i vejen?

Det, der er galt, er at relæets trækketid og 
faldetid ikke er ens, og derfor får man en for
vrængning af tegnene. Normalt vil man for
vente, at faldetiden er længere end trækketiden, 
hvilket giver for lange prikker. Man kan imid
lertid ved visse relæer få den modsatte effekt, 
at relæet ikke når at trække ordentligt før det 
får ordre til at falde fra igen, dette sker som 
regel, når spændingen er for lav. Måske mætter 
drivtransistoren slet ikke, og så kan den være 
sløj eller måske får den ikke basisstrøm nok.

aq

2-nieter converter til 28-30 MHz
I OZ for august var der en henvisning til en 

2-meter converter i OZ april 1967, med con- 
vertering til 28-30 M H z .  Jeg vil gerne vide, 
om den uden noget videre kan tilsluttes 27 
MHz grej, eller om den trimmes ned til en mel
lemfrekvens inden for de tilladte frekvenser på 
medborgerbåndet. Hvis dette er tilfældet, vil 
jeg gerne have diagrammet tilsendt. I øvrigt tak 
for jeres gode behandling af 27 MHz-amatø- 
rerne.

Converteren i OZ april 67 (2 m converter 
med transistorer, af OZ6AF) har krystalstyret 
oscillator. Det vil sige, at området 144-146 
MHz omsættes til 28-30 MHz ved at trække 
116 MHz fra den modtagne frekvens i blan
dingstrinet. Privatradiomodtagere er jo som be
kendt indrettet med et antal faste, krystalsty
rede frekvenser. Kobles converteren foran så
dan en modtager, kan man modtage frekven
ser, som kan udregnes ved at lægge PR-fre
kvensen til 116 MHz, og disse falder alle lidt 
under 144 MHz. Ved at bruge et andet conver- 
terkrystal kan en vilkårlig frekvens i 2-meter- 
båndet naturligvis omsættes til en PR-kaanl. 
Men på 27 MHz køres kun amplitudemodula
tion, mens 2-meter amatørerne enten kører fre
kvensmodulation (FM) med surplus taxi-statio
ner eller måske enkelt sidebånd med VFO. 
Man ser. at 27 MHz og 144 MHz ikke rigtig 
lader sig forene. Så hvis du vil bruge converte
ren i forbindelse med en såkaldt grundmodta
ger, skal denne dække 28-30 MHz og kunne 
modtage FM og SSB. Du kan købe gamle 
OZ'er hos EDR’s kasserer eller rekvirere foto
kopier af bestemte artikler på biblioteket. Selv 
tak - nu er der en slags folkevandring i gang 
fra 27 MHz til 2 m-amatørbåndet, efter at D- 
Icensen er kommet og det er blevet meget nem
mere at få amatørlicens. De to bånd er dog 
væsensforskellige såvel i teknik som med hen
syn til den trafik, der køres. Vi håber, at de 
„omvendte" 27 MHz-amatører vil lade 27 
MHz-vanerne blive, hvor de hører hjemme og 
lytte sig til, hvad det vil sige at være „rigtig" 
radioamatør. aq
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HB information
Week-end kursus
for elever til licensprøven i maj 1972.

Sidste år indbød kursusudvalget til 2 kurser. Og 
begge blev tilsyneladende succes, hvorfor man genta
ger arrangementet m. h. til licensprøven i maj. Disse 
kurser er for medlemmer, som agter at gå til P&Ts 
prøve, og som her får en sidste afpudsning inden 
prøven. Det forudsættes selvfølgelig, at deltagerne 
enten på vinterkursus eller ved selvstudium har gen
nemgået stoffet til prøven, idet tiden på kursus jo kun 
tillader en afpudsning og en eller flere spørgetimer, 
hvor der så gennemgås den del af stoffet, som erfa
ringsmæssigt falder sværest for eleverne.

Instruktører på kurserne bliver amatører, der har 
erfaring i at føre elever op til prøven, og som derfor 
ved lidt om, hvor skoen trykker.

Interesserede kan denne gang vælge mellem føl
gende kursusteder:

22.-23. april: Viborg Vandrerhjem.
6.-7. maj: Kolding Vandrerhjem.
13.-14. maj: Slagelse Vandrerhjem.
Hvert sted begynder kursuset lørdag eftm. kl. 15 og 

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

EDR betaler kursusudgifterne, så betalingen for del
tagerne er blot vandrerhjemmets almindelige takster, 
der er anført nedenstående. Deltagerne afregner selv 
med vandrerhjemmet for overnatning og måltider. Til 
brug ved overnatningen skal medbringes lagenpose 
efter vandrerhjemmets regler. Og man regner med, at 
deltagerne så vidt muligt overnatter og spiser på van
drerhjemmet.

Kursusudvalget har aftalt med de nævnte vandrer
hjem, at man senest en uge inden kursusets begyndelse 
giver meddelelse om deltagerantal og måltider. Det er 
derfor nødvendigt, at deltagerne tilmelder sig senest 
10 dage før kursusdatoen med angivelse af ønsker om 
overnatning og måltider (aftensmad, morgenmad og 
middagsmad). Kun medlemmer af EDR kan deltage, 
hvorfor medlemsnr. bedes opgivet ved tilmeldelsen, 
der lettest sker på et brevkort til 
OZ5KD - Knud Dantoft, Golfparken 11, 9000 Aal
borg, eller
OZ7EM - Ejvind Madsen, Sebber Skole, 9240 Nibe.

Deltagerne bedes medbringe skrivemateriale og evt. 
lærebog.

Man håber med dette arrangement igen at kunne 
række vordende amatører en sidste hjælpende hånd 
inden prøven for P&T.

Vandrerhjemspriserne var i efteråret:
Overnatning ............................................................... 8,50 kr.
Morgenmad   6,00 kr.
Middagsmad .............................................................. 8,00 kr.
Aftensmad .................................................................  6,00 kr.
Men måske er disse priser steget en smule i mel

lemtiden, hvorfor der må tages en smule forbehold
m. h. t. til deres holdbarhed.     For kursusudvalget

7EM — Ejvind.

VHF-udvalget

RETNINGSLINIER for
VHF - UHF repeaterstationer i Danmark.
Udarbejdet på EDR’s repeatergruppemøde i Odense 
den 30. januar 1972.
1. VHF - UHF repeateres formål er, fortrinsvis at 
sikre lokaltrafiken imellem amatørstationer de bedste 
kommunikationsmuligheder.
2. VHF - UHF repeaterstationernes frekvensmæssige 
placering:

144 MHz båndet.
600 kHz systemet 1600 kHz systemet
ind-udgangsfrekv. ind-udgangsfrekv.
144.950 - 145.550 MHz 144.150 - 145.750 MHz
145.050 - 145.650 - 144.250 - 145.850 -
145.150 - 145.750 -
145.250 - 145.850 -

432 MHz båndet.
I frekvensområdet 434-438 MHz.

3. Der benyttes sendetypen 36F3 telefoni (± 15 kHz).
4. Senderens maksimale anodejævnstrømseffekt (kol- 
lektorjævnstrømseffekt) tilført udgangstrinet, må ikke 
overstige 50 W.
5. Senderen startes ved tonefrekvenssignalering.
600 kHz systemet.

Der påtrykkes ca. 1 sekund dobbelttone (2 samti
dig udsendte toner), med én af frekvenskombinatio
nerne 2200/1400 Hz, 2200/1530 Hz, 2200/1670 Hz, 
afhængig af repeaterens geografiske placering (se 
pkt. 8).
1600 kHz systemet.

Der påtrykkes ca. 3 sekunder enkelttone, med fre
kvensen 1750 Hz.

Efter senderens aktivering kontrolleres den af den 
indkommende bærebølge. Bortfalder denne i ca. 5 
sek., stoppes senderen, og såfremt der ikke inden ca. 
30 sek. på ny har været en bærebølge, må senderen 
startes igen ved fornyet toneopkald.
6. Antennerne bør generelt være lodret orienteret.
7.1 øvrigt henvises til P&T’s krav i forbindelse med 
udstedelsen af tilladelse til opsætning af repeatersta
tioner.
8. En landsdækkende koordination for 144 MHz bån
dets repeatere, omfattende opkaldstoner samt geogra
fiske og frekvensmæssige placeringer :

Geografisk Ind- og Opkalds
placering: udgangsfrekvens: toner :
Bornholm 145.050-145.650 MHz 2200/1670 Hz
Fyn.
Vissenbjerg 145.250- 145.850 MHz 2200/1530 Hz
Jylland.
Esbjerg 145.050- 145.650 MHz 1100/1530 Hz
Herning 145.250- 145.850 MHz 2200/1670 Hz
Hjørring 144.950- 145.550 MHz 2200/1400 Hz
Thisted 145.150- 145.750 MHz 2200/1400 Hz
Åbenrå 144.150- 145.750 MHz 1750 Hz

- 144.950- 145.550 MHz 2200/1530 Hz
Aalborg 145.050- 145.650 MHz 2200/1670 Hz
Århus 145.150- 145.750 MHz 2200/1670 Hz

- 144.950- 145.550 MHz 2200/1670 Hz
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Sjælland.
København 145.250 - 145.850 MHz 2200/1400 Hz

- 144.150- 145.750 MHz 1750 Hz
- 144.950- 145.550 MHz 2200/1400 Hz

Ringsted 145.050 - 145.650 MHz 2200/1400 Hz
9. EDR’s VHF-udvalg yder bistand ved koordinering 
af stationernes geografiske og frekvensmæssige place
ring.

For OZ1LN - OZ4HZ - OZ5KD - 
OZ7VS - OZ7IN - OZ8EH - OZ8OI, 

OZ5WK - Kalle. 
Fmd. VHF udv.

  SILENT KEY

Krenkel deltog aktivt i IARUs forhandlinger, og 
undertegnede har mødt og talt med ham ved et par 
Region I konferencer.

Han var direktør for Sovjetunionens undersøgelses
institut for meteorologiske instrumenter, og fungerede 
som formand for det filatelistiske selskab i USSR.

Borge Petersen, OZ2NU.

OZ3TM - Thorvald Mortensen - er afgået ved dø
den efter en længere sygdomsperiode. De senere år
ganges amatører kendte vel lidet eller intet til 3TM, 
medens han blandt de ældre hørte til de meget ak
tive på båndene.

OZ3TM var, blandt de, der kom ham ind på livet, 
kendt som en god amatørkammerat, der i sit ønske 
om at gøre tingene så godt som muligt, næsten kunne 
nærme sig perfektionismens overdrev, hvilket dog for 
E.D.R. var en betryggelse i de mange år, han sad som 
revisor.

OZ3TM opnåede det sjældne at kunne forene hobby 
og arbejde, idet han på et ret tidligt tidspunkt i prin
tets historie så mulighederne i dette og udnyttede det 
i sin virksomhed.

OZ2NU.

OZ DIPLOMER

rnst Krenkel - RAEM
Det er med beklagelse, at vi gennem IARU's „Ca- 

lendar“ nr. 83 dec 1972 erfarer, at Ernst Krenkel - 
RAEM, mangeårig præsident for RAIO SPORTS FE
DERATION i USSR er gået bort.

Krenkel var kendt fra sovjetiske polarekspeditioner 
og blev udnævnt til Sovjetunionens helt. ikke mindst 
for sin berømmelige indsats ved isbryderen S/S CHE- 
KUSKIN's forlis i 1934. hvor han var cheftelegrafist. 
Han etablerede endvidere den første kortbølgestation 
på Novaya Semlya i 1927.

RAEM - som var Cheluskins kaldesignal, blev se
nere tildelt Krenkel som hans personlige amatørkalde- 
signal.

BORNHOLM ISLAND AWARD
udstedes af de bornholmske radioamatører. „B.I.A.“ 
kan erhverves i 2 „klasser".

Klasse 1 : LA - OZ - SM stationer skal fremsende 
bevis for at have haft 5 forskellige 2-vejs forbindelser 
med amatørstationer på Bornholm. Andre europæiske 
stationer skal godtgøre at have haft 3 forskellige 2-vejs 
forbindelser med bornholmske amatørstationer. DX- 
stationer skal på tilsvarende vis have 2 forbindelser.

Klasse 2 : LA - OZ - SM skal opnå 12 points.
Andre europæiske stationer skal opnå 8 points.
DX-stationer skal opnå 5 points.
Points opnås som følger: QSO med en amatørsta

tion på Bornholm tæller 1 point. QSO med klubsta
tionerne OZ4EDR eller OZ4HAM giver 5 points. En 
station må kontaktes på flere bånd med det formål at 
give flere points. F. eks. tæller en 5-bånds QSO med 
samme station 5 points. Alle QSO’er siden den 1. ja
nuar 1960 er gyldige for opnåelse af „B.I.A.l" og 
„B.I.A.2". Enhver CW, FONE eller mixed CW/FONE
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QSO på 3,5-7-14-21-28-144 og 432 MHz er gyldig.
QSL kortene og 10 IRC’s sendes til OZ4PM, Poul 

Mørch, Søndergade 16, DK-3751 Øster-Marie.

