Fra 220700-0283 til 280132-1251,
eller, oversat fra EDB-sprog til noget håndgribeligt:
Et generationsskifte i redaktørstolen på „OZ”
Ved et sådant skifte er det ret naturligt, om nogle
nærer frygt for alt for radikale ændringer, medens
andre måske ligefrem forventer en fuldstændig om
lægning af dette vort vigtigste bindemiddel mellem
EDR’s næsten 5.000 medlemmer.
Som nylig tiltrådt denne ansvarsfulde post, må det
være noget af en pligt at fortælle lidt om, hvilke
hovedretningslinier jeg agter at følge.
OZ er det officielle talerør for EDR, hvoraf følger,
at meddelelser fra HB helt naturligt findes i bladet.
Dette medfører endvidere, at EDR’s formand, eller
evt. et HB medlem, når emne og forhold i øvrigt taler
derfor, er med til at give bladet et „ansigt" i form af
en lederartikel.
I egenskab af tidsskrift for amatørradio, anser jeg
det for at være væsentligt, at der bringes artikler med
hovedvægten lagt på teknikken bag hele vort amatør
kommunikationssystem, eller - sagt på en anden måde
- at TR’s stof ikke kan undværes.
Traffic
Departments
mange
forskellige
aktiviteter
er også et vigtigt bidrag til den fulde glæde af vor
hobby, hvorfor dette område, der efter min mening
har fungeret udmærket gennem flere år, ikke tænkes
ændret.
Afdelingsstoffet, der omhandler den vigtigste udad
vendte kommunikation i relation til EDR’s forøgelse
af medlemstallet, skal fortsat indtage sin plads i OZ,
men i fremførelsen vil der ske nogle ændringer med
det formål at lade stoffet optage mindre spalteplads,
men til gengæld bliver informationen samlet ud fra et
geografisk kriterie fremfor det nuværende alfabetiske.
Allerede fra dette nr. fremtræder den nye form, hvor
afdelingsstoffet er samlet kredsvis. Ved hver kreds er
anført, hvem der er valgt som HB medlem i kredsen,
hvilket ikke altid står lige klart for alle medlemmer.
Afdelingsmeddelelserne
fremkommer
herefter
i
alfa
betisk orden. For hver afdeling er så vidt muligt
anført mødested og -tid, samt navn, adresse og tlf.nr.
for formanden. Såfremt formanden ikke har tlf., er
der i stedet for opført et andet bestyrelsesmedlem, der
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har tlf., idet det må forventes, at medlemmerne eller
andre vil kunne få fornøden lokal-information på dette
tlf.nr. Afdelingerne bedes selv oplyse, hvis navn m. v.,
der skal opføres. Ved nyvalg af bestyrelse må den
refererende tekst indeholde oplysninger om den sam
lede nye bestyrelse. Sådanne refererende oplysninger
må anses for væsentlige, hvorimod „tak for kaffe",
„vidunderlige pølser" og lignende må indskrænkes til
et absolut minimum. Korte bemærkninger om et vel
lykket
arrangement
skærper
„appetitten"
mere
end
„forklaringer" af en fiasko gør. For så vidt angår det
annoncerende
stof,
må
afdelingsreferenten
her
have
sin opmærksomhed henledt på, at netop disse fremtræ
der så tydeligt, at medlemmerne får lyst til at komme
i afdelingen.
Udover meddelelser fra P&T om nye og/eller ud
gåede call, samt meddelelserne om nye medlemmer, er
der en noget blandet gruppe tilbage, hvoraf læserbre
vene vel nok optager sindene en del. Netop på dette
punkt vil der ske et brud med fortiden, idet læserbreve,
hvori brevskriveren giver udtryk for en opfattelse af
en given sag, ikke vil blive bragt i OZ før samtidig
med, at den i sagen implicerede modparts svar også
bringes. Dette være gjort alene med det formål for øje
at undgå tidligere tiders lange polemikker med mel
lemliggende énsidige, ofte kraftigt fremførte, diskus
sioner. Læserbreve, hvis indhold er injurierende - eller
det modsatte - vil blive afvist. En sådan afvisning vil
afsenderen blive underrettet om og han kan da ind
anke afgørelsen for HB. Andre læserbreve, herunder
nekrologer, vil blive bragt i det omfang, pladsen til
lader det.
Ovenstående være skrevet, måske til sorg for nogle,
til glæde for forhåbentlig flere, men først og frem
met i ønsket om, at OZ må være RADIOAMATØ
RERNES TIDSSKRIFT FOR AMATØRRADIO.
Vy 73 de
OZ7XG Erling Hansen
hovedredaktør.
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432 MHz Stripline converter
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

432MHz stripline converter

Fig 1

Der har ganske vist tidligere været beskrevet
en striplineconverter for 70 cm i OZ, men da
denne converter ved kopiering viste sig at ban
ke S-meteret i top ved egenstøjen alene (måske
fordi der var anvendt en Mosjet dualgate som
blander, idet en udskiftning af blandertransisto
ren med en BF 197 nedsatte converteringsstøjen betydelig) besluttede jeg at konstruere en
simpliceret converter på grundlag af en i »VHFCommunications« beskreven striplineconverter
(DC6HY 001).
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Diagrammet fig. 1.
Som det fremgår af diagrammet er converteren bestykket med siliciumtransistorer overalt,
HF-trinet er en BF 200, der er en almindelig
TV-transistor med ret gode data på 70 cm,
blanderen er en BF 197 og oscillatorkæden er
bestykket med BF 115 som overtoneoscillator
og BF 197 som tripler.
HF-trinet er som nævnt bestykket med BF
200, men AF 239 har været anvendt i den før
ste prototype med udmærket resultat, dog beOZ A PRIL 1 972

Fig. 2

mærkede jeg at converterens egenstøj var 3-4
dB større med AF 239, hvorimod forstærknin
gen var den samme (diagrammet med AF 239
er vist på fig. 4). Emitter- og kollektorkredsene
er udført som striplines i printpladen og bånd
bredden er ca. 10 MHz, så HF-delen er veleg
net til amatør-TV, hvis nogen skulle få lyst til
at eksperimentere med det.
OZ A P RI L1 972

Antennen kobles ind via en link udført af
1 mm Cu, der er loddet til stel ved striplinens
kolde ende og svæver med en afstand af 1 mm
fra kobbersiden, længde af linken er ca. 25
mm. I blandingstrinet er anvendt en BF 197,
der ved forsøg har vist sig at være den stan
dard-transistor, der gav mindst støj og størst
gain i den foreliggende opstilling. 144 MHz127

båndfilteret i kollektoren er ganske normalt og
er justeret til en båndbredde på ca. 3 MHz.
Krystaloscillatoren BF 115 arbejder på 96,000
MHz med et 5. overtonekrystal. Som bekendt
har et krystal nogen snyltekapacitet indbygget
(holder, tilslutningsterminaler m.v.), og for at
hindre denne kapacitet i at få oscillatoren til at
svinge på andre frekvenser, end den ønskede,
må krystallets kapacitet udbalanceres med spo
len L 7. Denne spole justeres således, at oscil
latoren går ud af sving, når kollektorkredsen
(96 MHz) bringes ud af resonans.
Triplertransistoren BF 197, der arbejder i

synet med flade tilslutningsterminaler, hvorfor
man må skære hullet op med en løvsav eller
lign. Pas på at lodde på begge sider af loddefligen, da man i nogle tilfælde bryder printet.
Den færdige converter kan efter behag ind
bygges i en kasse eller blot forsynes med sider
af printplade, der loddes fast på printet, man
må blot montere converteren således, at kob
bersiden med de tre striplines svæver mindst
10 mm over andre metalgenstande.
Som tilslutningsterminaler har jeg anvendt
de billige B & L koaxfatninger, men det står
en frit for at anvende BNC-UHF fatninger, jeg

Komponentplacering

Fig. 3

klasse C, får oscillatorsignalet overført via en
kapacitiv spændingsdeler, og 288 MHz overfø
res til striplinen via en Va å drossel og 50 pF.
Injektionssignalet overføres til blanderen via
koblingssløjfen L4, der er jordet ca. 15 mm fra
den kolde ende af L9 og derefter går ca. 25
mm langs L3 og tilbage til blanderen via 10
pF. Den side af L4, der kobler til L3 og L9,
er anbragt ca. 1 mm fra kobbersiden og retur
delen (fra bøjningen til 10 pF) er ca. 5 mm fra
kobbersiden.
Opbygningen
Converteren er opbygget på printplade af 1
mm expoxyglasfiber, men iøvrigt henvises til
printtegning og plan over komponentplacering
fig. 2 og 3 samt foto, alle i mål 1:1.
Alle trimmere er små, keramiske drejekondensatorer med fræsede plader. Der kan mu
ligvis spares lidt ved at anvende skivetypen, men
jeg tror at Q’et er højere i den her anvendte
type. Bemærk, at drejekondensatorerne er for
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kan bare ikke konstatere nogen forskel ud over
prisen.
Printet er forsynet med to tilslutningstermi
naler for +DC (9-12 V), hvilket muliggør at
udføre stand-by ved at afbryde DC til HF-trin
og blander, ligesom 288 MHz-signalet kan ud
tages solo til en evt. sender-blander.
Justeringen.
Først sættes 9-12 V på oscillatordelen, og
kollektorspolen i krystaloscillatoren bringes i
resonans på 96 MHz. Signalet kan kontrolleres
på en FM-modtager. Hvis oscillatoren ikke kan
bringes til at svinge, må man forsigtig justere
på spolen L7, men jeg tror, at den i alle til
fælde svinger villigt, idet jeg i prototyperne
uden besvær fik et 10,7 MHz krystal til at svinge
på 96,33 MHz, altså på krystallets 9. overtone.
288 MHz striplinen bringes i resonans ved
at måle stigningen i kollektorstrømmen til blan
deren over den viste 100 ohm modstand. Der
efter justeres 144 MHz kredsene til max. sus i
OZ A PRIL1972