5) Ansøgningsskemaer udleveres ved henvendelse til 
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 
DK-5000 Odense. Det er frivilligt, om man vil ind
sende QSL, men sendes de ikke med, skal deres til
stedeværelse ved ansøgeren bekræftes af 2 license- 
rede amatører eller af Traffic Department.

6) Diplomet udstedes også til lytteramatører.
7) Afgift: 6 IRC’s.

THE COPENHAGEN AWARD
udgives af E.D.R.s København afdeling i anledning af 
hovedstadens 800 års jubilæum i 1967.

For at få udstedt diplomet kræves der følgende 
antal kontakter med amatørstationer i det Stor-Køben 
havnske område:

HF
15
10
5

VHF
10
5
2

UHF
5
3
1

Skandinaviske stationer 
Andre europæiske stationer 
DX-stationer 
med FONE, CW eller MIXED, alle bånd.

Tilsvarende regler er gældende for lytteramatører. 
Fortegnelse over forbindelserne attesteres af 2 andre 

amatører, sendes til OZ3WP, Walter Panitzsch, Espla
naden 46, DK-1263, København K. bilagt 5 IRC’s 
eller 1 US dollar.

„FAIRYTALE-AWARD"
udgives af radioamatørerne i Odense, eventyrdigte
ren Hans Christian Andersens fødeby.

Diplomet tildeles enhver amatør, der kan opfylde 
nedenstående betingelser :
1 - A) LA-OZ-SM amatører tildeles diplomet, når de 

har haft mindst 15 tovejs CW QSO'er med 15 for
skellige OZ stationer. I disse 15 skal være indeholdt 
et af hvert af kaldesignalnumrene fra ét af til ni 
inclusive, mindst 7 af forbindelserne skal være fra 
FYN og af disse skal mindst 5 være fra Odense.
B) Alle andre amatører tildeles diplomet, når de har 
haft mindst 9 to-vejs CW-QSO’er med 9 forskellige 
OZ stationer. Hvert af kaldesignalnumrene fra eet 
til ni inclusive skal være repræsenteret og af disse 
skal mindst 3 være fra Odense.
C) For begge kategorier gælder, at EDR ODENSE 
afdelings klubstation. OZ3FYN, kan erstatte et hvil
ket som helst andet kaldesignalnummer.

2) Kun to-vejs CW-QSO’er fra og med den 6. decem
ber 1967, hundredårsdagen for H. C. Andersens 
udnævnelse til æresborger i ODENSE, er gyldige til 
„FAIRYTALE AWARD “.

3) Alle amatørbånd fra 3,5 til 1.296 MHz er gyldige. 
Krydsbåndsforbindelser tæller ikke. Minimum rap
port 3 3 8.

4) Forbindelser med portable eller mobile OZ statio
ner tæller ikke.

NØGLEHULLET
„FAIRY TALE TOP“

Ud over det ret indlysende at stimulere interessen 
for CW er en af de mere „skumle" hensigter med 
„FAIRYTALE AWARD", at også forbindelsen med 
den nybagte C-amatørs måske noget famlende nøgle 
har interesse ude omkring, al den stund hans QSL 
tæller lige så meget som „the Hurricanes" gør.

For at give andre amatører en bedre chance for at 
opnå de nødvendige forbindelser til „F.T.A.", arran
geres hvert år en intern fynsk konkurrence - „FAIRY 
TALE TOP" - hvor den fynske amatør, der har ført 
flest CW-QSO inden for 10 døgn omkring H. C. An
dersens fødselsdag den 2. april, får overrakt et specielt 
udformet vinderdiplom. QSO med LA, OZ og SM tæl
ler 2 points, medens alle andre tæller hvert 1 point. 
Yderligere får den C-amatør, der har fået sin første 
sendelicens mellem den 2. april det foregående år og 
FTT’s første dag i indeværende år, sit samlede points
tal fordoblet.

FAIRY TALE TOP foregår i år fra lørdag den 25. 
marts til mandag den 3. april, begge dg. incl.

OZ3IC - OZ5CI.
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TRAFFIC-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: OZ5GF
Diplom-manager: OZ5KD
E.D.R.s QSL-Central: OZ6HS
Red. DX-stof: OZ3Y
Red. VHF-stof: OZ9AC
Red. DR-stof: OZ-DR 1446
Red. Mobil-stof: OZ8IS
Red. Ræve-stof: OZ5WK
Red. RTTY-stof: OZ4FF

Goldwater leder QCWA.
Senator Barry Goldwater, K7UGA/K3UIG er ble

vet valgt til præsident for Quater Centery Wireless 
Association med 1916 lemmer mod 1469 for W2ALS.

WaeDC 1971-Telefoni.
På top-ti-listen for denne konkurrence figurerer 

OZ1LO som nr. 8, og de danske resultater er i øvrigt:
OZ1LO 142146 433 521 149
OZ3CE 19380 90 250 57
OZ8MG 11180 133 39 65
OZ7DX 756 26 10 21
OZ3PO 680 24 10 20
Rubrikkerne: Call - Samlet points - Antal qso 

points - ZTVs - Multiplikator.
Kun diplom til 1LO. - Congrats.

The DDFM (French Departments) Award.
For bekræftede forbindelser efter 1. juli 1957 på 

CW eller fone, men ikke mixed, med 50 departemen
ter (30 på ét bånd og 20 på et andet). For europæiske 
ansøgere må disse bånd være 80/40 eller 40/80. Dette 
gælder for DDFM I. DDFM-II er for 75 departemen
ter (50/25) og for DDFM-III er det alle 90 Dept. (60/ 
30). Send bekræftet liste+6 IRCs til F3JI, rue Pierre- 
de-Blois 11, Biois, Le-et C. France. Kredit for forbin
delser i en REF-contest må ske senest to år efter 
testen.

The DPF (French Provinces) Award.
For kontakt med alle 17 provinser efter 1. jan. 1951 

- cw eller fone, ikke mixed. Send 6 IRCs sammen 
med ansøgningen til F3ZU, ave Galieni 21, Viroflay, 
S-et-O, France Contest-kredits som ovenfor.

Kergulen Island.
Den årlige udskiftning af operatører på FB8XX har 

fundet sted, og det er nu F6APG og F6BSP, der be
tjener stationen. De findes ofte i nærheden af 14,030 
eller 14,120 kFIz efter 1430, særligt på mandage, ons
dage, torsdage, lørdage og søndage. QSL skal fortsat 
sendes via F2MO.

FB8ZZ er også at finde omkring 14120 kHz, her 
sendes qsl også fortsat via F8US.

Særlige kaldesignaler.
De forløbne måneder har præsenteret nogle særlige 

kaldesignaler, bl. a.:
WC4BCC (Birmingham Centennial Celebration, 

Alabama).
WY3MCA (National YMCA Week, Md.)
WM1NSA (Nu Sigma Alpha Week, Mass.).

Swan Island - så nu.
Det siges, at Swan Isl. skal overtages af Honduras, 

og da den ligger ca. 100 miles fra hovedlandet, kan 
den meget vel miste sin DXCC-status ved ejerskiftet. 
Så lad hellere jagten gå ind på den nu, hvis den skal 
med på din dx-liste.

Das Europa Diplom.
I forbindelse med nyudgivelsen af det tyske club- 

tidsskrift „cq DL“, der klubmæssigt træder i stedet for 
„DL-QTC", indstifter DARC DX-Referat et nyt 
diplom. Gennem et progressivt vurderingssystem gives 
der deltagerne en varig interesse for diplomet. For at 
give begynderen bedre startmulighed bedømmes for
bindelser fra forudgående år med lavere points, me
dens forbindelser af nyere dato bedømmes højere. 
Forbindelser, der ligger mere end 4 afsluttede kalen
derår tilbage fra bedømmelsestidspunktet, kan ikke 
længere tages med i optællingen.

For opnåelsen af diplomet skal man have samlet 
mindst 100 points - gennem modtagne qsl-kort. En
hver diplomindehaver, der overskrider dette pointstal, 
opføres i EUROPA DIPLOM HONOR ROLL - 
æreslisten for Europa-diplomet - og vil i pointsmæs
sig rækkefølge regelmæssigt blive offentliggjort i „cq 
DL“. Enhver diplomindehaver har mulighed for to 
gange årligt at indsende nye opgørelser på grundlag af 
nye qsl-kort - for derigennem at forbedre sin plads 
på EUROPA DIPLOM HONOR ROLL.

Da diplomindehaverens samlede pointstal automa
tisk aftager på grund af tidsklausulen, såfremt der ikke 
indgår nye qsl-kort, kan en förbliven i æreslisten kun 
opnås gennem et stadigt arbejde med nye kontakter 
med de europæiske lande.

Ansøgningen sker på særlige ansøgningsformularer, 
der sammen med en oversigts- og udstregningsliste kan 
fås ved henvendelse til DARC DX-Referat.

Regler.
1. Deutsche-Amateur-Radio-Club udsteder EUROPA- 

diplomet til alle licenserede radioamatører for qso 
med stationer i europæiske lande. Som grundlag 
for aktuelle lande gælder landslisten i § 6. DR-ama- 
tører kan opnå diplomet.

2. For opnåelse af EUROPA-diplomet må mindst 100 
points kunne påvises gennem modtagne qsl-kort. 
Points beregnes efter følgende system.

a) Bekræftede forbindelser.
Fra ethvert land i Europa-diplom-landslisten kan 
på hvert amatørbånd hvert år medregnes 1 med 
qsl-kort bekræftet forbindelse. Alle amatørbånd 
og alle sendetyper må benyttes.

b) Værdifaktor.
Gennem qsl-kort bekræftede forbindelser i det 

løbende år samt i det forudgående giver I point
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(Værdifaktor: 1). Værdifaktoren for de forudgå
ende år aftrapper med 0,25 pr. år, det modsvarer 
en værdifaktor på henholdsvis 0,75-0,5 og 0,25. 
Forbindelser, der er mere end 4 fulde kalenderår 
gamle, går således ikke med ind i bedømmelsen.

c) Års-points.
Årspointstal er summen af alle pr. år efter § 2a 
bekræftede forbindelser multipliceret med den i 
§ 2b bestemte værdifaktor.

d) Samlet pointstal.
Samlet-pointstal er summen af alle års-points. For 
tildeling af Europa-diplomet skal det samlede 
pointstal mindst være 100.

e) Eksempel.
En diplomansøgning fremsendes 27. juni 1972. 
Den beregnes således:

Bekræftede Værdifaktor Årspoints
forbindelser

(efter 2a) (efter 2b) (efter 2c)
1972 8 1,0 8,0
1971 33 1,0 33,0
1970 48 0,75 36,0
1969 43 0,50 21,5
1968 41 0,25 10,25
1967 37 0,0 0,0
efter § 2 er det afrundede pointstal 108.

3. Ansøgninger om Europa-diplomet sker kun på de 
originale ansøgningsskemaer fra DARC DX-Refe- 
rat. Ansøgningen skal vedlægges alle de pågældende 
qsl-kort. Ved indsendelse af et adresseret korsbånd 
(DIN A5) og 1 IRC kan man få tilsendt ansøgnings
formularer samt en 16-sidet stor oversigtsliste.

4. For Europadiplomet afkræves et bearbejdningsge
byr på 8IRC (DM 5,00). Dette gebyr indeholder 
returnering af qsl-kort med anbefalet post. 
Ansøgninger rettes til:

DARC - Europa-Diplom,
D 8950, Kaufbeuren 
Postfach 262 
W. Deutschland.

6. Europa-diplomets landsliste:
C31 - CT1 - CT2 - DL, DM - EA - EA6 - El - 
F - FC - G - GC - Guernsey - GC Jersey - GD - 
GI - GM - GM Shetland - GW - HA - HB9 - 
Ml - OE - OGØ - OH - OJØ - OK - ON - OY 
- OZ - PA - SM - SP - SV - SV Kreta - SV Rho
dos - TA1 - TF - UA1, 3, 4, 6 - UA2 - UB5 - 
UC2 - U05 - UN1 - UP2 - UQ2 - UR2 - UA 
Franz Josef Land - YO - YU - ZA - ZB2 - 3A - 
4U1 - 9H1.

Europa-diplom-honor-roll.
1. Enhver indehaver af Europa-diplomet, der har 100 

points eller mere, føres i EUROPA DIPLOM HO
NOR ROLL. Denne liste reguleres to gange m. h. t. 
points og offentliggøres i DARC „cq-DL“. De i 
denne liste opførte indehavere tildeles en års-sticker 
på hvilken pointstallet for fulde ti points anføres (f. 
eks. 100- 110- 120 o. s. v.).

2. 2 gange årligt kan man indsende nye krav til en for
bedring af placeringen henholdsvis i slutningen af 
juni og i slutningen af december. Afgiften for en 
ændring i listen andrager DM 2,00 eller 3 lRCs. 
Såfremt tilbagesendelsen af qsl ønskes anbefalet, må 
der vedlægges yderligere 2 IRCs.

Ændringer sendes til samme adresse som ovenfor.

(Bearbejdet i beskåret form af OZ2NU).

Olympia-Diplom.
I anledning af Olympiaden i Miinchen udsteder 

DARC et „Olympia-Diplom 1972“. Det kan søges af 
alle licenserede amatører og SWLs, der i løbet af det 
olympiske år fra 1. jan. 1972 til 31. dec. 1972) har 
haft 72 forbindelser med stationer i mindst 50 forskel
lige lande, der har sendt deltagere til de olympiske 
sommerlege. Der er ingen bånd- eller sendetyperestrik- 
tioner. Ansøgning kan indsendes efter afslutningen af 
de olympiske lege. Et bekræftet loguddrag samt gebyr 
på 6 IRCs - 1 US dollar eller DM 3,00 sendes til 
DARC-diplomsagbearbejder Walter Geyerhaler, 
DL3RK, Postfach 262, D 8950 - Kaufbeuren, W. 
Deutschland.

Lucas Cranach Award.
I anledning af Lucas Cranach året 1972 indstifter 

Ortsverband Kronach ovennævnte diplom, der ud
stedes i to klasser:

For europæiske stationer: Kl. 1 12 points
Kl. 2 8 points

Dette gælder både HF og VHF.
Ved opnåelsen af diplomet for kl. 1 får man des

uden en af byen Kronach udstedt Lucas-Cranach- 
Erindringspfenning.

Enhver station i Ortsverband Kronach (DOK B 21) 
tæller 1 point.

OV-stationen DLØKL tæller dog to points.
Til diplomet kan medregnes forbindelser uden hen

syn til bånd og sendetype, der er gennemført mellem 
1. jan. 1972 og 31. dec. 1972.

En GCR-liste indsendes til diplom-manager: Hans 
Rehbein, DJ6MX, 864 Kronach, Zollbuhlweg 2, W. 
Deutschland. Afgiften er DM 5,00 eller 1 US dollar 
eller 10 IRCs. Der er bl. a. følgende stationer i Kro
nach: DC2NM - 2NO - 2NQ - 3ND - 9NK - 9NO
- 9NR - DJ2MK - 30C - 4BE - 4PX - 6MX - 7EU
- 7EZ - 90Q - 90V.

DK5NP. DLØKL - 6WF - 8NE - 9UM.

VHF-manager søges.
OZ9AC, Kaj Nielsen, der gennem mange år på en 

dygtig måde har arbejdet med VHF-stoffet som hb’s 
repræsentant i disse sager, har i et brev af 13. dec. f. å. 
ønsket at blive fritaget for denne funktion.

Denne fritagelse blev bevilget med den klausul, at 
9AC som medarbejder ved OZ stadigt fortsatte sit ar
bejde her med de 6 mdr.s varsel, der er sædvane her. 
Som foreløbig erstatning for 9AC nedsattes et udvalg 
bestående af 5WK, 71N og 5KD med førstnævnte som 
formand.

Funktionen VHF-manager ønskes imidlertid opret
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holdt, hvorfor der gennem disse linier skal efterlyses 
et medlem, der vil indtræde som VHF-manager, og 
som sådan naturligt indtræde i ovennævnte udvalg.

Arbejdet honoreres med kr. 100.00 pr. md. samt 
udgifter i forbindelse med funktionen betalt.

Ansøgninger sendes til Traffic Department inden 1. 
april 1972.

Juletesten 1971.
Først skal jeg ønske de bedst placerede i henholds

vis CW og Fone til lykke med resultaterne.
Som i tidligere år fik de ikke indsendte logs en ret 

stor betydning for resultatet. I reglerne står der, at 
ikke indsendte logs skal fraregnes i de logs, hvor den 
pågældende station er wkd. Check logs tæller heller 
ikke. Jeg kan kun opfordre til ikke at deltage, hvis 
man ikke gider have ulejlighed med at indsende log, 
I gør kun de deltagende kammerater en bjørnetjene
ste, idet de spilder en masse tid på at føre en QSO, som 
alligevel ikke tæller med i resultatet. Når man sidder 
med alle logs, er det sjovt at bemærke, at man tilsyne
ladende ikke kontrollerer sin egen log, idet den oftest 
forekommende fejl var, at man havde glemt at tilføje 
/A, når en station kørte uden for egen QTH. Man 
kunne stille sig selv det spørgsmål, om ikke man i 
sin daglige log skriver klokkeslet, det gør man nok; 
men hvorfor så ikke også gøre det i en test log. Der 
var ca. 20 logs, der manglede tidsangivelse. Dette 
kunne være undgået, hvis man havde brugt EDR’s log
blade. Disse fås hos OZ1D og OZ4WR.

I øvrigt må man bemærke den ringe tilslutning i 
DR afd. Der var kun fire deltagere, og ikke en af 
dem havde kørt CW. Alligevel skal der også lyde et 
til lykke til vinderen.

På mange af de modtagne logs var der bemærknin
ger af forskellig art, dog mest om det ikke var mu
ligt at ændre lidt på reglerne, og jeg skal her opfor
dre til at sende mig forslag til en evt. revision af Jule
testens regler.

Nu over til testens samlede resultat.

Telefoni:
1 OZ4FF 212 25 1LG 159

5KF 212 26 8LG 144
3 4FA 208 27 2NU 143
4 6RT 207 28 6MW/A 142
5 2VQ 202 29 9AD 139
6 7HT 200 30 9PX 137
7 5EV/A 191 31 9JN 132
8 4XP 190 32 5EZ 130

5KG 190 33 4HW 119
9QW 190 34 5QU 117

11 9QQ 188 35 8DK 114
12 5PD 187 36 3KE 112

8KY 187 5JK 112
8RH 187 38 6EI/A 111

15 5VL 185 39 2DM 110

16 4LT 184 40 8HM 106
17 5JR 183 41 2LR 104
18 1AJ 179 5KD 104

3JK 179 43 lOP 102
20 9MD 176 44 8KU 101
21 2LW 170 45 1LO 100
22 9HX 167 46 4H 96
23 1IF 165 7HX 96
24 8AE 164 48 4GF 84
49 3TS 81 57 9NP 57

7HC 81 58 8GW 53
51 7BQ 78 59 1XO 52
52 7CS 77 60 5GF 42
53 4CF 68 61 9HG/A 40
54 9AZ 66 62 3BP 39

9OI 66 63 3FL 33
56 4KA 60 64 7FZ 20

65 6HE 19

Klubstationer:
1 OZ8QRV

Lytteramatører:
1 OZ-DR 1482
2 OZ-DR 1638

Manglende logs:

139

300
222

2 OZ1EDR

3 OZ-DR 1446
4 OZ-DR 1648

86

188
179

OZ1OZ - 2SY - 2XJ - 4F - 4PY - 5BF - 5KS
6BF - 6CE - 6EG - 6TM - 6UU - 6ZZ - 6AZ
7HZ - 7HP - 8FU - 8MG - 8RA - 8YJ - 8KJ
9YJ - - OX3WX.

Telegrafi:
1 OZ1LO 116 20 2LW 64
2 1W 112 7JB 64

4FF 112 22 1MI 60
4 4CF 98 23 6NF 57
5 7T 94 24 3IZ 48
6 2UA 93 7FP 48
7 3QN 92 9OI 48
8 2NU 90 27 9OZ 46

3PO 90 28 4H 45
10 5RM 88 29 7BQ 38
11 5CI 86 30 9HX 35

5ME 86 31 7NB 30
13 8AE 84 32 7HX 29
14 4HW 79 33 7HT 27

8LG 79 34 4HF 24
16 5QU 75 35 6HE 19
17 8CN 74 36 4SJ 3
18 4FA 73 37 8MQ 1
19 8BN 69

Klubstationer:
1 OZ8QRV 82

Manglende logs:
OZ1NW - 6UU - 7OF - 7OG - 7OZ.

Der blev i alt indsendt 105 logs i dette års jule
test, hvilket må siges at være et pænt resultat, men 
det er afskrækkende nied alle de udeblevne logs.

OZ5GF.
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DANSK VINDER AF SAC-CW.
I sidste nr. af OZ bragte vi de danske placeringer 

fra SAC testen 1971. I landskampen gik det jo ikke 
så godt, men vi kan da ønske OZ1LO til lykke med 
1. pladsen i CW afd., idet han med 263.097 blev vin
der af testen, et meget flot resultat. I fone afd. er ILO 
også bedste dansker med 149.787, hvilket blev til en 
plads som nr. 11.

Resultat af WAE 1971 CW.
OZ1LO 81424 OZ2X 1131
OZ2LW 21560 OZ3PO 494
OZ4HW 3168 OZ8BN 4
OZ5ME 2070

OZ ILO modtager et diplom som bedst placeret
dansker.

TESTKALENDEREN.

OZ5GF.

Contest Tid Mode Kontakt med

ARRL DX Comp. 18.-19. marts CW W/K og VE
CQ WPX Contest 25.-26. marts SSB Hele verden

Jeg skal forsøge at bringe en sådan kalender, efter
hånden som indbydelser til de forskellige indløber. 
Regler til de her nævnte tester har alle stået i OZ tid
ligere, men skulle der være tvivlsspørgsmål, så kan 
jeg kontaktes pr. telefon eller på 80 m. Dog skulle jeg 
så hurtigt, det er muligt, se at få samlet de forskellige 
regler, således at der sammen med kalenderen også 
kan bringes regler for de forskellige tester. Vi skulle 
gerne ad denne vej se at få en masse nye amatører 
til at interessere sig for denne del af vor hobby. Til 
brug for dette vil jeg bede om, at amatører, der ligger 
inde med nogle contest-regler, vil sende en kopi til 
mig. OZ5GF.

„QST“ december nr. bragte som sædvanlig en op
gørelse over det antal „lande“ medlemmerne i DXCC 
senest har fået godkendt. Man har dog kun medtaget 
dem, der inden for de sidste 2 år har vist interesse for 
forøgelser. Stillingen er for OZ stns således:

FONE
OZ7FG 328. OZ3SK 312. OZ3Y 291. OZ5JT 250. 

OZ7DX & OZ8EA 182. OZ2EU 181. OZ3KE 179. 
OZ5VT 161. OZ1RA 152. OZ7KV 138. OZ1AJ 132.
OZ6SM 125. OZ5GF 123. OZ5KD 121. OZ4IA 112.
OZ1PD 108. OZ1WL 104. OZ6GH 102.

CW/FONE
OZ3Y 313. OZ1LO 293. OZ6MI 279. OZ5DX 275. 

OZ3PO 272. OZ7KU 258. OZ7X 240. OZ4H 202.
OZ4IA 200. OZ7BQ 185. OZ3KE 180. OZ2X 173.
OZ2NU & OZ5VT 161. OZ6RT 141. OZ8WH 119. 
OZ7FP 110. OZ5WQ 105. OZ2LW 103. OZ1SZ 102. 
OZ6AQ 101.

Februar aktivitetstest.
CW: Fone:
OZ4DX = 96 points OZ8KU = 495 points
OZ4H = 96 points OZ5JR = 420 points
OZ9OI = 90 points OZ9MD = 286 points
OZ9ZF = 90 points OZ5QU = 264 points
OZ5QU = 90 points OZ4H = 230 points
OZ5MN = 84 points OZ9UB = 207 points
OZ2NO = 48 points OZ6BF = 198 points

OZ5MN = 180 points

73 og på genhør 8KU Charly.

Stof til april OZ fremsendes

inden den 20. marts 1972

til kst. hovedredaktør 
OZ7XG, Erling Hansen, 
Sophus Bauditz Vej 14, 

5000 Odense

KS6EH på Samoa har tit været genstand for „pile-up“ 
på 14 Mc. SSB, lier ses hans Qsl — det er dog ikke 
hans „villa", der er vist. OZ3Y.

DX-NYT
Allerede nu, og i særdeleshed når dette læses, er 

vore DX-bånd igen værd at ofre lidt opmærksomhed 
på. 20 meter båndet skulle blive livlig og velegnet til 
alle distancer efterhånden som døgnets mørke timer 
svinder ind. Selv om vi går ind til en årrække, hvor 
10 m båndet og dels også 15 m båndet, må afskrives 
som dx-bånd, vil det sikkert vise sig, at sommeren 
1972 giver store muligheder for dem, der måtte 
mangle et par „lande" til 5-BDXCC, - god jagt.