2 meter modtageren. Kollektorspolen trimmes
ved ca. 145,8 MHz og koblingsspolen ved ca.
144,5 MHz, således at suset er nogenlunde ens
over hele båndet.
432 MHz kredsene trimmes efter et signal
udefra eller fra en hjemmelavet beaconsender
og så kan man, hvis man ønsker et optimalt re
sultat, eksperimentere med antennelink og kob
lingssløjfe, men hvis monteringsplan og beskri
velse er fulgt, er der ikke meget at hente her.
Perfektionister kan more sig med at eksperi
mentere med kollektor- og emitterudtag, men
betænk at hver gang en ny loddeklat sættes på
striplinen forringes kredsens Q.
Se iøvrigt skemaet over målte spændinger og
strømme. Alle de viste 100 ohm-modstande
kan naturligvis erstattes med Va / drosler, men
de er gode at have til at måle over.
Converteren er bygget i 4 eksemplarer (3
prototyper med håndlavet print og 1 stk. med
endelig udformning). Som før nævnt var den
første prototype med AF 239 i HF-trinet, og
denne converters egenstøj lå på ca. 30 dB over
støjen fra 2 meter-modtageren. De øvrige convertere, alle med BF 200, havde en egenstøj på
ca. 25-27 dB, hvorimod forskellen i forstærk
ningen ikke var målbar.
Hvis nogen skulle få lyst til at anvende AF
239, kan printet bruges uden ændringer. Na-

gelmæssig hørt OZ7IGY’s 70 cm beacon, lige
som mine daglige forbindelser med SM6BAL
under alle forhold har kunnet gennemføres.
(SM6BAL QTH Gøteborg, output ca. 15 W).
Leveringsmuligheder
Converteren med BF 200 kan købes i kit,
ligesom færdigætset print, krystal, trimmere
m.v. kan leveres af mig, se annonce i dette
nummer af OZ.
Efterskrift.
En forbedring af gain og støjtal kan opnåes
ved at anvende BFY 90, men her kommer pri
sen (kr. 33,30 + moms) ind i billedet. Jeg fo
reslår at beholde BF 200 i converteren og så
eventuelt bygge en forforstærker med BFY 90,
hvortil man kan anvende et halvt print (HFdelen med de to 432 MHz striplines). Denne
kombination giver en converter helt i topklas
sen.
Skema over målte DC-spændinger.
Vb = 9 V
E
B
C
Spændingsfald
over 100 ti

HF
BF 200
1,7 V
2.4 V
8.4 V
0,35 V

Mix.
BF 197
0,8 V
1,2 V
8,7 V
0,05 V*)

Ose.
BF 115
1,7 V
2,2 V
8,4 V
0,35 V

Trpl.
BF 197
0,03 V
8,7 V
0,05 V

*) Uden injektion : 0,035 V.
Målt med Universalmeter 30 kfi/V, sonde 10 kt).
HF trin med AF 239

Fig A

turligvis skal emittermodstanden lægges til
»+øen«, kollektor forbindes direkte til stripli
nen med en lus og basisforspændingen ændres
i overensstemmelse med diagrammet.
Converteren har været i brug i nogen tid, og
jeg har under nogenlunde gode konditioner re
OZ A P RI L 1972

Spoletabel:
LI: Antennelink. længde 2,5 cm, 1 mm afstand fra
L2, 1 mm Cu.
L2, L3: 432 MHz Stripline, se printtegning.
L4: Koblingssløjfe 1 mm Cu, se skitse og komponent
plan.
L5: 7 vdg., 1 mm Cu, 5 mm indv. dia., længde 10 mm.
L6: Som L5, udtag 21/» vdg. fra kolde ende.
L5 + L6 monteret lodret med en afstand på 3-5
mm mellem spolerne.
L7: 8 vdg. 0,3 mm Cu, 5 mm indv. dia., længde 8
mm.
L9: 288 MHz Stripline, se printtegning.
L8: Som L6.
Dr.: 15 vdg. 0,3 mm Cu, 3 mm indv. dia. tætviklet
{XU X drossel).
X-tal: 96.000 MHz 5. overtonekrystal, HC18/U for
indlodning.
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Den variable deler i TTL-udførelse, 1-255 deling
Af 0Z60H, Ole Hasselbalch, Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup
Efter at have arbejdet med den variable de
ler i over et år (se OZ nr. 2, 1971: 0Z60H:
En modtagerkalibrator med 1023 eller 255
frekvenser udfra ét x-tal), fik jeg pludselig lyst
til at gøre den i TTL-udgaven. Det lå jo lige
for, for jeg havde jo kassen, og det irriterede
mig hele tiden at dens udgangssignaler ikke
kunne køres direkte ind på nogle af de andre
kredse jeg brugte. Som sagt så gjort, og efter
nogle timers arbejde virkede den. Der var dog
en enkelt gate der drillede mig, så OZ9EQ der
byggede den sammen med mig, fik først liv
i sin. Nå det gav ham kun en ekstra glæde, idet
man nu godt kan få megen tid til at gå før en
tæller eller lignende arbejder. Det vil jeg i en
senere artikel komme lidt ind på, men jeg vil
først høste endnu lidt erfaring hi.
Deleren her er uhyre nem at få til at arbej
de. Den deler et 1 MHz krystal ned max. 255
gange. Det vil sige, at vi kan få harmoniske
ned til spring på 3922 Hz, hvilket er rigeligt,
men interesserede kan koble en 10 deler efter.
Jeg har bibeholdt transformeren i den gamle
opstilling, og de 6,3 volt kan fint stabiliseres
ned til 5 volt. Brug en 5 % zenerdiode, så går
det. Jeg har stadig krystalovn til ose., og stabi
liteten er fin. Som det kan ses af diagrammet,
er der betydelig færre kredse i opstillingen. De
harmoniske, den afgiver, går også højere op,
og ikke mindst: Den er mere moderne. Jeg
bruger den som tidsbasis for min tæller. Så er
det ikke mere nødvendigt at slukke for denne
enhed, men resten af tælleren kan man så bare
slukke for, når den ikke skal bruges.
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Det, man især skal passe på, når man arbej
der med TTL-kredse, er afkoblingen. Spar ikke
på dem, men sæt en 0,1 juF over hver tredie
eller fjerde kreds, samt hist og her et antal
på et par /uF. Så er småfejlene væk, hvis kred
sene er i orden.
Selve deleren her vil jeg ikke beskrive nær
mere. Den virker på samme måde som den, jeg
beskrev i OZ fra februar 71, så kik på den,
hvis du er i tvivl om virkemåden. Læg mærke
til, at forstærkeren til resetimpulsen er udeladt
i den ny opstilling. Det gør også sit til at den
er nemmere at bygge.
Derimod vil jeg lige gøre opmærksom på,
at den er endnu nemmere at bygge, hvis man
benytter sig af nogle kredse der hedder 74192.
Med dem er det muligt at indstille frekvensen
direkte, men det vil fremkomme i en endnu
senere artikel. Man kan ikke følge med den
hurtigt voksende hastighed af udbud i integre
rede kredse.
Af litteratur er der en masse. En god lille
bog fra Mullard hedder Electronic Counting.
Integrierte Schaltungen fra ITT intermetall er
osse fin. Philips FJ range of TTL integrated
Circuits fortæller osse en del. I UKW Berichte
findes der også gode ideer og ikke at forglem
me: man kan selv finde på en masse. Læg mær
ke til at jeg undgår omtale af linære kredse.
Skulle jeg også til at beskæftige mig med dem,
ville jeg få for meget om ørerne. Lad os få
nogle artikler om dette område også. Der må
da være mange, der arbejder med den form for
kredse?
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
25. november 1971

1. Tegn principdiagram af en SSB-styresender
og forklar kort virkemåden.
2. a) Tegn principdiagram af et anodespændingsmoduleret
triode-senderudgangstrin, tilkoblet en balanceret fødeledning.
b) Hvor stor LF-effekt skal modulatoren
kunne afgive ved 100 % modulation,
når senderen arbejder med maksimalt
tilladt input (amatørstation af kategori
B)?
3. Tegn principdiagram af en detektor for
FM-signaler samt et dertil koblet LF-trin
med transistor.
4. En svingningskreds med en spole på 10
vindinger har resonans på 7 MHz ved en
kondensatorværdi på 200 pF.
Hvor mange vindinger skal en spole med
samme viklingslængde og diameter have
for — i forbindelse med en kondensator på
300 pF - at give resonans ved 3,5 MHz?
(Der afrundes til nærmeste hele vinding).
5. For måling af et triodeudgangstrins input
benyttes et udvendigt instrument med in
dre modstand på 1000 ohm og fuldt ud
slag for 1 mA.
a) Angiv hvorledes senderen kan indrettes
med målebøsninger for måling af hen
holdsvis anodespænding og anodestrøm
under overholdelse af stærkstrømsreg
lementets bestemmelser om berørings
sikkerhed.
b) Foretag tilnærmet beregning af de i ar
rangementet
indgående
modstande,
hvis fuldt instrumentudslag skal svare
til anodespænding og anodestrøm på
henholdsvis 1000 volt og 100 mA.
6. a) Tegn det typiske udseende af en tran
sistors karakteristikfelt d.v.s. sammen
hængen mellem kollektor spænding og
kollektor strøm ved forskellige faste
værdier af basisstrømmen.
O Z A PRIL! 972

b) Vis hvorledes man bestemmer strøm
forstærkningsfaktoren h fe i et givet arbejdspunkt.
7. a) Ender hvilke forhold opstår der stående
bølger på en transmissionslinie mellem
en sender og en antenne?
b) Hvorledes kan man konstatere, at der
er stående bølger?
c) Hvorledes kan man beregne eller måle
standbølgeforholdet?
8. En 145 MHz amatørstation forårsager for
styrrelser i modtagning af TV-kanal 4.
(61-68 MHz).
a) Angiv mulige årsager hertil samt midler
til afhjælpning såvel på sendersiden
som på modtagersiden.
b) Angiv mulige årsager og midler til af
hjælpning, hvis forstyrrelserne stammer
fra en 7 MHz sender.
9. En AM-sender moduleres med en sinusf or
met tone. Hvor mange decibel ligger et
sidebånd under bærebølgens amplitude, når
modulationsgraden er
a) 100 %?
b) 50 %?
c) 10 %?

Besvarelse
I. Se fig. 1. Man kan diskutere, hvor styresen
deren ender og hvor PA-trinet begynder, så
fig. 1 viser måske mere end nødvendigt. Vi
starter yderst til venstre med en mikrofon, der
næst følger mikrofonforstærkeren (den trekan
tede kasse), den balancerede modulator, som
forsynes med MF-signal fra en krystalstyret
oscillator (BFO'en). Ud af den balancerede
modulator kommer de to sidebånd hørende til
et AM (amplitudemoduleret) signal, men med
undertrykt (udbalanceret) bærebølge. Ved pas131

Balanceret

modulator

Mixer

PA-trin

4. En af de (få) formler, det kan betale sig at
lære udenad, er udtrykket for selvinduktionen
af en eetlagsspole med n vindinger, længde 1 cm
oa diameter D cm:
(1)

sage af filteret skæres det ikke ønskede side
bånd fra. Det resterende sidebånd forstærkes,
mixes med en VFO, så frekvensen havner i det
ønskede amatørbånd, og forstærkes igen.
2. a) Se fig. 2. Det er naturligt at vælge et
push-pull trin, når fødelinien skal være balan
ceret. Bemærk neutrodyn-stabiliseringen, som
altid er nødvendig med trioder. Anodekredsens
sekundærspole er en „link“, dvs en spole på

få vindinger, som kan skydes ind mellem de
to halvdele af tankkredsspolen, så koblingen
kan varieres. Der er anvendt et balanceret Lled til tilpasning til 600 ohms linie.
b) Max. tilladt input er ved B-licens for alle
bånd og modulationsarter 100 watt iflg. be
stemmelserne af 1ste marts 1971. Modulatoren
skal kunne levere halvdelen heraf, forudsat
signalet er sinusformet, altså 50 W.
3. Se fig. 3, hvor vi til afveksling har tegnet en
forholdsdetektor - de fleste vil vælge en FosterSeeley detektor, som vi alle sammen kan slå op

En anden vigtig formel er udtrykket for fre
kvensen af en svingningskreds bestående af
spolen L og kondensatoren C:
25330

(2)

hvor L er i «H, C i pF og f i MHz.
Vi tager regnestykket i to spring. Først æn
drer vi f og holder C konstant: frekvensen hal
veres, deraf følger at frekvensen i anden potens
bliver en fjerdedel af før. Det kræver, at L skal
blive 4 gange så stor, når formel (2) skal passe.
Af formel (1) kan vi se, at såfremt spolens
længde 1 og diameter D ikke ændres, gælder at
L = en konstant gange n2. En firdobling af L
kræver altså en fordobling af vindingstallet n,
når formel (1) skal passe.
Første skridt giver altså 20 vdg., og vi er nu
på 3,5 MHz med 200 pF.
Vi ændrer nu kondensatoren fra 200 til 300
pF og må følgelig reducere spolens selvinduk
tion, dvs. vi må have færre vindinger.

videre L med samme tal, såfremt formel (2)
stadig skal give samme f. Altså, L ganges med

Og så sidste skridt: hvad skal vi gøre ved n,
for at L kan ændre sig med faktoren 0,667? det ses af formel (1), hvorefter vi kan skrive
Da vi skal afrunde til nærmeste hele vinding,
bliver resultatet 16 vdg.

i VTS side 101. Den efterfølgende forstærker er
ikke bemærkelsesværdig på anden måde, end at
det er standardopskriften for et LF-forstærkertrin.
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5. a) Se fig. 5. PA-trinet er kun vist meget for
enklet. Anodespændingen er absolut livsfarlig
at berøre, så vi kan ikke tillade os at indskyde
en måleshunt i plusledningen til ensretteren.
Sagen kan imidlertid klares ved at lade ensret
teren svæve i forhold til stel (jord) og indskyde
shunten RI som vist. Ved spændingsmålingen
kan vi ikke tillade os at føre højspændingen ud
til en bøsning på forpladen og bruge et univer
salmeter med 1000 V fuldt udslag. Vi kan helOZ APRIL1 972

ler ikke tillade os bare at indskyde en formod
stand mellem plus og bøsningen, svarende til
1 mA ved 1000 V, altså på 1 megohm. Stærk
strømsreglementet tillader nemlig kun, at vi
kan trække 0,5 mA max. ud af sådan en „berøringstilgængelig“ bøsning, og dette ville vi
komme til at overskride. Tilbage er kun mulig
heden for at anvende den viste spændingsdeler
R2-R3, der så samtidig kan fungere som
bleeder-modstand og sikring for, at højspæn
dingskondensatorerne bliver afladet i løbet af
en rimelig kort tid efter at spændingen er af
brudt, max. 1 s.
b) Ved 100 mA i PA-trinet skal der gå 1 mA i
instrumentet og de resterende 99 mA må føl
gelig optages af RI. Med tilnærmelse altså
100 mA. Der er 1 V over RI, så Ohms lov
giver RI = 1/100 kohm = 10 ohm. Tilnær
melsen er på 1 % , men da vi nok alligevel får
svært med at få udmålt modstanden så nøjag
tigt, er fejlen underordnet.
Hvis vi vælger bleederstrømmen til 10 mA,
skal der afsættes en DC-effekt heri på 10 W,
der hovedsagelig går i R2. Vælges tomgangs
spændingen over R3 til 1V, får vi R3 = 1 V/
10 mA = 100 ohm. R2 skal tilnærmet optage
1000 V, den bliver R2 = 1000 V/10 mA =
100 kohm. Når instrumentet tilsluttes, falder
spændingen over R3 lidt, fordi dens effektive
værdi nu er 100 ohm parallelt med 1000 ohm:

For at modvirke dette vælges R3 så meget
større, at parallelforbindelsen giver de ønskede
100 ohm, beregningen sker sådan:

I praksis tager vi en standardmodstand på 110
ohm, evt. to parallelt på hver 220 ohm.
6.
a) Fig. 6 viser karakteristikfeltet for en
tænkt transistor. Vi vælger en eller anden fast
OZ APR IL! 972

spænding, f. eks. VCE = 10V. På den lod
rette linie svarende hertil vælger vi et arbejdspunkt P, svarende til IB = 250 μA og ICE =
13 mA. Disse to tal giver os iøvrigt DC-strømforstærkningsfaktoren hFE = 52 (store bog
staver FE). Det er dog ikke denne, vi søger vi skal have fat på strømforstærkningsfaktoren
for „små signaler", hfe (med små bogstaver
fe). For at finde denne skal vi ændre basis
strømmen lidt, f. eks. til punkt O, det giver en
ændring A I c e = 13,0-10,5 = 2,5 mA. Be
mærk, at vi holder spændingen fast på 10 V
under denne manøvre. Vi får nu

Det er ikke altid, de to strømforstærkningsfak
torer ligger så tæt i værdi, som her.
7. a) Stående bølger opstår, når transmissionsli
nien afsluttes med en impedans, der er forskellig
fra den karakteristiske impedans Z0 . Det er her
antennens impedans, som alene er afgørende,
idet senderens udgangsimpedans (indre impe
dans) ingen betydning har for dette forhold,
b)
Er fødelinien koaksialkabel, indskyder
man et standbølgemeter mellem sender og an
tenne. Et sådant er en slags målebro, som er
i balance, når den ukendte impedans er ZQ.
Det tilkoblede meter slår ud i forhold til afvi
gelsen mellem den virkelige belastningsimpe
dans og Z0. Ved balancerede totrådslinier kan
varierende strøm og spænding langs linien på-

vises med en lille glødelampe med koblings
spole eller med en glimlampe. Er lyset kon
stant, når indikatoren føres langs linien, er der
ingen stående bølger.
c) Ved en åben transmissionslinie kan man di
rekte måle spændingen over den med et pas
sende HF-voltmeter. Forholdet mellem den
største og den mindste fundne værdi (findes
med en kvart bølgelængdes afstand) er stand
133

Man kan også klippe linien op og måle strøm
men forskellige steder med et HF-amperemeter. Max. og min. værdier findes igen med en
kvart bølgelængdes afstand, og standbølgefor
holdet bliver