Og her er „DX-blandingen“ i telegramstil: 4W1AF 
i Yemen ønsker Qsl via DJ9ZB: Franz Langner, Carl 
Kistner Str. 19, D-78 Freiburg. - ZL2AFZ er Qsl 
manager for ZL3PO/C, der var i gang til 20. feb. fra 
Chatham I. - 3B8DA er daglig på 14040 cw i tiden 
0300 - 0400 & 1200 - 1400, samt 1500 - 1900 GMT,
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Qsl til: P. A. Mootoo, 39 Brown Sequard Ave., Va- 
coas, Mauritius. - CR5AJ er næsten daglig Qrv fra 
1900-2400 G MT på 14 Mc cw. - FB8XX (Kerguelen
I.) er Qrv man-ons-lør- & søndage fra 1430 på 14120 
SSB eller CW, Qsl via F2MO: Michel Dort, Maison 
Heldu, 64 St.-Pierre-D Irube. - JA8IOC var en Olym
piade stn i Sapporo. - FR7ZU/E „Andre" er igen på 
Europa. I. en måned fra dato, Qsl via F9MS: Claude 
Ronsiaux, 63 Rue Voltaire, 92 Suresnes. - Fra 25. 
feb. er der aktivitet fra Ogassawara I, (tidligere Bonin
I.), i ca. 3 uger, call: JD1ACH. Qrv for Europa på 
14195 SSB 0900 GMT, Qsl via JA3GZN: M. Katsu- 
sai, 1-6-3 Nanamatsu, Amagasaki, Hyogo 660, Japan. - 
Nul løse rygter om dx-peditioner der af den ene, eller 
den anden, årsag løber ud i sandet(l), bortset fra oven
stående aktivitet fra Bonin I.

OZ-DX savner: DX fotos, (der tilbageleveres). OZ- 
DX tilbyder : Oplysning om Qth for-næsten-alle DX 
stns, mod frankeret svarkuvert, fra E.D.R.s nye call- 
bøger. Adressen: OZ3Y Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

73 Hans.

Aktivitetstesten.
Først en rettelse til resultatlisten fra aktivitetstesten 

1971 - ved et beklageligt uheld er et af OZ8SL’s mel
lemresultater blevet multipliceret med 10, og det med
førte, at han blev nr. 1 i testen! Placeringerne i top
pen er:

1. OZ2JY - 105647 points
2. OZ8SL - 96039 points

Både OZ2JY og OZ8SL har gjort opmærksom på 
fejlen, og jeg beder jer begge undskylde.

2. runde i aktivitetstesten 1972 gav følgende place
ringer:
144 MHz: OZ8SL - 4655 points

7FF - 1774 points 
6HY — 1268 points 
6BT - 1241 points 

8QD - 866 points
8KB - 754 points

5TDR - 671 points
6TW/a - 571 points

9FQ - 332 points

432 MHz OZ7LX - 265 points
9AC - 65 points

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

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

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respek
tive måned.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 
kl. 1100 og 1200 DNT.

VHF nyt.
OZ-DR 1421 skriver: „Følgende stationer er hørt 

på 144 MHz aurora: d. 16. januar: OH3SE, OH30Z. 
OH2DV, OHI JG, UR2DE, UR2IU, UR2PZ,

SM3CPK (lX66a), LA9TH, LA90K (FX11f) og 
LG5LG (GT02g - Morokulien); d. 21. jan.: SP1CLY, 
SP1JX, OH0MA. OH1NS, OH5AZX/2, UK2TAG, 
UR2QB og UR2MO. Jeg kommer snart i gang på 23 
cm - er ved at bygge converteren som OZ9FR havde 
i maj OZ - antennen bliver sandsynligvis en 48 ele
ment måtteantenne."

OZ8SL skriver: „I perioden 15. januar-13. februar 
1972 er følgende DX-stationer kørt på 2 meter: d. 15. 
januar: LA7LG, LA8WF, SM1CID, SM4CFL og 
OH2NX - alle via aurora og med CW: d. 16. januar: 
LA5HE, SM5BKA, SM5EFP, OH1YY, OH1TY, 
OH3YH og OH5NW - alle via aurora og med CW; 
d. 28. januar: SM4CLU, SM5AII, SM5EJK, OH1JG, 
OH1TY og OH3YH - alle via aurora og med CW: 
d. 1. februar: SM0DRV og SM5LE - via tropo og 
med CW. Det forlyder, at SM6EGX i Halmstad hørte 
UB5KZY under auroraåbningen den 28. januar. Jeg 
har ikke observeret nogle større tropo-åbninger i 
nævnte periode."

1 Tyskland har man skiftet benævnelse af QRA lo- 
cator systemet - den nye benævnelse er QTH locator, 
fordi QRA ifølge Radioreglementet af 1968, appendix 
13 betyder „navnet (kaldesignalet) af min station er 
. . . . “ .  Jeg vil foreslå, at vi her i Danmark i fremtiden 
også benytter benævnelsen QTH locator i stedet for 
QRA locator.

1 Tyskland er følgende frekvenspar anvendt til re- 
peatertrafik:

(Benævnelsen R står for repeater.)

Kanal Indgangsfrekvens Udgangsfrekvens
R2 144,150 MHz 145,750 MHz
R3 144,175 MHz 145,775 MHz
R4 144,200 MHz 145,800 MHz
R5 144,225 MHz 145,825 MHz
R6 144,250 MHz 145,850 MHz
R7 144,275 MHz 145,725 MHz
R8 144,300 MHz 145,700 MHz

I næste OZ vil jeg bringe en oversigt over place
ringen af de forskellige repeatere.

UR2BU, Karl rykker OZ6OL og OZ9AC for QSL 
kort.

I Odense er der d. 30. januar 1972 afholdt et møde, 
hvor der bl. a. blev forhandlet om frekvenser til de 
danske repeatere - andet sted i dette OZ findes et refe
rat af mødet og dets konklusioner.

I Ringsted er OZ7LX i gang med at etablere en 
repeater med foreløbig indgangsfrekvens på 145,050 
MHz - toneopkald formentlig 2200/1400 Hz. Senere 
vil der blive gjort forsøg med en 70 cm repeater.

I Århus skulle der være en repeater i gang, men der 
er ikke modtaget nærmere oplysninger om dens data.

For at hindre misforståelser m. h. t. min fratræden 
som EDR's VHF-manager kan jeg oplyse, at det er 
sket uden pres fra nogen side i EDR.

Europæisk 70 cm aktivitetsdag 
hver onsdag kl. 2030-2359 DNT.

Vy 73 de OZ9AC.
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Misbrug af call.
Den eller de ulicenserede amatører, som bruger mit 

kaldesignal, kan afhente deres QSL-kort hos mig. For
bindelserne er afviklet med cw og ssb på 3,5-7 og 14 
MHz båndene. For fremtiden vil jeg gerne være ene 
om at benytte det mig tildelte kaldesignal.

Vy 73, OZ7HX.

DR-DX:
3,7 Mc SSB:

OZ-DR 1638: OD5HG 22. MP4MBC 22, VE1IE 
22, KP4AN 22, 5N2AAF 21, OD5ER 20. JX1AK 19. 
VU3NA 20, OX3JW 21.

Stof til SWL-spalten modtages med glæde senest d.
19. marts.

Vy 73 de OZ-DR 1482, Anker Jensen, 
Odensevej 114, 5500 Middelfart.

Først er der som ventet en efternøler til kalenderen 
for kvalifikationsjagter i sidste OZ:
Århus. Store østjyske mesterskab 17/18. juni.

Gad vide, om dette var det sidste bidrag til kalen
deren.

Så var der et par resultater fra valg af ræveudv. 
medlemmer:

Kreds Østjylland: OZ3RZ.
Kreds Sydjylland: OZ1QF.
Mon de andre kredse ikke længere vil repræsen

teres?
Det er oplivende at se afd.-spalterne, der arbejdes 

på livet løs med bygning af rævemodtagere, sikken 
trængsel, der bliver ved storjagterne!

På gensyn ved ræven. 5WK, Kalle.

Rævejagter sæson 1972. Kbh. afd.
Så starter rævesæsonen igen, og nu gælder det poin

terne til Kbh. mesterskabet.
Alle er velkomne til at deltage, og vi håber at se 

jægere fra Roskilde, Hillerød og Helsingør. I det hele 
taget dem, som har lyst til at være med, er velkomne.

Kort: A 2828 Hillerød.
Mødested: Parkeringspladsen ved Lynge Kro.

Mødetid: Kl. 20.00.
Startkort: 5 kr. pr. jagt.
Frekvens: 1825 kHz.
Der udlægges to ræve.
Sendetider: Første udsendelse kl. 20,25, ræv 1. 

Ræv 2: 20,26.
Sidste udsendelse kl. 22,26.
Ma. afstand imellem rævene: 10 km.
Der køres i alt 8 jagter, hvoraf de 5 bedste tæller 

til mesterskabet.
Og nu til datoerne.
Den 5/4. Ræv Thy/9Hs.

- 26/4. Ræv 8MX.
- 17/5. Ræv 9RT/5FX.
- 31/5. Ræv 9ZW/50N.
- 14/6. Ræv 5FR.

Så holder vi ferie til
den 16/8. Ræv 7HC.

- 30/8. Ræv Frandsen.
- 20/9. Ræv Mogens.

Vy 73 og på gensyn hos rævene. 9HS.

Mødereferat fra møde i de syd- og sønderjyske 
lokalafdelingers ræveklubber.

Torsdag d. 10.2.1972 afholdt de syd- og sønder
jyske ræveklubber møde på Centralhotellet i Toftlund, 
hvor man drøftede sager af fælles interesse og blandt 
andet foretog valg af kredsrepræsentant.

Første punkt var behandlingen af et skriftligt for
slag fra Åge Holst, Tønder ræveklub, om oprettelse af 
et udvalg for de syd- og sønderjyske klubber. Det 
blev vedtaget at oprette et sådant udvalg. Udvalget 
sammensættes med én repræsentant fra hver klub. 
Kredsrepræsentanten må gerne være sin klubs udvalgs
repræsentant, men behøver ikke være det. Tiltræder 
han udvalget alene i sin egenskab af kredsrepræsen
tant, har han ingen stemmeret i udvalget. Udvalgets 
opgave er blandt andet at fremme sammenholdet i 
klubberne i Syd- og Sønderjylland, og desuden er det 
meningen at dette udvalg skal have mulighed for at 
præge kredsrepræsentantens arbejde i landsudvalget. 
Man regner derudover med, at de mindre klubber på 
denne måde har et virkeligt forum, hvor der vil være 
mulighed for, at de bliver hørt.

Klubberne skal inden d. 18.3.1972 meddele til K.
H. Wagner, Åbenrå (tlf. 046 - 2 13 11), hvem der er 
klubbens repræsentant til udvalget.

Det blev endvidere vedtaget at dette udvalg mødes 
kvartalsvis og i øvrigt efter aftale. Sidste møde i den 
årlige møderække skal afholdes umiddelbart efter DM.

Næste punkt var valg af kredsrepræsentant, hvor 
der var foreslået 2 kandidater, nemlig: Helmuth Chri
stensen. Tønder Ræveklub, og Jørgen Nielsen, Kol
ding Ræveklub. Ved afstemningen, der efter aftale 
med kandidaterne blev foretaget ved håndsoprækning, 
opnåedes følgende resultat:

Helmuth Christensen, Tønder, fik 22 stemmer.
Jørgen Nielsen, Kolding, fik 5 stemmer.
Helmuth Christensen, Tønder, er herefter valgt 

som kredsrepræsentant for de syd- og sønderjyske 
klubber.

Efter mødet blev der diskuteret livligt over kaffen.

Ingrid Lind (mødereferent).
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AMAGER______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsens-
gade 6', 2300 S. Tlf.: AM 3812 V.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 1930 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.

Vi er nu kommet så langt, at vi skal til at sætte 
antenne op til vores nye klubstation. Vi har besluttet 
at lave en W3DZZ antenne i første omgang. Desuden 
råder vi allerede over en 20 meter dipol. Skulle der 
være et medlem, som har et par traps til en W3DZZ. 
som han ikke bruger, vil klubben meget gerne over
tage dem.

Når antennen er klar, skulle vi meget gerne være 
QRV på alle bånd. Vi arbejder nu på strømforsynin
gen til stationen. Selv om vi har forskellige dele på 
lager, bliver vi alligevel nødt til at købe ellytter og 
dioder. Da disse ting jo ikke er helt billige, ser vi 
gerne, at medlemmerne endnu en gang køber en aktie, 
så klubkassen ikke bliver helt tom.

Program:
23. marts: Klubaften. Er der nogle emner, 1 gerne 

vil have debatteret, så kom frem med dem på klub- 
aftenerne.

30. marts: Intet møde (skærtorsdag).
6. april: Gennemgang af den nye klubstation. Der 

bliver en teknisk gennemgang og en praktisk demon
stration af Trio TS 510.

13. april: Klubmøde.

Rævejagter:
De sidste Amagerjagter køres som følger:
24. marts: Rævejagt.
7. april: Rævejagt.
Vi mødes hos OZ8HK. Grønagervej 17. 2300 S. 

Mødetid kl. 19.30. Vy 73 de 9JB, Jørgen.

28. marts: Bygning af 2 mtr. antenner ved OZ4FZ.
4. april: Hvordan man ændrer sin kanal-RX fra x- 

talstyret til variabel ved OZ4FC.
11. april: De fremstillede 2 mtr. antenner afprøves, 

standbølgeforhold m. v. ved OZ4FZ.
Desuden er der hver tirsdag og torsdag høre-morse 

kursus ved OZ4FN og OZ4CJ.
Vy 73 OZ4FC.

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

Program:
Onsdag den 22. marts: Mødeaften.
Onsdag den 29. marts: Gennemgang af en simpel

HF modtager til begynderen, eller til sommerferien
(OZ1EM).

Onsdag den 5. april: Esbjerg afd. til Ribe.
Onsdag den 12. april: Mødeaften.
Onsdag den 19. april: Generalforsamling. Dagsor

den iflg. lovene.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 11. 

april 1972. Vy 73 OZENEM, Erland.

HADERSLEV___________________________
Call: OZ7HDR. Klublokale: Slotsgade 16'. 
Formand: OZ8IN. Iver Nissen, tlf. (045) 25378. 
Kasserer: OZ6WT. Børge Jessen, tlf. (045) 21152. 
Sekr.: OZ5GK. Kurt Heuckendorff, Nørregade 42. 
Best.medl.: OZ9CY, Chr. Arndt, Åbenråvej 47.

Program:
Tirsdag d. 21.3. kl. 19,30: Morse og teknisk kursus. 
Tirsdag d. 28.3. kl. 19,30: Digital frekvenstæller. 

Foredrag v. Helge Lassen: „Lassen Elektronik Som
mersted".

Tirsdag d. 4.4. kl. 19,30: Mobil-test fra Thomas Hus 
Kro.

Morse og Teknisk kursus i klublokalet kl. 19,30.

Vy 73 de 5GK, Kurt.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klublokale: Galløkken, Rønne.
Giro: 13 08 09.
Formand: OZ4FF Karsten Tranberg, tlf. 95 31 1 1. 
Kasserer: OZ4SO Søren Olen. tlf. 95 13 24. 
Sekretær: OZ4FC. Fl. Christensen, tlf. 95 20 13. 
Bestm.: OZ2FT Fl. Larsen, tlf. 971 nr. 116. 
Bestm.: OZ4FZ J. Jespersen, tlf. 971 nr. 133.

Program:
14. marts: Klubaften.
21. marts: Oplæg vedr. bygning af 2 mtr. antenner 

ved OZ4FZ.

HERNING______________________________
Formand: OZ90G. Otto Nielsen, Brændgaardvej 33, 

Herning.
Klublokale: Møllegade 14, Herning.
Call: OZ8H.

Mandag den 24. januar afholdtes det årlige møde 
om den kommende sæsons rævejagter, samt præmie
uddeling for turneringsjagter i rævejagt 1971.

Som dirigent valgtes OZ2CV, som derefter gav or
det til ræveudvalget. Finn afgav beretning for sæson 
1971. I sæsonen har der været tilbagegang i antal 
rævehold. Kun seks hold har kørt turneringsjagter. - 
Følgende hold fik placeringer:
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Nr. 1 Børge Meldgaard - Henry Olsen 953 points
Nr. 2 OZ9SW - DAFI 940 points
Nr. 3 OZ5HF - Gunnar 925 points
Nr. 4 OZ2CV - OZ9PZ 687 points
Nr. 5 Finn Lorentzen - Johnny Skov 537 points
Nr. 6. OZ6KV - Jørgen (ikke udregnet).

Derefter fik OZ5HF ordet og aflagde beretning fra 
sit møde i landsudvalget, samt gennemgik det nye 
rævereglement. OZ5F1F blev genvalgt til landsudval
get — Børge Meldgaard suppleant. Kun rævejægere 
fra Fleming var mødt op. Til det lokale ræveudvalg 
ønskede OZ5HF og Finn ikke genvalg. - Nyt ræve
udvalg kom til at bestå af Chris og Buller. OZ9SW 
valgtes til dommer - Henry Olsen til suppleant. 

Arrangør af S.M.R. bliver i år:
Finn - Gunnar - Børge - Henry.
Under eventuelt havde Finn Lorentzen ordet angå

ende protestskrivelsen til landsudvalget - han kunne 
ikke se at protesten, som han havde indsendt angående 
DM 71 var taget til følge. Chr. Sikjær havde også en 
bemærkning angående arrangementet af DM 71. Lige
så OZ2CV og OZ9PZ. OZ2CV påtalte præmieudde
ling til DM. 9PZ og 2CV ville ikke have 3. præmien, 
som de havde erhvervet. OZ2CV mente, at præ
mierne var uddelt forkert.

Kommende sæsons rævejagter 1972:
Mandag den 10. april prøvejagt
Mandag den 17. april prøvejagt
Mandag den 24. april 1. turneringsjagt
Mandag den l . m a j  2. turneringsjagt
Mandag den 8. maj 3. turneringsjagt
Mandag den 15. maj 4. turneringsjagt
Mandag den 29. maj 5. turneringsjagt
Mandag den 5. juni 6. turneringsjagt
Mandag den 12. juni 7. turneringsjagt
Mandag den 19. juni 8. turneringsjagt
Mandag den 26. juni 9. turneringsjagt
Mandag den 7. august 10. turneringsjagt 
Mandag den 14. august 11. turneringsjagt 
Mandag den 21. august 12. turneringsjagt 
Mandag den 28. august 13. turneringsjagt 
Mandag den 4. september 14. turneringsjagt 
Mandag den 11. september 15. turneringsjagt 
Mandag den 18. september 16. turneringsjagt 
Mandag den 25. september 17. turneringsjagt 
Mandag den 2. oktober 18. turneringsjagt 
Kort: 1: 50.000 (Vorgod kort beskåret). 1114 I Her

ning.
Jagten begynder kl. 19,30 og slutter kl. 21,40.

Vy 73 - Borge - sekretær.

Ordinær generalforsamling
afholdes onsdag den 5. april 1972 kl. 19,30 på „Tria- 
non“. Bredgade, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede 

regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekre

tær, bestyrelsesmedlem, revisor og revisorsupple
ant.

6. Eventuelt. Vy best 73 de Bestyrelsen.

HJØRRING
Call: OZ 3 EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro (kælderen).
Bestyrelse:
Formand: OZ6MW, Bent Vanggaard, Hjørring. 
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Hjørring. 
Sekretær: OZ1AT, Anders Andersen, Hirtshals. 
OZ9FI, Finn Nielsen, Hirtshals.
OZ2TW, Richard Petersen, Sindal.

Program:
21. marts: Klubaften.
28. marts: Auktion. 10% til klubben.
4. april: Klubaften.
11. april: Amatørmodtageren ved OZ9FI Finn.
18. april: Klubaften.
25. april: Foredrag, evt. OZ2LX, om antenner. Se 
næste OZ.

2. maj: Klubaften.
9. maj: Amatørfjernsyn, (slow scan) ved OZ1AT 

Anders.

Vy 73 og på gensyn. Anders.

HOLBÆK
Formand: OZ5FP, Flemming Pedersen, Stormølle
vej 2. 4300 Holbæk.
Lokale: Kælderen under Østre Skole, nedgang fra 
Tidemandsvej, udfor Kosangasdepotet.
Mødedag: Tirsdag kl. 19,30.

Program:
Vi fortsætter gennemgangen af „VTS“ den 
21. marts 
28. marts

4. april
11. april. Vy 73 5FP.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Formand: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej
10. Egebjerg. 8700 Horsens, tlf. (05) 65 40 49.

Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 19,00: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00: Morsekursus.
Onsdag kl. 20,00: Engelsk kursus.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 23.3. kl. 20,00:
OZ1RT har lovet at fortælle os om printfremstil

ling den aften, så hvis du har problemer med det, så 
mød op. det kan jo være, at 1RT kan hjælpe dig.

Vy 73 Søren.
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HURUP________________________________
Formand: OZ5MR, Svend O. Madsen, Krik.

Så er det igen tiden, hvor vi skal have generalfor
samling. Den finder i år sted den 27. april. Forslag til 
dagsordenen skal være formanden i hænde senest den
15. april 1972. Der gøres opmærksom på, at iflg. 
vedtægternes § 11 er det nødvendigt, for at opnå 
stemmeret, at have betalt kontingent for halvåret fra
1. april - 1. oktober i år. Mød talrigt op. På grund af 
den store afvandring fra området skal der vælges nye 
folk ind i bestyrelsen, og det skulle d u gerne være 
med til at gøre. P. b. v.

73 de OZ1DV, John.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Tlf. 53 36 97.

Vi holdt et dårligt besøgt snakkemøde den 17. fe
bruar. Kun 14 var mødt.

Vort afdelingsbyggeprojekt har indtil nu resulteret i 
2 stk. 80 m modtagere, som skulle køre tilfredsstil
lende. Om der bliver flere af disse modtagere, vil tiden 
vise. Det er unægteligt et magert resultat, men interes
sen for HF båndene er tilsyneladende ikke enorm. 
Måske skyldes det morseprøven?

Et morsekursus var sikkert på sin plads i denne 
forbindelse, men da der ikke er kommet ret mange 
ønsker om dette, bliver det ikke forsøgt før efterår.

Vor næste møde bliver den 23. marts kl. 10,00 på 
Vetaphone Elektronik. Der vil blive sendt indbydel
ser ud. da vi håber at have noget på programmet til 
denne aften. Vy 73 de 5VY. Orla.

KØBENHAVN___________________________
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 20.00. QSL-centralen 
(OZ6MK og 9 NPJ åben hver mandag kl. 19.30
20.00. Lokalerne desuden åbne lørdag 14-17 efter 
aftale.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand: OZ5IH, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755. 
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 NV. Tlf. GO 4241.

SOMMERLEJR?
Det er blevet foreslået, at afdelingen lavede en som

merlejr i år, hvor vi fylder 40. Er nogen interesseret i 
at gå ind i et arbejde med et sådant arrangement, vil 
bestyrelsen gerne høre fra jer!

REGLER FOR MOBILTESTEN
Mobiltesten på 2 meter den 10. april starter kl. 

19,30. Startstedet er valgfrit. Testen slutter kl. 21,00.
Testen er delt i 3 perioder på hver 20 minutter. 

Efter hver periode 10 min. tavshed, hvor der ikke må 
sendes. Hver periode starter og slutter med kodeord 
fra OZ5EDR. Kodeord sendes på 145,0 og 145,9.

Der må føres QSO mobil til mobil samt mobil til 
fast station og kun én gang med samme station i hver 
periode. Repeater må ikke benyttes.

Mobile stationer bruger rapport af typen 00 001, 
hvor de to første cifre er kilometertællerens to sidste 
tal, og de tre sidste er QSO-nummer. Faste stationer: 
RS 001.

Kodeord fra OZ5EDR sendes kl. 1930, 1950, 2000, 
2020, 2030, 2050 og 2100. Kodeord skal nedskrives i 
loggen, som afleveres i afdelingens senderrum senest 
kl. 2110. Husk at få det sidste kodeord med!

Testen diskuterer vi ved kaffen, hvor også resulta
tet bekendtgøres. Afdelingen har udsat en præmie til 
den vindende mobilstation.

Regler og logblade vil kunne fås ved forudgående 
mødeaftener hos 51H.

Programmet.
Mandag den 20. marts: Klubaften.
Mandag den 27. marts:
Gennem et par måneder har der hver torsdag aften 

været livlig aktivitet i klublokalerne, hvor en del med
lemmer bygger AP taxastationer om til transceivere 
på 2 m under vejledning af 9ZI og 6MK. I aften vil 
9ZI fortælle om, hvorledes man foretager ombyg
ningen, samt demonstrere et par af stationerne. Her 
er noget at lære, bl. a. for de kommende D-amatører.

Mandag den 10. april: Mobiltest på 2 meter. Se 
ovenfor.

Mandag den 17. april: Klubaften.
73 - p. b. v. OZ1SZ, sekr.

Rævejagter - se under rævejægeren.

Repeaterkiubhen
holder møde i EDR's lokaler, Frederikssundsvej 123, 
torsdag den 23/3 1972 kl. 2000. Sekr. OZ4JA, tlf. 
91 66 85.

NORDALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 
18, 6430 Nordborg.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
marken 3. 6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.
Sekretær: OZ2QC, Jørgen Espensen, Himniark, 
6430 Nordborg.
Suppleant: OZ5WV, Chr. Bonde, Lærkevej 4, 6430 
Nordborg. Tlf. 5 02 60.