Hvis man kender antennens fødeimpedans og
transmissionsliniens Z0, kan standbølgeforhol
det beregnes:

idet man vælger det resultat, der giver et tal
større end 1, idet standbølgeforhold (benæv
nes SWR eller blot S) altid er et rent tal større
end eller lig med 1. Er S = 1, er der ingen
stående bølger.
8.
a) E De 145 MHz dæmpes ikke tilstrække
ligt af TV-modtagerens antenne og forkreds,
men trænger frem til 1ste rør eller transistor,
som bliver overstyret. Man kan fjerne de to
antenner fra hinanden, hvis dette er muligt, i
modsat fald må man indskyde et lavpasfilter
mellem antenne og TV-modtagerindgang. Af
skæringsfrekvens ca. 80 MHz.
Bemærk, at TV-modtagerens spejlfrekvens lig
ger på ca. 145 MHz (65 + 2 • 35 = 135
MHz), så forstyrrelse fra senderens ønskede
signal kan også udmærket forekomme uden
overstyring af indgangstrinet. Men kuren er
den samme som ovenfor beskrevet.
II. Senderen kan, såfremt den er uhensigts
mæssigt konstrueret, udstråle et signal på eller
nær kanal 4. Der kan være tale om harmoni
ske fra en krystaloscillator eller blandingspro
dukter, som ryger med gennem PA-trinet. Sen
deren må afskærmes og afkobles omhyggeligt,
og ofte vil et båndpasfilter mellem senderens
udgang og antennen være nødvendigt,
b)
Selve 7 MHz signalet vil næppe kunne
trænge ind i TV-modtageren, undtagen via net
ledningerne eller evt. ved direkte indstråling i
modtagerens kredsløb. Sidstnævnte kan natur
ligvis også finde sted på 145 MHz, og ofte vil
der finde en ensretning sted i LF-forstærkeren
- herved fås forstyrrelse af lyd, men ikke af
billede. Mere sandsynligt er, at senderen ud
stråler harmoniske, hvoraf den 9.ende på 63
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MHz falder lige midt i kanal 4, hvor TVmodtageren er mest følsom. Også her må man
sørge for afskærmning og afkobling af sen
deren, så intet signal kan slippe ud ad anden
vej, end via antennekonnektoren. Her indsky
des så et lavpasfilter. I særlig uheldige tilfælde
kan de harmoniske dannes i korroderede me
taldele i senderantennens nære omgivelser og
udstråles herfra, og da er et lavpasfilter na
turligvis nytteløst. Et grundigt antenneeftersyn
på begge sider kan måske afhjælpe fejlen.
9. a) Ved 100 % modulation er amplituden
af hvert sidebånd halvdelen af bærebølgens
amplitude (dette bør man huske). 2 gange ned
svarer til 6 dB (når der tales om amplitude,
er det spændings-dB'er, man bruger).
b) 50 % er halvdelen af 100 c/c, altså 6 dB
under 6 dB, ialt 12 dB.
c) 10 % er 10 gange under 100 c/c, altså 20 dB
under 100 % , ialt 26 dB.

Kommentarer
Spørgsmålene er stort set gengangere fra tid
ligere prøver - det er ret sjældent, man ser nye
typer spørgsmål. Det kan altså betale sig at
gennemgå de senere års prøver, som alle fin
des i OZ. Nogle spørgsmål, som dette sæts
nr. 4, kan være ret så spidsfindige og kræver
nogen matematisk viden. For de fleste af op
gaverne gælder imidlertid, at man ikke kan
svare tilfredsstillende uden at forståelsen er i
orden, selvom man har gennemgået nok så
mange lignende opgaver derhjemme.
Når vi her gennemgår opgaverne ret detail
leret er grunden, at vi mener at kunne konsta
tere, at adskillige lærere ved tekniske kurser
rundt omkring selv har lidt svært ved at forstå
det hele.
Der er 2 timer til 9 opgaver, det er 131/3 mi
nut til hver. Tager vi bogstavinddelingen med,
er der 17 spørgsmål å 7 minutter. Der er ikke
tid til at tegne med passer og lineal. Heller
ikke til først at skrive kladde og derefter at
skrive rent. Går du i stå med et spørgsmål, så
gå straks videre til det næste. Husk, du består
hvis 2/3 af spørgsmålene er korrekt besvaret,
og du får ingen ordenskarakter -! Alligevel:
dine svar skal være læselige - helst RST 599!
Men RST 458 kan også gi’ QSL!
Held og lykke til dem, der vil forsøge sig!
7AQ
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Rævejægerens folkevogn
Af OZ9QW, Bent Nicolaisen, Møllegårdsparken 2, 8355 Ny-Solbjerg

Denne rævemodtager er fuldt på højde med
sin rullende navnefælle. Modtageren blev til
efter mange eksperimenter med »Rävsaxen«
beskrevet i OZ maj 1968, side 159, og jeg vil
anbefale, at man, inden man bygger modtage
ren, tager sig tid til at gennemlæse den oprin
delige beskrivelse. Mange har bygget »Rav
saxen«, men kasseret den igen p. g. a. diverse
mangler. Anført blev bl. a. at den var for
ufølsom, retningsbestemmelsen for unøjagtig
og selektiviteten for dårlig.

Ved bygning af flere prototyper fandt jeg
efterhånden frem til den her beskrevne modta
ger, som i alle henseender har tilfredsstillet mit
behov for en rævemodtager. Den har med godt
resultat været med i både storjagter og i det
lokale Århusmesterskab.
Efter at den havde nået sin endelige udform
ning blev den bygget i ca. 15 ens eksemplarer.
Der er altså tale om en virkelig gennemeksperimenteret ting. Jeg har haft mange forespørgs
ler på den, bl. a. fra helt unge mennesker, og
har derfor valgt at beskrive den sådan, at inter
esserede med ganske ringe kendskab til elek
tronik kan bygge den.
Man starter med at lave kassen, som vist på
tegning og foto. Her kan man evt. alliere sig
med den lokale blikkenslager og hans bukke
maskine. Svøb og chassis samles, efter evt. til
pasning med galopskruer (selvskærende skru
er). Hullerne bores gennem både svøb og
chassis på én gang, sådan at der sættes en
galopskrue i hvert hul, efterhånden som borin
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gen skrider frem. Når kassen er samlet, bores
de øvrige huller efter de opgivne mål, og kas
sen pudses pænt.
Ferritantennen vikles nu med 43 vindinger
0,3 emaille tætviklet i ét lag midt på staven.
Mellem stav og vikling bør man lægge et lag
papir. Tilledningerne, som gøres rigeligt lange,
beskyttes med et stykke flex. U-aluminiumsprofilet (kan lev. af firmaet N. Chr. Maibom,
Amager) skrues på kassen parallelt med kas
sens kant, ferritantennen centreres med tænd
stikker eller hvad man nu bedst kan bruge, og
tilledningerne føres igennem chassiset inden
det hele støbes ned med plasticpadding (rød
tube). Ferritstaven har målene 1 x 20 cm.
Modtageren er monteret på Vero-Board type
nr. 41/1501, som fås hos Århus Radiolager, el
ler direkte hos Ib Obel Pedersen. Vero Board
pladen afkortes de 3 stykker, der skal bruges.
Hvert stykke har 16 kobberstrimler all huller.
Til monteringen bruges 6 stk. 3 mm skruer og
6 stk. 5 mm høje afstandsrør af pertinax.
Skruerne går igennem det midterste hul i kob
berstrimmel nr. 1 og 16 i hvert stykke. Tilpas
modulerne til chassis’et, sådan at de går klar af
galopskruerne og de større komponenter. VeroBoarden skrues af igen og komponenterne lod

des på. De anbringes på den modsatte side af
kobberfolien og tilledningerne stikkes igennem
hullerne så langt de kan komme, loddes og
klippes af. Max. højde af loddeklat er ca. 3
mm.
Kast et blik på oscillatordiagrammet; de lod135

Lavfrekvensforstærker
Svøb:

65mm

materiale: 1.5 mm all

rette streger øverst er kobberfolien på VeroBoarden. Numrene henviser til komponenter
nes plads i diagramemt. F. eks. monteres T2 i
hulrække 2, 6, 5. T1 i 2, 3 og 6. 3 og 10 for
bindes med en isoleret ledning (»lus«). Det
samme er tilfældet med rækkerne 2 og 15.
Li er på 22 vdg. og er på 20 vdg. Spo
lernes vindingstal afveg i de 15 modtagere højst
± 1 vdg. Spolerne vikles på ringkerne 4322
020-91020 (Århus Radiolager) med 0,4 mm
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plasticisoleret monteringstråd (bedst) eller 0,3
emaille. Spolerne hænger kun i tilledningerne,
som strammes godt til, inden de loddes. Der
sættes nu loddespyd i efter behov og modulerne
undersøges for kortslutninger eller brud på fo
lien. Derefter monteres modulerne igen.
Batteriet (2 stk. Hellesens 1,5 volt tp. 778
»penlight«) loddes i serie, omvikles med isolerbånd og loddes direkte på potmeterets dobbelte
afbryder, hvilket mekanisk set er solidt nok.
OZ AP RIL 1 972