Efter en hyggelig aften med film og lysbilleder går 
vi over til den lidt mere alvorlige del af sagen, hvor 
OZ2JT, Johannes, vil fortælle os lidt om fastlåsning af 
oscillatorer, tirsdag den 21. marts 1972 kl. 19,30. Ja, 
det er altså tirsdag, idet OZ2JT er forhindret torsdag.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.
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NYBORG henvende sig i afdelingen onsdag aften, hvor hjælp 
ydes med gavmild hånd (hænder).

Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD. Leon Johannessen. Holms Allé
17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.

Programmet er stadig „2 m“, og der er stadig god 
aktivitet hver torsdag. En undtagelse har vi dog i på
skeugen, hvor vi jo ellers ikke har kluhaften. Der er 
fællesprogram med Odense afd. om mandagen, den 
27. marts kl. 19,30. Det er hr. Skou, der demonstrerer 
digitale måleinstrumenter, frekvenstællere m. m.

Vy 73 de Inge.

NYKØBING FL._________________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800
Nykøbing F. Tlf. 83 91 70.
Kasserer: Mogens Rasmussen, Raa, 4930 Maribo.

Hvad er en repeater? Ja, hvad er det, det kan du 
få at vide onsdag den 22/3 kl. 19,30 på I H skolen i 
Nykøbing. Her vil OZ8EH og OZ4JA komme og 
fortælle, hvordan 2 meter båndet kan blive et yderst 
interessant bånd. Der vil måske også blive demonstra
tion. Så mød nu op. det vil blive en oplevelse af de 
store.

Såfremt der er problemer med befordring, kan du 
ringe til undertegnede, så finder vi nok ud af det. Det 
er tlf. 84 60 18. Vy 73 OZ3GH.

ODENSE_______________________________
Formand: OZ8JD. Henning Boel, Toftevej 11, 5000
Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid. Mandag kl. 19,30.
Call: OZ3FYN.

Der mødte desværre ikke ret mange op til afdelin
gens første filmaften, men her var vejret dog sikkert 
den mest skyldige part, da der både var sne og glat 
føre den aften.

Der vistes filmene „Ved grænsen til vor viden" og 
„Nyt fra Wolfsburg". Den første handlede jo om 
videnskabelige eksperimenter og resultaterne heraf, og 
den store betydning, det hele har for os i det daglige 
liv. Film nr. 2 gik bare ud på at fuppe folk til at 
købe flere folkevogne - Hi. Selvfølgelig var det en 
udmærket film, der viste alle enkeltheder om en fol
kevogns fødsel.

9FR kom på besøg og snakkede VHF og UHF for 
begyndere. Alle begyndere kan jo ikke dømmes under 
ét. da nogle ved mere om radio end andre, og følgelig 
er der mange gamle AP stationer i gang side om side 
med hjemmebygget grej. 9FR medbragte nogle hjem
mebyggede convertere til 2 meter og 70 cm og det er 
muligt, at nogle har fået blod på tanden og begynder 
som selvbyggere.

Der er 2 meter aften hver onsdag i afdelingens lo
kaler, så hvis du er interesseret, kan du kikke ind og få 
svar på evt. spørgsmål. For tiden er nogle af de gamle 
taxastationer under ombygning, og interesserede kan

Programmet for marts/april:
20. marts: Klubaften.
25. marts - 3. april: „FAIRY TALE TOP", se reg

lerne på opslagstavlen i lokalet.
27. marts: Vi mødes i Nyborg afdelingens lokaler 

ved OZ1LD, Holms Allé 17. Nyborg, hvor der tales 
„DIGITAL". Hr. Skov vil demonstrere digitale måle
instrumenter, frekvenstællere og ure. Til hjælp er op
stillet TV kamera og skærm. Interesserede fra Odense 
med bil bedes møde op ved Sdr. Boulevard 60 kl.
19,00 for at give kørelejlighed til ikke bilende med
lemmer.

3. april: 2. påskedag, intet møde.
10. april: Rævejagten går ind. Instruktion ved 

OZ1LD.
17. april: HB-aften v/ OZ4WR.
Som det fremgår af ovenstående, ser det ud til, at 

VHF interessen i Odense er ved at opleve en renæs
sance, vel nok ikke mindst på grund af de udvidede 
kommunikationsmuligheder, som repeaterstationer by
der på.

OZ7VS, der er primus motor i det fynske repeater- 
arbejde, holdt et velbesøgt møde om sagen i afdelin
gens lokaler og kunne konstatere, at et stort flertal går 
ind for de af VHF udvalget foreslåede repeaterfre- 
kvenser. Ikke fordi man finder, at det er „de vises 
sten", men fordi forslaget indeholder acceptable mu
ligheder, for fredelig sameksistens, hvilket er et me
get vigtigt træk i hele afdelingsarbejdet her.

Vy 73 de OZ9OZ.

Fælles fynske arrangementer_____________
Sommerlejr i „Æblehaven"

Til den 10.—11. juni 1972 indbyder vi alle cam
pinginteresserede amatørfamilier til en dejlig „slap-a’“ 
weekend. Der vil blive lejlighed til en QSO på flere 
bånd, men i øvrigt ikke noget fast program.

„ÆBLEHAVEN" ligger ca. 7,5 km fra Nyborg ad 
hovedvej 8. Det er en hyggelig campingplads med fin 
legeplads for børnene.

For en ordens skyld vil vi gerne have tilmelding se
nest den 1. juni 1972. Ring til OZ1LD. Leon, tlf. (091 
31 31 18.

Rævejagten gik ind lørdag den 19/2 og vi kører 
hver lørdag indtil påske med første udsendelse kl. 
1500 og sidste kl. 1600. Efter påske kommer trænings
jagterne hver onsdag aften med start den 5. april. 
Første udsendelse kl. 1930, sidste kl. 2100. Fra 3. maj 
til 7. juni er der 6 konkurrencejagter, hvortil der beta
les et gebyr på 1,00 kr. pr. gang.

RANDERS_____________________________
Call: OZ7RD, afd. adr. ved
formanden: OZ3LR K. Lyngby, Vendsysselvej 17. 
8900 Randers.

Randers afdelingen afholder sin årlige generalfor
samling onsdag den 12. april 1972 kl. 19.30 i afde
lingslokalet, Hobrovejens gi. sygehus; alle medlemmer
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anmodes om at møde op og tilkendegive deres me
ning. Forslag, der ønskes behandlet på gf., bedes frem
sendt senest 8 dage før, til den nuværende bestyrelse. 
Dagsorden i øvrigt i h. t. lovene. Afdelingens pokal 
uddeles for 1971-72.

Kassereren anmoder eventuelle kontingent-restancer 
afviklet inden 1. april d. å., efter hvilken dato der 
udsendes girokort til kontingentindbetaling.

De licenserede amatører, der ønsker QSL gennem 
afdelingen, bedes checke hos QSL-manager, OZ3LR.

„Kørekort" og medfølgende nøgle til afdelingens 
nye 5-bånds transceiver erholdes hos bestyrelsen.

Afdelingen var også med i dette års A R R L  contest 
og igen med et pænt resultat; det eneste, vi mangler 
der, til støtte for denne afdelings-aktivitet, er lidt info 
i OZ om placeringer, points etc.

Vel modt til generalforsamling og lad os så i år se 
nogle nye friske ansigter i bestyrelsen.

P. b. v., vy 7-3LR.

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

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

6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777 Fri
felt.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.

Onsdag den 5. april får vi besøg af Esbjerg-afdelin- 
gen. I den anledning udsættes der en præmie (af sam
me art som ved tidligere konkurrencer) til den ama
tør fra Esbjerg- eller Ribe-afdelingen, der møder op 
og demonstrerer et vel-fungerende, selv-fremstillet 
halvleder-dykmeter, produceret i 1972.

Som meddelt i OZ for februar afholdes der ordinær 
generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 20 i møde
lokalet. Dagsorden iflg. lovene. 73 de 1ZN.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD Ernst Olesen, Bygaden 20 Jystrup. 
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.

Sidste gang stod der ikke noget fra Roskilde, - det 
skyldtes ikke. at hverken OZ eller postvæsenet havde 
snydt mig - det var mig, der havde snydt. Jeg hørte 
på kanalerne nogen, der beklagede sig over, at det og 
det var udskudt på grund af pladsmangel. Måske én, 
der ikke kunne få sin artikel hurtigt nok i OZ. Der
efter var der én. der mente, at det tog for meget plads, 
når der hver gang var hoved på lokal nyt. Jeg er af 
den opfattelse, at der skal hoved på, fordi nye even
tuelle kommende medlemmer, der læser OZ på biblio
teket, så kan se, hvor de skal henvende sig i lokalaf
delingen.

Der var mange nye ansigter i klubben efter nytår, 
og 2UD bød velkommen, hvorefter vi grublede lidt 
over, hvad der skal ske i den kommende tid. Ca. 10 
var interesseret i teknisk kursus, ligesom der var nog

le stykker, der interesserede sig for A-kursus. Af fore
dragsemner blev foreslået komponenter, antenner, 
VHF, HF, transistorer, integrerede kredse, metalar
bejde og besøg af HB repræsentanter. Metalarbejdet 
er sket, idet Ernst holdt et udmærket foredrag om 
bukkesvind og materialer, hvorefter vi gik nedenun
der og praktiserede.

16. marts kl. 19,30: Alm. klubaften.
Another Firstone i Roskildeafd.:
23. marts kl. 19,30: 5DX kommer og fortæller om 

DXpedition Z D 3 Q, så reserver venligst denne aften, 
hvor Hans vil komme og fortælle om, hvordan det 
føles at „sidde i den anden ende" samt vise nogle 
lysbilleder, hvis de når at komme hjem fra „united 
bluff", hvor de er på turné nu.

30. marts: Skærtorsdag holder vi fri.
6. april kl. 19,30 lægger vi ud med metalarbejde 

igen - husk bukkesvind
13. april kl. 19,30: I er vel ikke overtroiske — alm. 

klubaften.
Endvidere fortælles det

- at 4 EM er kommet „til landet" på Vi års kursus og 
vil komme i afd.

- at 40V og 3IG ved alt om quads, og hvordan de 
i k k e  skal laves.

- at 3RH ved alt om Cortinaer, og hvorfor olielam
pen lyser.

- at 4QA har fået HF modtager.
- at 3FC har startet serieproduktion af 20 mtr. beams.
- at 40V holder udsalg.

P. b. v., 73 de OZ4OV.

STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«. 
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,00, sidste torsdag i 
hver måned filmaften.
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19.

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
7 c, 6400 Sønderborg.

Ved 3GY’s gennemgang af ILN-modtageren den 1. 
februar fik vi ikke alene nøje forklaret dens virke
måde, men han fremhævede også de fejl, man kunne 
begå under bygningen af den.

Mødet midt i februar drejede sig om en 2 m-mod- 
tager med faselåst oscillator og virkemåde, og demon
stration af en frekvenstæller med 7-segmentrør. Disse 
ting blev forevist af h.h.v. OZ6AQ og OX3BS.

OZ4EZ, Ernst har ansøgt om DXCC-fone med 148 
prefixer. Et foreløbigt til lykke herfra.

Klubben har nu købt en kaffemaskine, der for man
ge har været en længe savnet ting.
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Der holdes møder:
Tirsdag den 21. marts kl. 19,30 
og tirsdag den 11. april kl. 19,30.
Programmet bliver ikke fastsat før den nye besty

relse træder sammen.
73, OZ6AZ.

VEJLE_________________________________
Call: OZ5VEJ.
Formand: OZ3FQ. Flemming Hansen, Skolegade 7, 
7100 Vejle.
Lokale: Dæmningen 58.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i måneden.
Vel mødt til hyggelige amatøraftener.

Vy 73 de Villy.

ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4LK, Alfred Lykkegård, Vestermarie,

3700 Rønne.
Næstformand: OZ4RA, Henning Rasmussen, Års
balle, 3700 Rønne.

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

Ved generalforsamlingen den 26/1 var der fuldt hus 
og mange emner på programmet. Den nye bestyrelse 
kom til at se ud som ovenfor -j- undertegnede.

I 4VPs beretning kom han bl. a. ind på købet af 
den nye transceiver, rævejagterne i det forløbne år, 
det påbegyndte CW-kursus og gratulerede sluttelig de 
mange, der havde bestået P&T’s prøve.

8TV forelagde herefter regnskabet, der viste en ind
tægt på over 4.000,-, men de fleste var brugt til TRIO- 
transceiveren. I alt har vi nu aktiver for knap 30.000 
kr.

Der var indkommet 8 forslag, som herefter blev de
batteret. De omhandlede ændret indretning af klub
huset, så der kunnne blive bedre plads til alle de, der 
bygger, indretning af køkkenet til værksted, så radio
rummet bliver forbeholdt stationsbetjening, anskaf
felse af en 3-bånds Ground-Plane og en god morse- 
nøgle til stationen. 1IF og 4CG blev herefter valgt til 
at tage sig af radiorummet, sørge for, at der er orden, 
skaffe testhold m. v., så klubben kan deltage i nogle 
flere attester.