Højfrekvensfors tyrker
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Lidt pænere montage får man ved at spænde
elementerne på svøbet. Brug et Philipspotmeter
med tryk/træk-afbryder.
Resten af ledningsføringen gøres nu færdig,
idet hvert modul kun stelles fra et sted. Oscil
latoren stelles ved C1 Øvrige stelforbindelser
går til potmeterets hus eller telefonjacken, som
er indbyrdes forbundet med et stykke monte
ringstråd.
Hvert modul bruger ca. 2 mA og batteriet
holder nemt til en hel sæson, hvis man da hu
sker at bruge afbryderen. Hvis strømforbruget
er meget større, er der noget galt.
Justering og afprøvning foretages lettest med
et gitterdykmeter (lån et, hvis du ikke har; men
man kan med lidt pusleri finde Lyngby Radio
på ca. 1815 kHz og justere til max. på den
(se i øvrigt maj 68 OZ). HF-reguleringen er
meget fin, og som et lille plus er Ra sat i serie
med potmeteret, sådan at dæmpningen kun når
en vis grænse. Ved passende valg af Ra får
man et groft mål for, hvor tæt man er ved
ræven. Jeg har selv brugt 3,3 kiloohm og hvis
jeg kan høre ræven ganske svagt med neddrejet potmeter, ved jeg, at der er ca. 100-150
m til hulen.
Sense-antennen kan bestå af et stykke flexi
bel ledning ca. 50 cm langt, hvilket er vældig
praktisk og fungerer udmærket i alle situatio
ner. En udtrækkelig stavantenne på ca. samme
længde monteret i potmeterenden af modtage
ren giver dog mere ensartet sensning. Senseantennens modstand ligger mellem 5-15 kilo
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ohm og findes ved forsøg. Vi har i næsten alle
tilfælde brugt 10 kiloohm. Sensningen har al
drig svigtet, hverken i nærkamp eller på stor
afstand.
Alt efter hvilken trimmer man anvender i
indgangen kan man ane en smule mikrofoni.
Men selektiviteten og følsomheden især er fuldt
ud tilstrækkelig. Ved omhyggeligt valg af pejle
sted bliver pejlingerne altid særdeles gode; så
nøjagtige at min transistorsuper med stor ram
me får lov til at samle støv i al evighed fra nu
af.
Lige et par ord til begynderen m. h. t. valg
af pejlested: Regn ikke for meget med en ret
ning, taget fra et punkt, hvor der er luftlednin
ger i nærheden; selv hegnstråd kan influere.
Ved nyanlagte veje er der jordkabel langs ra
batten, gå derfor altid lidt ind på marken.
Skæve pejlinger kan man også få i rævens nær
felt, hvis antennen f. eks. er lagt ud med et
knæk på 90°, eller der på anden måde er lavet
»fiduser«. God fornøjelse.
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MOS-FET i FT 100’s HF-trin
Af OZ4DX, Rudy Jensen, Minervavej 15, Grindsted, 9310 Vodskov

Jeg har med fordel udskiftet den oprindelige
bipolare transistor 2SA 239 i HF-trinet med en
MOS-FET 3N141. Den skulle have betydelig
bedre kryds- og intermodulationsegenskaber og
det er da også min erfaring i dette tilfælde.
Den oprindelige modtager i Sommerkamp
transceiveren FT100 var behæftet med den fejl,
at kraftige signaler, måske beliggende udenfor
amatørbåndene, godt kunne høres som en mær
kelig kogen inde over dele af båndene; (værst

hos mig på 14 MHz), og selvfølgelig når bån
dene var åbne. Efter at jeg har sat MOSFET’en i, er den nævnte kogen og intermod.
forsvundet.
Det er ikke så svært at udskifte den gamle
transistor med den nye, man fjerner simpelthen
alle de oprindelige komponenter som tilhørte
2SA 239, for de skal ikke bruges mere. Den
nye transistor sættes i den oprindelige fatning,
med benene som vist på min tegning.

FREM

3N141 set fra bunden
MOSFET

G2
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Men sæt ikke transistoren i, før alle tilhø
rende modstande og kondensatorer m.m. er
iloddet, og rigtigt! For den nævnte MOS-FET
brænder let af, hvis en af gaterne svæver og
man rører med fingrene på gaterne, er den sta
tiske el. nok til at gaterne slår igennem. Så
derfor skal alle benene være kortsluttet, indtil
transistoren er sat i, så først fjernes kortslut
ningen.
Transistorfatning set fra
oven.

Jeg har lavet en lille tegning af, hvordan
printet ser ud under fatningen og vist, hvilke
ledninger, der er hvad. Den lille stump print,
der går til stel, skal brydes, det er til Gate 2.
Gate 1 er tilsluttet direkte til omskifteren, der
hvor 500 pF til basis oprindelig sad. Gate 2 får
spænding via en spændingsdeler, der er tilslut
tet RF-Gain således, at spændingen på Gate 2
kan varieres fra 0,2-3,3 V.
I drain er sat en HF-drossel på ca. 1 mH,
og signalet føres videre igennem 10 pF til næste
afstemningskreds. Det bemærkes, at dioden, der
sidder nede fra printet i spolerum 3 regnet for
fra, og op til omskifteren, fjernes, det er D102.
Da jeg ikke AGC-regulerer, skal ledningen,
der oprindelig brugtes til det, sluttes til + 12 V
genenm 8 kOhm; AGC-ledningen er den hvide
af de 3, der gik ned til HF-trinet. Ledningen,
der er blå-hvid, er en DC-tilbagekobling fra
første MF-trin, den bruges ikke mere. Den gul
hvide er RF gain midterarm.
Efter hele denne operation skal alle kredse
optrimmes igen, som beskrevet i manualen.
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Dr. OM OZ7AQ.
1 tilslutning til OZ4RH's artikel i februar
nummeret angående fotokopiering af printteg
ninger vil jeg her komme med et tips, som
mange vil kunne benytte.
De printfilm, som jeg benytter, er simpelt
hen transparenter til Overhead Projectors, disse
er fremstillet på en 3M fotokopiautomat, og
der står jo en hel del af disse maskiner rundt
omkring på de forskellige kontorer og virksom
heder samt skoler og institutioner. Så, der går
måske en del amatører op og ned af sådan et
apparat, uden at ane at man har den mulighed.
Tegningen, der skal kopieres, skal være i rig
tig størrelse, idet maskinerne ikke kan for
mindske eller forstørre, men det er jo ulige
nemmere, læg bogen eller bladet eller din egen
tegning i maskinen og tryk på knappen, få se
kunder efter er den færdige printfilm ude af
maskinen lige klar til at lave print efter.
Prisen for en transparent i A4 str. er ca.
3,00 kr. Hvis nogen er interesseret i at prøve
sådanne transparenter og ikke mener at have
muligheden indenfor rækkevidde, kan man hen
vende sig til mig.
OZ6GR,
A. Roger Hansen
Bøgevænget 5,
Tranbjerg.

Svar fra teknisk redaktør.
Vi har fået flere henvendelser angående print
tegningerne i OZ end dem, der har været her i
OZ. Konklusionen af det hele synes at måtte
blive, at vi fortsætter som hidtil med trykning
af positive tegninger i målforhold 1:1, da den
nødvendige teknik til overføring til kobberet i
et eller flere trin forefindes i tilstrækkeligt om
fang.
red.
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Antenner og
udbredelses
forhold

Termisk inversion.
Hvad er termisk inversion, og hvordan ind
virker det på udbredelsen af radiosignaler?
Termisk inversion betegner et meteorologisk
forhold, hvor temperaturen øges - indtil en vis
grænse - jo længere man fjerner sig fra jord
overfladen. Det normale er, at temperaturen
falder med ca. 6 °C pr. 1000 nr højdeforøgelse,
men ved denne termiske „omvendthed“ kan
der dannes en fortrinlig mulighed for at radio
signaler afbøjes og følger med jordens krum
ning langt udover den ordinære radiohorisont.
Termisk inversion — som kan optræde indtil ca.
2 km højde over jorden - er karakteriseret ved,
at temperaturen i denne højde er flere grader
højere end temperaturen ved jordoverfladen.
Varm luft kan som bekendt indeholde mere
vanddamp end kold luft, og ved termisk inver
sion dannes ofte, men ikke altid, en „dyne“ af
varm, fugtig luft. F. eks. over storbyer dannes
et loft for den berygtede „smog“.
Radiobølger bliver, ligesom lys, afbøjet ved
passage gennem medier med forskellig tæthed:
f. eks. lyset afbøjes i grænselaget mellem luft og
vand, og lysstrålerne ændrer retning. For radio
bølgers vedkommende er det stoffets dielek
tricitetskonstant, der er afgørende for afbøj
ningens størrelse.
Dielektricitetskonstanten i luft med en høj
fugtighedsgrad er nogle brøkdele af en procent
større end dieelektricitetskonstanten i kold og
tør luft. Når et signal på sin vej fra en antenne
møder luftlag med større og større indhold af
fugtighed, og dermed højere dielektricitets
konstant, vil signalet gradvist bøjes, dette kal
des refraktion, og signalet tvinges mod jordover
fladen, i stedet for at forlade denne i en ret
linie.
Ligeledes, hvis radiosignaler rammer undersiden
af en opsteget „varmlufts dyne“, med en flad
OZ APR IL 1 972