Der blev valgt en pedel - det blev 4VP — til at tage 
vare på klubhuset, sørge for olie, rydning af fortov 
m. v.

Den 2/2 var der auktion med masser af godt grej, 
og købelysten var stor hos de mange fremmødte, der 
ved at klemme sig godt sammen dog fik en sidde
plads allesammen.

Der indkom ca. 550,- kr., så det var overordentlig 
fint. Tak allesammen for denne hjælp til klubkassen.

Rævejagtsudvalget har nu udsendt det komplette 
rævejagtsprogram for 1972 til alle på Bornholm, og 
skulle der være enkelte, der ikke har fået et, kan det 
fås ved henvendelse til udvalget (4LK, 4FZ, 1IF og 
5ZH).

Rævemodtagerne, der bygges på byggeaftenerne, 
nærmer sig nu færdiggørelsen. Vi vil arrangere nogle

instruktioner i brugen af samme + en træningsjagt 
for de, der har bygget, i nærmeste fremtid; nærmere 
vil følge.

CW-træningen kører med fuldt hold endnu og med 
den energi vil der snart være nogle, der kan slutte 
nøglen til senderen i stedet for til morsetræneren. 1IF 
har lovet at blive ved indtil alle er igennem med prø
ven.

Tiden er nu atter inde til at huske på vor kasserer - 
han trænger til penge — betal derfor hellere dit kon
tingent i dag end i morgen, det forfalder 1/4.

Jeg vil også gerne bede alle, der er i afdelingen om 
onsdagen om at huske at rydde op efter sig - det er 
urimeligt, at det altid skal være sidste mand - eller at 
der slet ingen er, som gør det. Husk det - fremover.

Vi mødes fortsat hver onsdag som sædvanligt.

Vy 73. OZ4CG, Carsten/sekretær.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.

Som første punkt en tak til OZ7XG for sit gode 
foredrag den 26. januar om „RX-FYN" (den fort
satte roman). Det er et virkeligt NEW COMER værk!

Afdelingsprcgrammet for marts-april:
Månedens 12'er:
Torsdag den 23. marts kl. 19,30 prc. FOREDRAG 

ved OZ2JT med emnet:
VHF-UDSTYR.

Dette foredrag har bud til alle, der går med 
skumle planer om at bygge sig en tidssvarende VHF 
station, eller måske bare kunne tænke sig at kende lidt 
til indholdet i en moderne commerciel VHF trans
ceiver. Udenbys gæster er som altid velkomne.

Tirsdag den 21. og 28. marts samt 4. og 11. april 
kl. 19,00:

Undervisnings-, bygge- og klubaften.
Ja, det ser alligevel ud til, at der er interesse for en 

auktion i afdelingen, er der flere, der har grej, så er 
det nu! Kontakt formanden.

Byggeaktiviteten er fin, der bygges rævemodtager 
a la Dam i lange baner, og selv samme Hans er i fuld 
sving med bygning af 2 transistoriserede rævesendere 
med automatik. Sikken rævesæson, vi går i møde, der 
bliver gang i gaggelakkerne. De sidste finpudsninger og 
fintrimninger af de i foregående år byggede sendere og 
modtagere er efterhånden også afsluttet, så nu er der 
efterhånden HF i luften over det meste af byen!

Dette var så de sidste linjer fra min hånd under 
denne rubrik, jeg giver hermed pennen videre til 
OZ6IC, Karl, der velvilligt har stillet sig til rådighed 
som skribent, fra og med næste nr. af OZ. Tak til 
dem, der har gidet læse afd. nyhederne indtil dato, 
jeg er sikker på, læserkredsen fremtidig vil mange- 
dobles, HI! Vy 73 5WK, Kalle.

(afdanket skribent).
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FÆLLES SØNDERJYSKE 
ARRANGEMENTER

Som det vel efterhånden er bekendt, er der etableret 
en VHF-REPEATERSTATION

i Sønderjylland, med placering i nærheden af Åbenrå.
Repeateren kører efter de retningslinjer, der er ud

arbejdet af EDR.
Der benyttes 1600 kHz systemet.
Indgangsfrekvens: 144,150 MHz.
Udgangsfrekvens: 145,750 MHz.
Opkaldstonen: 1750 Hz.
Denne repeater er kommet som en glædelig nyska

belse i det sønderjyske VHF arbejde, ikke mindst for 
de mobile amatører, og der skal på dette sted rettes 
en tak til initiativtagerne og konstruktørerne OZ2JT, 
OZ6EG. OZ8AJ. OZ1YX og OZ6TG.

Et forbilledligt teamwork, udført af amatører for 
amatører!

På grund af den interesse for afd. sidste foredrag, 
blandt udenbys amatører, vil vi hermed igen invitere 
alle interesserede til en foredragsaften med OZ2JT, Jo
hannes. der arbejder med amatørgrej på professionel ba
sis, en mand med fingeren på pulsen! Emnet: Moderne 
VHF udstyr. Se nærmere under Åbenrå afd. stof!

Dette er de sidste linjer fra min hånd til denne 
spalte, min efterfølger bliver OZ6IC, Karl.

Alt stof fra de sønderjyske afd. bedes fremtidig 
sendt til ham. Med tak fra mig, sender jeg

73 de 5WK, Kalle.

ALBORG
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen. Ny Kastel
vej 13. 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej
5, 9430 Vadum.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46, 
9000 Aalborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Aalborg.

Hej! Ja så træder vi igen ind i en ny „OZ måned", 
og fra afdelingen skal du høre dette.

Først en tak til OZ1BD for sit oplæg onsdag den
8. marts.

I disse tider, hvor alt drejer sig om „kondi", vil vi 
da også gerne bidrage med lidt.

Ræveudvalget
har været på fødegangen og er „barslet" med følgende 
program:
Jagt nr. 1 d. 8/4 kl. 15,00. Kort M1013 G
Jagt nr. 2 d. 22/4 kl. 15,00. Kort 1316 IV K
Jagt nr. 3 d. 6/5 kl. 15,00. Kort M1013 G
Jagt nr. 4 d. 20/5 kl. 15,00. Kort 1316 IV K
Jagt nr. 5 d. 3/6 kl. 15,00. Kort Ml013 G
Jagt nr. 6 d. 17/6 kl. 15,00. Kort 1316 IV K

Bemærk: „G“ angiver gåjagt og „K“ kørejagt. 
Regler efter E.D.R. 1971 bortset fra følgende æn

dringer:

Sendetider.
Kørejagter: 1500-1502. 1515-1517. 1530-1531.

1535-1536. Derefter hvert 5. min. 
Sidste sending 1730-1731.

Gåjagter: 1500-1501. 1505-1506 og fremdeles
hvert 5. min.
Sidste sending 1730-1731.

Sidste rettidige ankomst til ræven er 10 min. efter 
sidste sending.

Siartkort.
Kørejagter: Købes onsdagen i forvejen i klubloka

let.
Gåjagter: Købes på mødestedet ved „Hammers

hus" senest 30 min. før første sending.

Startgebyr: 5 kr. pr. hold (går til præmier og vedlige
holdelse af rævegrej).

Pointberegning fås udleveret i afd. klublokale.
Alle er velkomne, også fra andre afdelinger.
Lad os mødes i skoven!
Der skulle, inden næste OZ udkommer, være 

planlagt nogle aftener med undervisning i transistor
teknik, hvor alle skulle kunne få noget med hjem, så 
læs OZ april.

Hvad siger I, når der siges „sommerlejr"? Stå klar 
ved skuden!

Dette var så alt denne gang, men vi mødes jo på 
bakken hver onsdag kl. 20,00, og der er stadig en 
„trio", og 2 m-stationen mærker i øjeblikket blide 
hænder.

Kontingent! Vy 73 de OZ4X, Erik.

ARHUS________________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1, 
8270 Højbjerg. Tlf. (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ4RT, J. Arnvig, Hvedemarken 13, 
8520 Lystrup. Tlf. (06) 22 14 17.
Sekretær: OZ6EI, E. Hougaard, Solbjerg Hedevej 
48, 8355 Ny-Solbjerg. Tlf. (06) 92 74 78.

Program:
Torsdag den 16. marts kl. 19,00 :

Århus Universitet, Fysisk Institut.
Igen et „virksomhedsbesøg". Der samles op ved 

bogtårnels fod. Langelandsgade, indtil kl. 19,00. Besø
get slutter i kantinen, så husk „kaffepenge". Plads
reservation hos formanden.

Tirsdag den 21. marts kl. 20,00 :
En før-sæson-træningsjagt, endnu på det gamle 

Århus/Odder-kort. Der vil være 2 ræve, og vi slutter 
kl. ca. 2200 med kaffe i Beder. Herefter er det på 
tide at få klæbet 2 nye 1 : 40.000-kort op, nemlig et
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helt ODDER-kort og et helt SPØRRING-kort. Læs 
herom i X-QTC marts-nummer.

Tirsdag den 4. april kl. 20,00 :
KØRE-jagt på ODDER-kortet. 2 ræve. Kaffe i 

Beder kl. 22,00.

Torsdag den 6. april kl. 20,00 :
Neptunvej 70, 8260 Viby.
Sommeren 1971 drog 3 barske Århus-amatører på 

DX-pedition til Morokulien. En udførlig beretning 
herom blev givet i X-QTC i september 1971. Nu er 
billedmaterialet fra denne rejse kommet til Danmark 
og det skal vi se i aften (F).

Tirsdag den 11. april kl. 20,00 :
GÅ-jagt på SPØRRING-kortet. 2 ræve. Kaffe i ??? 

kl. 22,00.

Torsdag den 20. april kl. 20,00 :
Ordinær generalforsamling 1972 jfr. lovenes § 7. 

Evt. emner til dagsordenen skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 13. april. Rammen er afdelingsloka
let, Neptunvej 70. Mød præcis og medbring gyldigt 
medlemskort både fra EDR og fra Ar/ws-afdelingen!

Nye medlemmer:
12644 Leif Møller Jensen, Østerbakken, Adsbøl, Grå

sten.
12645 Jørgen Løkke Sørensen, Højgade 21, Randers.

12646 Poul Aalykke, Forsvarsvej 1, Herlev (A).
12647 Erik Pedersen, Hartmannsvej 75, Charlotten- 

lund (A).
12648 Bent J. Nydahl, Løgumklostervej 18, Åbenrå.
12649 Kim Liljekrans, Kirsebærhaven 68, Valby (A).
12650 Christian Mølck, LI. Kastrupgård, GI. Kirke

vej, Kastrup.
12651 Otto Normann Jensen, Oscar Brunsvej 2 A, 

Humlebæk.
12652 Per B. Pedersen, Allegade 13, Holstebro.
12653 Henrik Holmgård, Dalstrøget 873 th., Søborg 

(A).
12654 Peter Lund. Martoftevej 8, Kastrup (A).
12655 Jørgen Sørensen, Akacievej 7, Kirke-Søby.
12656 Per Askholm, Møllergade 61, Svendborg.
12657 OZ5KT Kristen Thomsen, Chr. Schousvej 4, 

Tved, Kolding.
12658 Ole Lundstrøm Nielsen, Torup Mark, Ulstrup.
12659 Preben Barchager, Rebæk Søpark 195, Hvid

ovre.
12660 Ludvig Ingvorsen, Ndr. Frihavnsgade 121, Kø

benhavn Ø.
12661 John Brix, Drosselvej 37, Roskilde.
12662 Erik Biehl. Agertoften 38, Skalborg.
12663 Kai Skrubbeltrang, Dybvad Mejeri, Dybvad.
12664 John Madsen. Nygade 162, Horsens.
12665 Torben Kehlet, Hjortespringparken 60, Herlev. 

(A).
12666 Jens Lauritsen, Sørup Kirkevej 1, Svendborg.
12667 Frank Poulsen, Eskilstunavej 6, Esbjerg.
12668 F. E. Schjøtt, Hybenvej 10, Åbybro.
12669 Dennis Arentoft Jensen, Ndr. Fasanvej 2732, 

København N.
12670 Gert Andersen, Egevolden 160 st., Hvidovre 

(A).
12671 OZ3VSK - Viby skole, Kirkevej 2, Viby J.
12672 OX5BT - Ralph Tyrrell, CMR, Box 1791, 

Dundas, Grønland.
12673 Johnny Høeg. Fuglebakken 181 th., Vording

borg.
12674 Ole Jakobsen, Viby Ringvej 131, Åbyhøj.
12675 OZ6YB - Bo Bjerre, Christiansholmsvej 17, 

Viby J.
12676 Ib Bundgård, Ellemosevej 12, Hadsten.
12677 Per Madsen. „Brøndsholm“, Lund, Horsens.
12678 Michael Løvgren, Oksemosen 8, Holte.
12679 Henry Galle Stech, Venedigvej 81 tv., Kø

benhavn S (A).
12680 Leo Sørensen, Lærkevej 8, Daugård.
12681 Finn Lyngtoft Larsen. Nørrebrogade 2305, Kø

benhavn N.
12682 Bent Svensson, Kiplings Allé 15, Søborg.
12683 Mogens Munk Nielsen, Filetfabrikken, Suk

kertoppen, Grønland.
12684 Bent Burslund, Stenbakkevej 38, Frederiks

havn.
12685 Tommy Lillebo, Godthåb, Jyderup.