Ved OZ7CH Carl Ulrich
Holten, Humlevej 13,
Jyllinge
4000 Roskilde
Hertil sendes spørgsmål,
der ønskes besvaret
i denne rubrik

vinkel, reflekteres signalerne mod jorden. Efter
en stille varm dag, medfører aftenkøligheden
ofte dette fænomen. Betingelserne for oven
nævnte er et lummert vejr, uden vind, og det
forekommer på varme sommerdage over om
råder med en passende mængde fugtighed.
Dette sker i den nederste del af atmosfæren
(op til ca. 2000 m. o. j.) i området, som kaldes
troposfæren. Denne afbøjende indflydelse gør
sig gældende på alle radiofrekvenser i større
eller mindre grad. Kun på VHF, UHF og højere
frekvenser bemærkes forholdet tydeligst, idet
man her normalt kun har dækning indtil radio
horisonten. På HF gør andre udbredelsesfor
hold sig gældende, der i almindelighed dækker
over dette fænomen, men det kan dog konsta
teres.
Det må her bemærkes, at det er luftens ind
hold af usynlig vanddamp, som giver disse
ekstraordinære
udbredelsesforhold.
Danner
vanddampen synlige dråber: tåge, skyer eller
regn, dæmpes UHF og specielt SHF mærkbart,
idet dråbernes størrelse og tæthed nærmer sig
bølgelængden, og det sætter en dæmper på ud
bredelsen. løvrigt benyttes visse radarfrekven
ser til iagttagelse af skyformationer: vore me
teorologer benytter netop „vejr-radar“ i deres
arbejde.
Ovennævnte giver en forklaring på „mekanikken“ bag termisk inversions indflydelse på
bl. a. VHF- og UHF-signalers udbredelse. Men
hvordan kan vi eventuelt forudsige, hvornår der
er forhold?
Fænomenet opstår på alle tider af året, f. eks.
forekom det i januar 1971 over København og
det meste af sommeren 1969 over Europa. Når
fænomenet opstår på et begrænset område, vil
det være fulgt af fading, der er langsom og uryt
misk, og forholdene vil være korttidsbegrænsede. Fænomenet forekommer sjældent over
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F

vandområder, men over store landområder på
den varme årstid kan det give næsten fading
fri udbredelse over 100, 250, 1000 km, af
hængig af de lokale meteorologiske forhold:
stille, lummert og meget varmt.
Det har ofte vist sig, at der er gode betingel
ser for termisk inversion i grænseområder mel
lem luftlag med højt og med lavt lufttryk (ba
rometerstand). Har man adgang til vejrkort med
isobarer indtegnet og oplysninger om tempera
tur (over 15 °C), fugtighed (over 80% rel.) og
vind (0), kan man næsten forudsige, at der vil
være ekstraordinære forhold, idet ideelle trans
missionsveje vil forekomme på langs ad isoba
rerne. Dette er utvivlsomt velkendt af mange
2m-folk og TV-DX-ere.
1 almindelighed kan man sige, at det er den
varme tid fra begyndelsen af maj-juni til slut
ningen af august-september, som for Danmarks
vedkommende kan byde på muligheder. Det
bedste tidspunkt på døgnet synes at være
1-2-3 timer før solnedgang og umiddelbart
derefter. Mange gange i 1969 varede forhol
dene op til 5 timer, men det hører til sjælden
hederne.
„Duct“-fænomenet må her omtales. Helt
ideelle forhold opstår hvis et eller flere vand
rette kolde og fugtfattige lag befinder sig i „dynen“ af varm og fugtig luft. Herved opstår
„duct“-fænomenet, d.v.s. en slags „rør“ eller
„bølgeleder“ for signalerne, der uden væsent
lige tab føres langt omkring, indtil de løber ind
i luftmasser, som bøjer signalerne ned til jor
den igen. I disse tilfælde forekommer forbav
sende ringe fading, og tilstandene kan være
usædvanlig stabile i timevis.
Dette forhold kan medføre, at to geografisk
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Eksempler på udbredelse i troposfæren. Skraveringen
angiver tætheden af usynlig vanddamp.
Tranmission fra B til A muliggøres af termisk inver
sion med varm, fugtig luft ned til jordoverfladen. Nor
malt ville signalet fra B have fulgt den stiplede linje.
Transmission fra B til A muliggøres af termisk inver
sion, hvor overgang mellem varm luft foroven og kold
luft forneden er markant.
Transmission fra F til C muliggøres af to lag, der
danner en „duct“, og signalet bøjes til jorden, som
ved A. Situationen er ikke så hyppig som de andre,
men giver de længste distancer.

langt fra hinanden beliggende områder har me
get fin kontakt med hinanden, men de mellem
liggende egne intet hører: Signalerne befinder
sig i en „duct“ i 200 til 2000 m højde over ho
vedet på dem!
Polarisationen af signaler, som er transpor
teret omkring på nævnte måder, er drejet bort
fra det plan, de blev udsendt i. - Det er derfor
en fordel også at kunne dreje sin antenne om
kring en vandret akse, udover den lodrette.
Tilmed bør man kunne vippe sin antenne flere
grader over horisontplanet, fordi signalerne
kommer muligvis temmelig stejlt ned.
Ved at iagttage TV-kanalerne 5-11 for evt.
udenlandske signaler, vil man blive adviseret om
mulige gode forhold på 2 m. Eventuelle åbnin
ger på 70 cm varsles ved at afsøge TV-kana
lerne på UHF. Forholdene på TV-kanalerne
2-4 er derimod ikke en éntydig rettesnor for
ekstraordinære udbredelsesforhold foranlediget
af termisk inversion. Disse frekvenser (47-68
MHZ) påvirkes også af de sporadiske E-lags
reflektioner, der ikke er afhængige af forhold
i troposfæren. Men 2 m og 70 cm forholdene
er udelukkende et meteorologisk anliggende,
og sommersæsonen står iøvrigt snart for døren,
så der er gode chancer i de kommende måneder.
OZ AP RIL 1972

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

Modtager fra OZ juni 1970
Jeg har bygget OZlBP’s transistormodtager
fra OZ juni 1970 (kører fortræffeligt), men nu
er jeg imidlertid begyndt på en udvidelse til
transceiver, og her har jeg problemet, hvordan
den balancerede modulator laves, når jeg skal
bruge den samme MF. Skal AGC’en til plus i
sendestilling, eller er dette unødvendigt?

som fig. 1 viser, køre modsat vej gennem filte
ret, eller som fig. 2 viser køre samme vej. Ud
fra enhvers særlige forudsætninger kan man så
skrive en liste over fordele og ulemper ved de
to systemer og derefter gøre sit valg. Skal sam
me MF-forstærker anvendes til både RX og
TX, d.v.s. system II anvendes, kan man koble
senderens balancerede modulator (LF til MF

Fig. 1

LF BFO

RX-HF

VFO

BFO

LF

Fig. 2

Transceiver-ideen bygger på, at man anven
der det selektive MF-filter samt VFO (HF-lokaloscillatoren) og BFO (MF-lokaloscillatoren)
til både sender og modtager. Så kan man enten,
OZ A P RI L1 972

converter) som vist på fig. 3. Men det kan vel
diskuteres, om det kan betale sig at spare en
ekstra MF-forstærker - jeg synes i hvert fald
ikke, dette punkt bør være afgørende. I sende
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stilling kan man lægge AGC’en til plus, hvor
ved fås fuld forstærkning, såfremt forstærke
ren ikke herved overstyres. Men man kan også
udnytte AGC’en til ALC, d.v.s. aut. udstyrings
kontrol ved sending. Husk ved overvejelserne,
at alle passive filtre (d.v.s. sådanne uden ind
bygget forstærkning) er ligeglade med signalets
retning gennem dem.

Oversættelse af transistorer
Da jeg kunne tænke mig at bygge HB-70
RX’en fra ARRL-håndbogen 1970, vil jeg ger
ne have en oversættelse af følgende transisto
rer til „europæisk“. Kan alle disse typer evt.
erstattes af een HF- og een LF-type?
Desværre har jeg lige netop ikke adgang til
1970-udgaven af ARRL-håndbogen i skriven
de stund, men der er nu ikke så megen risiko
for at svare helt ved siden af. Samtlige HFtyper (2N3564, 2N3641, 2N3643, 2N3688)
kan erstattes af BF 167 eller BF 173, der dog
begge har anden benkonfiguration (B-E-C-S
fra tappen med uret set nedefra). Samtlige LFtyper (2N3566, 2N3567, 2N3568, 2N3692)
kan erstattes af BC 107. Eller du kan bruge
BF 196 eller BF 197 til HF, de er i plastichus.
Til mere ukritiske anvendelser er det næsten
ligegyldigt, hvilken NPN-silicium type, man
propper i. Transistorer har jo den store fordel
fremfor rør, at DC-arbejdspunktet altid be
stemmes af modstandene i basis og emitter,
forudsat fornuftig dimensionering (det skal
man nu ikke altid tage for givet!).
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Darlington
Jeg håber, du kan hjælpe mig med følgende
spørgsmål: Hvilke fordele har en Darlingtonkobling, hvad kan den bruges til og hvordan
beregnes den?
Darlington-koblingen er betegnelsen på den
særlige måde at koble to transistorer på, som
fig. 4 viser. Udadtil fungerer de to som een tran
sistor med strømforstærkningsfaktor lig med
hfe = hfe1 ‘ hfe2, altså produktet af de to
enkelte
transistorers
strømforstærkningsfakto
rer. Der er såmænd ikke noget særlig mystisk
ved dette, og koblingen har været kendt og
anvendt i mange år. Nu kan man få de to

Fig. 4

transistorer indbygget i samme hus som en
slags integreret kreds. De viste karakteristik
ker er for sådan en, Siemens BDY 87, BDY 88
og BDY 89 (til 20, 40 hhv. 60 volt VCb).
Denne effekt-børge er udmærket til LF-udgangsforstærker, serieregulator og meget an
det. Hvor effekttabet kan blive betydeligt, for
binder man en modstand på 50-200 ohm mel
lem B2 og E2 for at holde nulstrømmen nede.
Bortset herfra behandles den blot som en
transistor med særlig stor strømforstærkning
og dobbelt V B e aq
OZ A PRIL 1 972