Atter medlem:
9890 OZ6JR Hans H. L. Pedersen, Grenåvej 199, 

Risskov.
1467 OZ9SK H. Skourup, Hans Jacobsvej 4, Ribe.
285 N. Nielsen, Ålborggade 15, Randers.

8504 Frede Pedersen, Adelgade 65. Bogense.

SRI
Dette nr. af OZ er ikke, som det plejer at 

være og ikke som det skal være.

FU gav den 18. februar 1972 besked til 
OZ6PA om at sende indgået materiale til marts 
OZ direkte til undertegnede.

Den 25. februar 1972, den dato, på hvilken 
trykkeriet senest skulle have materialet i hæn
de, modtog dette en del af annoncer og manu
skripter direkte fra OZ6PA.

En større del af de faste OZ skribenter havde 
sendt enten originalmanuskripter eller kopier af 
de til OZ6PA fremsendte manuskripter direkte 
til mig, således at der rent faktisk den 25. fe
bruar forelå 2 sæt mere eller mindre mangel
fulde manuskripter til OZ marts 1972.

Trykkeriet underrettede mig herom og drog 
omsorg for, at de fremsendte manuskripter 
omgående blev sendt ud til mig, samtidig med, 
at man gav mig tilladelse til at vente med af
leveringen af stoffet til den bageste del af OZ 
til den 27. februar 1972.

Dette var konditionerne. OZ7XG
kst. hovedredaktør.
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7114 OZ5QQ Axel Nielsen, Borupvej 122, Skævinge.
5432 OZ4CS Børge Toft, Birkevej 2, Sæby.
9993 OZ9MK Michael Knaack. Glentevej, Soderup, 

Tølløse.

Nye tilladelser:
D 12638 OZ1KJ Annie Houlberg, Safirvej 2, 8541 

Skødstrup.
D 11795 OZ1LW Lars Hansen, Møllegade 36, 6310 

Broager.
D - OZ1MZ J. A. Hansen, Windsorvej 17, 2300 

København S.
D 10072 OZ1NQ Nis-Peter Koch, Vestergade 12, 

5960 Marstal.
D 12252 J. Riishede, GI. Frederiksborgvej 10, 3200 

Helsinge.
D 12550 OZ1QN J. Linnemann. Ravnbjerg 4, 5600 

Faaborg.
D 12596 OZ1QT P. A. H. Olsen, Virum Stationsvej 

175, 2830 Virum.
D 12522 OZ1RE Ole Sørensen, Kollegiebakken 9, v. 

813, 2800 Lyngby.
D - OZ1UT Bent Tychsen, „Højvang“, 6310 

Broager.
D - OZ1UX J. H. Nielsen, Brandstrupvej 2, 8840 

Rødkærsbro.
D 12169 OZ1XH S. H. Jessen, SIO/1, T6B/STGR, 

3471 Høvelte.
D 12582 OZ1YO O. Jensen, Slåenvej 23, 3700 Rønne.
D 11799 OZ2CH B. C. Christiansen, Labæk 41 st. 

th.. 4300 Holbæk.
D - OZ2CN J. Knudsen, Rønne Alle 13, 7430 

Ikast.
D 12133 OZ2EE J. K. Andersen, Middelfartvej 901, 

5200 Odense V.
D 10570 OZ2FC F. C. S. Frandsen, Jyllandsgade 3, 

7430 Ikast.
D 12475 OZ2FX Sven Irgens-Møller, Flyndersøhus, 

Estvad, 7800 Skive.
D - OZ2QV C. A. Nielsen, Egebæksvej 126, 

8270 Højbjerg.
D 12471 OZ2ZN N. B. Andersen, Birgittevej 29, 8220 

Brabrand.
D 12355 OZ2ZR J. Jacobsen, Lyngager 14, 2670 

Greve Strand.
D - OZ3DY P. Jørgensen, Risdalsvej 42/5, 116, 

8260 Viby J.
D 12344 OZ3GI Stig Madsen, Brynhildsvej 12, 8900 

Randers.
D 12484 OZ3YK Kjeld C. Jacobsen, Tobaksvejen 51, 

2860 Søborg.
D 5555 OZ4DC C. Dupont, Skolesvinget 96, 8700 

Horsens.
D 12629 OZ4GX T. Skøtt, Brunsgade 64 *, v. 4, 8000 

Århus C.
D 12524 OZ4GY A. B. Hansen, Præstegade 16, 6760 

Ribe.
D 12451 OZ41X P. Koch, Bodum. 6200 Åbenrå.
D - OZ4QZ N. Duve, Parkalle 26, 3650 Øl

stykke.
B 12594 OZ4UZ E. Jensen, Syren vej 20, 9210 Vod

skov.
D - OZ4XC J. Sølvsteen, Beringsvej 15, Bække

lund, 8700 Horsens.

D 12313 OZ4XH, S. Højbjerg-Jensen, Sverigesvej 34, 
3730 Neksø.

D 12112 OZ4YP P. J. L. Olsen, Gartnervangen 42 st., 
3700 Rønne.

D - OZ4ZK K. Pedersen, Amager Landevej
98 A1 tv., 2770 Kastrup.

D - OZ5CX P. W. Jacobsen, Frankrigshusene 92,
2300 København S.

D 12150 OZ5DO H. 0. Nielsen, Ottestoflen 26 A, 
8660 Skanderborg.

D 12139 OZ5FO P. W. Buch, Søndermarken 60, 3060 
Espergærde.

D - OZ5GU F. Rasmussen, Vibevej 6, 5461
Korup F.

D 12407 OZ5GV L. T. Christensen, Almegårds Alle 
20, 2770 Kastrup.

D 12657 OZ5KT K. Thomsen, Chr. Schousvej 4, 6000 
Kolding.

D 12654 OZ5MF P. W. Lund, Martoftevej 8, 2770 
Kastrup.

D 12352 OZ5QD E. Lund. Skolebakken 157, 6700 
Esbjerg.

D 11891 OZ5WR B. B. Rasmussen, Årsballevej 44, 
3700 Rønne.

D 11355 OZ5WV C. F. Bonde, Lærkevej 4, Lange- 
søe, 6430 Nordborg.

D 12426 OZ5XC S. Nielsen. Herkules Alle 36, 2770 
Kastrup.

C 9901 OZ5XP C. G. S. Pedersen, Ørbæksvej 131, 
2970 Hørsholm.

D 12513 OZ5YJ K. R. Jørgensen, Hovedgaden, 7400 
Herning.

D - OZ5ZK P. S. Hansen, Strandvejen 181, 3751 
Østermarie.

C 11947 OZ6II H. L. Felsted, Mageløs 12, 5000 
Odense.

D 10773 OZ6IY M. K. Kej, Multoften 5, 5641 Horne 
Fyn.

D 12520 OZ6OC Ruben K. Meier, Stadionvej 2, 6760 
Ribe.

D 12220 OZ6OI F. Larsen, Kastrupvej 320, 2770 
Kastrup.

D 11541 OZ6OQ K. Madsen, Bogfinkevej 35, 8210 
Århus V.

C 10900 OZ6RZ M. S. Bahnsen, Skotlands Plads 44 
th., 2300 København S.

D 10205 OZ6UZ H. C. Axelsen, Anders Larsensvej 
125, 4300 Holbæk.

D 12272 OZ6WT B. Jessen, Moltrupvej 78, 6100 Ha
derslev.

D - OZ6YB B. B. Kristensen, Christiansholms- 
vej 17, 8260 Viby J.

D 12206 OZ7CZ B. Larsen, Vinkelvej 6, Lobbæk, 
3720 Åkirkeby.

C 11352 OZ7EY E. E. Simonsen, Gurrehaven 11, 
Skærød, 3200 Helsinge.

D 12443 OZ7FV H. J. Aagaard, Strandvejen 227 B, 
2920 Charlottenlund.

D 12482 OZ7GY J. E. Kriaberg Eriksen, Roligheds
vej 7 A, 9400 Nørresundby.

D 9578 OZ7IX Lars Thrane, Strandvejen 229 C, 
2920 Charlottenlund.

C 12081 OZ7NW N. Aachmann Weihrauch, Kilde
bakkegårdsalle 186, 2860 Søborg.
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D 12090 OZ7PZ P. E. Hytting, Hammershusvej 34. 
8210 Århus V.

D 12093 OZ7TY T. Åkesson Filholm, Gartnervan
gen 37, 3700 Rønne.

D 1 1838 OZ7VG V. C. Binderup. Irisvej 11, 4200 
Slagelse.

D - OZ7WR J. Hermannsen. Provstevej 15, 2400 
København NV.

D 12510 OZ7YS Yrsa Jakobsen, Skoleparken 171, 
6700 Esbjerg.

D 12033 OZ7YX B. Pedersen, Magnoliavej 4, 4700 
Næstved.

D 11769 OZ7ZQ V. E. Larsen. Slagstrupvej 107 C, 
4200 Slagelse.

D 12147 OZ8AV B. Hermann Sørensen, Sudanvej 27, 
2770 Kastrup.

D 9315 OZ8AW B. Harregaard Hansen, Bogfinke
vej 231 tv., 8210 Århus V.

D - OZ8GO Otto Lundgaard, Aaderupvej 177, 
4700 Næstved.

D 11890 OZ8IE S. E. Kofod. Årsballe-by 5, 3700 
Rønne.

D 11350 OZ8IO K. I. Olsen, Jernbane Alle 34, 3060 
Espergærde.

C 10257 OZ8IZ C. T. Pedersen, Vilhelm Topsøesvej 
71 tv., 2500 Valby.

D 11825 OZ8NQ Niels Q. Petersen. Højdevang 3, 
2970 Hørsholm.

D 12633 OZ8OQ J. Mikkelsen, Tibirkegade 213, 2200 
København N.

D - OZ8ZJ J. O. Skovgaard, Byfogedvej 2, 3740
Svaneke.

D - OZ8ZU J. Bøgevig, Skovløbervej 43, 2400
København NV.

D - OZ9AE P. Thrane, Strandvejen 229 C, 2920
Charlottenlund.

D - OZ9GB A. B. Clausen, Lykkesvej 26, 7400
Herning.

D 8719 OZ9GY P. K. Nielsen, Kagsåkollegiet 52, 
2730 Herlev.

D 11914 OZ9JI O. S. Jensen, Igensv. 3, 7324 Thyregod.
D - OZ9QT K. G. Christensen, Havvejen 12,

Ingerslev, 8361 Hasselager.
D 12576 OZ9UT P. Jørgensen, Tjørnevej 9, 3700 

Rønne.
D - OZ9XH J. S. Hansen. Sønder Lyngvej 39,

Årsballe 3700 Rønne.
D 9315 OZ9YD B. Harregaard Hansen, Mariendals 

Havbakke, Solsortevej 10. 8340 Malling. 
Postadr.: Bogfinkevej 231 tv., 8210 Århus V.

D 12476 OZ9YE E. H. Jensen, Jagtvej 29 A1 tv., 
2200 Köbenhavn N.

Inddragelser:
B OZ1XW K. Smith, Solhøjsvej 17, 9250 Gug.
B OZ1ZA P. M. H. Jacobsen, Gløerfeldtsvej 81, 4600 

Køge.
B OZ5WN A. V. Nilausen. Langagervej 1 B st. th., 

2500 Valby.
B OZ6JH Jens Hansen, Sejrøvej 7, 9900 Frederiks

havn.
B OZ7MY J. K. Nielsen, Nylandsv. 4, 8882 Fårvang.
B OZ8YL F. H. Frederiksen, Nørretorv 15, 8700 Hor

sens.

OZ
Tidsskrift for amatørradio 

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:
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 7061.

Funktionærer:
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.

VHF-udvalg: OZ5WK, OZ5KD, OZ7IN.

Forretningsudvalg består af 3Y, 4GS og Grethe
(uden stemmeret).

HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK.
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51,

Ingstrup, 9480 Løkken.
Foredrags manager: OZ3RC H. Bro Nielsen,

Rahbeksvej 1, 5000 Odense, tlf. (09) 12 11 13.

Medlemsbladet »OZ«
Kst. hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG 

Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14. 5000 
Odense. Tlf. (09) 11 31 09.

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.
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