HB information
På HB mødet i Odense den 11. og 12. marts 1972
blev der bl. a. truffet følgende afgørelser:
Det midl. VHF udvalg blev ændret, så det nu er et
permanent udvalg, bestående af OZ5WK, OZ5KD og
OZ5GF. SAG udvalget blev sammensat af OZ3Y,
OZ7IN og OZ4SJ.
OZ-CCA testen afvikles for sidste gang i år. Moti
veringen for ophøret er, at der blandt testens mange
deltagere kun er en snes OZ amatører.
Endvidere vedtog man at ansætte OZ7XG som ny
hovedredaktør. OZ7XG redegjorde i den forbindelse
for sine tanker om varetagelsen af denne post, hvor
der især blev lagt vægt på OZ’s forpligtelse til at være
EDITs officielle talerør og til at være bindeleddet mel
lem foreningens mange medlemmer spredt ud over
hele landet. Se i øvrigt den ledende artikel.
Som annonceagent ansattes OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen, Risbro 29, 2650 Hvidovre, tlf. (01)
78 74 15, der har en „fortid" i reklamefaget.
Til at repræsentere EDR på Region I konferencen i
Holland den 15. maj 1972 har man udpeget OZ2NU.
Til sidst kan nævnes, at HB har besluttet at udskrive
en konkurrence om en evt. afløsning af vor nuværende
forside på „OZ“, jfr. nedenfor.
Officielt referat fra mødet vil blive bragt i OZ på
vanlig vis.
H. R.
KONKURRENCE
„OZ“s forside er ganske pæn. men måske kan den
blive pænere, derfor har E.D.R.s hovedbestyrelse be
sluttet at udskrive en konkurrence om en ny forside
til „OZ“.
Alle kan deltage. Har du en god idé, og kan du
realisere den til et udkast så send os venligst dit for
slag.
1. præmie 250 kr.
2. præmie 150 kr.
Alle de indkomne forslag vil blive nummereret og
udstillet på foreningens generalforsamling i Køben
havn, søndag 24. september 1972.
De
tilstedeværende
ved
generalforsamlingen
vil
kunne deltage i afstemningen om ét af de udstillede
forslag, eller „OZ“s nuværende forside. E.D.R forplig
ter sig ikke til at benytte et præmieret forslag.
Forslag bedes sendt til E.D.R.s næstformand: OZ3Y,
H.
Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør, senest 31. juli
1972.
Hovedbestyrelsen.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
Farvergade 17, 1007 København K
Telefon: (01) 11 66 05
Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der i maj måned d. å.
i København og enkelte provinsbyer vil blive afholdt
prøver for radioamatører. Sidste frist for tilmelding til
prøverne er den 21. april 1972.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om amatør-radiosendetilladelse" i udfyldt og
underskrevet stand. Ansøgere, der har været indstillet
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning
på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
dato, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
E. B. Børge Nielsen / P. V. Larsen.
60 år.
OZ1BP. Bernhard Petersen. Bornholmsgade 66, Al
borg, der er kendt for sine mange gode konstruktions
artikler i „OZ“ samt som den formand, der „gennem
brød muren" og lagde grunden til den styreform, der
nu vinder mere og mere frem i EDR. fylder 60 år den
18. april 1972. Congrats.

NØGLEHULLET
R.S.G.B. sender Slow-Morse
Med det formål at hjælpe kommende amatører med
CW'en udsender RSGB morseøvelser i langsom takt
fra nedenstående stationer på de anførte frekvenser og
tider (GMT):
hver mandag
kl. 1900
fra GC2FMV på 3,600 MHz
hver tirsdag
kl. 2000
fra GM3P1P på 3,590 MHz
hver tirsdag
kl. 2045
fra GM3CRY på 3,590 MHz
hver torsdag
kl. 1830
fra GW3VBP på 3,590 MHz
hver lørdag
kl. 0930
fra G3YZZ
på 3.590 MHz
hver lørdag
kl. 1400
fra GC2FMV på 3,600 MHz
Fra „Radioconimunication".
Annonce i Bornholms afd. blad „KONTAKT":
Gode undskyldninger for ikke at køre CW. Billet
mrk. JGIM.
Vinder må vist blive: Jeg har endnu ikke købt
EDR's QSO instruktion. Køb den, brug den, kør CW
og slip for yderligere annonceudgifter.

NYT & NOTER
„De er så flinke i OZ“
men ikke til at sende lovede QSL - siger OZ3WP og så er det ganske vist, for han er Award Manager
og modtager mange klager herover fra udlandet.
Føler du dig truffet?
OZ APR IL 1972

HANDICAPPEDE RADIOAMATØRER
Forhåbentlig var der mange, som havde lejlighed
til at se den norske film „LA5LG kalder CQ“, som
blev bragt i dansk tv den 2. marts 1972. Desværre
opstod der i sidste øjeblik vanskeligheder, således at
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det oprindeligt planlagte
Danmark ikke kom med.

indslag

om

arbejdet

her

i

bejde sammen om sagen, og vi må passe på, at dis
pensationsmulighederne ikke bliver misbrugt.

I marts nummeret af OZ 1971 side 122 er der rede
gjort for, hvorledes arbejdet med de handicappede
kunne tænkes afviklet. Siden da er der sket en hel
del, og jeg tror derfor det er på sin plads i dag nær
mere at redegøre for, hvorledes en sag bør forløbe.

Af hensyn til det fremtidige arbejde beder jeg om at
måtte blive holdt å jour med de aktuelle sager. Jeg
er selvfølgelig altid til rådighed med besvarelse af
spørgsmål.

Det er helt klart, at vi må regne med aktiv med
virken af mange amatører hele vejen igennem; først
selvfølgelig med at finde frem til de personer som
virkelig trænger til hjælp, men yderligere også med
arbejdet undervejs til sendetilladelsen, ja, endnu læn
gere, nemlig med det fremtidige tilsyn med stationens
rette drift.
Det må stærkt pointeres, at det er de virkelig
handicappede vi er ude efter. Vi har fået en så
villig og positiv behandling både i P. og T og i
førefonden, at det vil være katastrofalt, hvis vi
der gå inflation i systemet ved at yde hjælp til
som burde kunne få sendetilladelse og station på
mal vis.

hårdt
vel
Van
lader
folk,
nor

Det første der må ske er derfor, at de amatører
der optræder som „faddere" foretager en nøje vur
dering af graden af handicappet og afslår særhjælp,
hvis det skønnes at den handicappede skulle kunne
klare sig igennem på normale vilkår.
Sagen kan nu deles op i tre faser:
1) Sendetilladelsen.
Hertil kræver P og T:
a) Ansøgning om sendetilladelse. Denne udfærdiges på de normale dertil indrettede blanket
ter som kan rekvireres hos P og T. Det skal
anføres, at det er umuligt for ansøgeren på
grund af handicappet at tage teknisk prøve.
b) Morseattest, der som normalt skal underskrives
af formanden for den lokale afdeling og af
E.D.R.s
formand.
Nærmere
oplysninger
om
denne attests indhold kan fås hos mig.
c) Lægeattest, hvori handicappet beskrives.
d) Erklæring fra to amatører, om at de påtager
sig tilsyn med stationen. Vi gør opmærksom
på at det gamle krav om krystalstyring er bort
faldet. Blanket kan rekvireres hos P og T.
2)

Ansøgning om tilskud til anskaffelse af station.
Dette søges gennem Vanførefonden, Hans Knudsens Plads 1, opgang 1, 2100 København 0. Tlf.
(01) 29 35 14. Der kan i ansøgningen henvises til
drøftelse mellem kontorchef cand. jur. Knud Gre
gersen og niig.

3. Indretning af stationen.
Her må „fadderne" igen træde til med opstilling
af stationen, montering af antenne m. v., ligesom
de i samarbejde med den handicappedes fysio
terapeut må anordne hjælpeudstyr på stationen, så
den nemt kan betjenes af den handicappede.
OZ3WP, Walter Panitzsch, Esplanaden 46, 1263
København K, Tlf. (01) 14 27 56, kan muligvis
hjælpe på sporet af egnet hjælpeudstyr.
Danske radioamatører har her en enestående lejlig
hed til at hjælpe deres medmennesker, men vi må ar
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OZ1TD Trygve Tøndering, Solbakkevej 8,
2820 Gentofte. Tlf. (01) OR 11 36.

HOLGER DANSKE OG RX-FYN
Jeg har med større og større
RX Fyn fylde OZ. Denne idé
men et meget stort antal læsere
ren af artiklen også læser OZ vil
brevet, men lade ham læse det her i OZ.

ærgrelse set artiklen
har ikke kun jeg,
af OZ. Da forfatte
jeg ikke sende ham

Jeg vil tilkendegive al respekt for det store ar
bejde. han har lagt for dagen. Det kender jeg selv til,
men så har jeg heller ikke mere godt at sige. Jeg har
talt med 7AQ og spurgt ham, hvor lang tid denne
RX Fyn endnu vil komme i OZ, men her kan jeg ikke
få noget svar, hvorfor ikke, for jeg betaler da for OZ.
Jeg ved, at alle de mennesker jeg personligt kender,
ikke har noget godt at sige om artiklen, men lad mig
komme med følgende forslag:
Få lavet et spørgeskema som medfølger et kom
mende OZ. Sørg for, at det klart og tydeligt giver svar,
som OZ’s redaktør kan bruge til de kommende numre
af OZ. Det kan ikke være meningen, at man i OZ skal
vide. hvor lang en gul ledning skal være. Men lad os
se læsernes interesse for sagen. Jeg vil som læser af
OZ gerne se, at hele dette brev kommer i OZ. Jeg
fik at vide af 7AQ, at jeg ikke kendte de folk, som
ville bygge RX Fyn, og dem vil jeg gerne lære at
kende. De må gerne skrive til mig personligt, men jeg
vil samtidig gerne have svar fra de formentlig mange,
der er godt sure, men som bare ikke kommer ud af
busken.
Mit forslag går ud på følgende: Lav et spørgeskema
af lignende art som det, der bruges til valg. Udlov
en lille præmie i form af en flaske vin, eller en stor
æske chocolade. Der trækkes så lod, når alle kuponer
er afrevet. Dette vil givetvis give flere svar, og OZ’s
redaktør kan ud fra de forhåbentlig mange svar gøre
OZ til det blad, det har været. Jeg synes dette kun vil
gavne sagen. Altså, misforstå mig ikke RX Fyn, men
nu har jeg sagt min mening, og det bliver nok ikke
sidste gang, for af og til vågner (Holger OZ Danske)
forhåbentlig.
Er du tilfreds med OZ?
Hvis ja så sig hvorfor.
Hvis nej. Hvad er der galt?
Hvilke artikler har interesse?
Skal det være transistorkonstruktioner?
Skal det være rørkonstruktioner?
80, 40, 15, 20, 28-30 Mhz modtagere?
sendere?
2 meter modtagere?
2 meter sendere?
70 cm eller højere?
OZ A PRIL 1 972

Måleinstrumenter?
Hvilke?
Små fiduser?
Læserne skriver? er det læst af Dig???
Er referaterne udførlige nok?
Traffic-Department, har det interesse, ja eller nej?
Kører Du 80, 40, 20, 10, 2 eller højere?
Skulle man få annoncørerne til at lave annoncerne
lidt festligere? Se for- og bagside.
Giv oplysning om alt Du er utilfreds med eller til
freds med.
Dette skulle være en konstruktiv kritik
tiger til optagelse i DETTE OZ?????
Venligst medlem 6934,
Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup.

Ole

nok har du betalt for OZ, men du har dog ikke betalt
mere end andre medlemmer, heller ikke mere end de
begyndere, som har glæde af RX-FYN, men ikke for
står, hvad man f. eks. bruger en 144 MHz transverter
til.
Om
gorien
punkt.
riment
blad?!
som

Hasselbalch,

OZ6OH,

SILENT KEY

Hansen,

OZ7XG,

Svar til OZ6OH fra hovedredaktøren.
I egenskab af hovedredaktør vil jeg med glæde tage
den fremsatte idé om et sådant afkrydsningsspørge
skema op, al den stund alle muligheder for et bedre
OZ
bør
efterprøves.
I
den
foreslåede
række
af
spørgsmål mangler jeg blot et enkelt lydende: „Skal
der være begynderstof i OZ“, men - -- -- -- -- det kan
jeg så selv føje ind.
Vy 73 de OZ7XG, hovedredaktør.
Svar til OZ6OH fra teknisk red.
Nu. da RX-FYN er en afsluttet sag, er du for
håbentlig faldet ned på jorden igen, og vi kan så
måske
diskutere
emnet
„begynderstof11
noget
mere
lidenskabsløst.
Du har selv skrevet adskillige udmærkede artikler i
tidens løb, også nogle, som begynderne kan have
glæde af at læse. Men har det ikke slået dig, at sen
tensen „Viel Geschrei und wenig Wolle“ passer ud
mærket i denne sammenhæng -? Der råbes ustandse
lig på begynderstof fra alle sider, men når vi så for
søger os i en lidt anden genre end den gammelkendte,
ja så er alle onde ånder sluppet ud af sækken.
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Det er med sorg jeg må meddele, at en god ven,
OZ6VB Verner Brandrup, pludselig er død. Verner
blev 63 år. Han har været radioamatør i 13 år, Ver
ner var vel ikke så kendt i OZ, han kørte mest på
20 meter, men jeg ved, at han havde mange amatør
venner i Grønland, samt i det øvrige udland. Vi vil
savne Verners stemme, men savnet er størst for hans
kone, der ikke er rask.
Æret være hans minde.
OZ5IH.
Med sorg må jeg meddele, at min lærekammerat
og gode ven igennem flere år, Otto Dalsgård, OZ4OU,
i januar måned er død på sin arbejdsplads, kun 25
år gammel.
Æret være hans minde.
Henrik Muller, OZ6MZ.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Kære Ole!

Jeg kan godt
klar over - at
ligt er affødt
værdi. Det er
som ønsker at

Vy 73 de OZ7AQ, Bent.

beret

Svar til OZ6OH fra forfatteren.
I egenskab af forfatter til omtalte artikel, må jeg
konstatere, at ovenst. brevs indhold og form, også an
gående dette punkt, sammenholdt med navnlig de ind
ledende bemærkninger til nævnte artikel, taler så gan
ske og aldeles for sig selv, at enhver yderligere kom
mentar synes mig inderlig overflødig. At de begyn
dere, der er gået i gang med projektet, efter at have
læst ovenstående læserbrev, skulle føle trang til at
skrive til OZ6OH, der jo indirekte har sat dem i bås,
må da vist anses for ønsketænkning.
Venligst
medlem
4730
Erling
Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense,

der i fremtiden skal komme mere stof i kate
RX-FYN kan ikke siges på indeværende tids
Det kan fortælles, at der var tale om et ekspe
- det må da være tilladt i foreningen EDR’s

fortælle dig - hvad du næppe selv er
din vrede over RX-FYN højst sandsyn
af artiklens manglende underholdnings
simpelthen kun de folk (begynderne),
bruge stoffet, som gider læse det. Og

Contest Manager:
Diplom-manager:
E.D.R.s QSL-Central:
Red. DX-stof:
Red. VHF-stof:
Red. DR-stof:
Red. Mobil-stof:
Red. Ræve-stof:
Red. RTTY-stof:

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

Traffic Manager.
Som det vil være læserne bekendt fra sidste nr. af
„OZ“ måtte jeg af visse helbredsmæssige grunde
trække mig tilbage fra bestyrelsesarbejdet i „EDR“,
herunder var ikke medregnet arbejdet i „Traffic De
partment".
Dette felt er i sig selv et roligt og også adspredende
arbejde, som for min part er blevet så indarbejdet, at
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savnet af det vil være til større gene for mit velbefin
dende - end selve beskæftigelsen med det.
Imidlertid vil det være til gavn for en effektivisering
af begrebet „Traffic Department", at opbygningen af
dette, som blev beskrevet i december nr. af „OZ“
1953, bliver offentliggjort påny, med de rettelser og
eventuelle tilføjelser, der er sket siden da.
Denne information skal blive givet i næste „OZ".
OZ2NU.
Swedish Communes Award-SCA.
På grund af en Riksdagsbeslutning er der i Sverige
i løbet af 60-erne blevet vedtaget en kommunesam
menlægningsplan, hvilket har medført, at Sverige er
blevet delt op i 272 såkaldte kommuneblokke.
Med det formål, såvel indenfor som udenfor landet
at øge interessen for qso med svenske stationer, har
klubben SK5AJ udgivet et diplom: Swedish Commu
nes Award - forkortet SCA - med henblik på kon
takt med flest mulige af de 272 kommuneblokke.
SCA uddeles i 6 forskellige klasser:
SCA-50 SCA-100
SCA-150
SCA-200
SCA-250 og SCA-ALL for de respektive antal
kommuneblokke.
SCA-ALL nummereres i den rækkefølge som det
udstedes.
Almindeligt:
Diplomet kan opnås af såvel licenserede sender
amatører som af SWLs. Forbindelser efter 1. jan.
1971 med faste, portable og mobile stns. er gyldige
til diplomet.
Rekordbog:
Klub SK5AJ har sammensat en rekordbog d.v.s.
kontaktbog, indeholdende komplette regler, en syste
matisk opstillet kommuneliste med plads til alle nød
vendige notater, samt en diplomansøgningsblanket. Re
kordbogen kan rekvireres fra Klub SK5AJ, Awardmanager Box 46, S-591 01 Motala I. Sverige for sv.
kr. 3.00 + porto, hvilket beløb også kan indsættes på
postgiro 79 46 55, Sverige.

1.

2.

3.

Kommunetilhørsforhold:
Kommunelisten er udarbejdet i samråd med lan
dets lensstyrelser, samt Statistisk Centralburo og er
den fortegnelse, der skal gælde for SCA.
Nummereringen foran hver kommune kan anvendes
for at forenkle angivelsen af kommunetilhørsfor
hold, hvor stednavnet ikke er i overensstemmelse
med kommunenavnet.
1 de tilfælde hvor kommunesammenlægningen ikke
er fuldstændig gennemført, gælder for SCA det
kommunetilhørsforhold, som stedet skal have senest
d. 1. jan. 1974.

4.

Såfremt intet andet angives på qsl-kortet, gælder
den qth, der er trykt på kortet for identificering
af kommunetilhørsforhold.

5.

Portable og mobile stationer
portable resp. mobile qth'er.

148

skal

på

kortet

angive

Ansøgning:
1.

Kommunelisten i rekordbogen udgør grundlaget for
ansøgningen og skal være rigtigt ført m.h.t. bekræf
tede stationer, dato og qth.

2. Udfyld diplomansøgningen i diplombogen.
3.

Lad to licenserede stationer kontrollere de qsl-kort,
som svarer til ansøgningen. De bekræfter deres
kontrol ved underskrift på ansøgningen.

4.

Send den komplette
forannævnte adresse.

rekordbog

med

ansøgning

til

5. Diplomafgiften er sv. kr. 10,- eller 10 IRCs, samt re
turporto sv. kr. 2,00.
6.

For senere ansøgning om højere klasse(r) indsen
des rekordbogen på samme måde som foran be
skrevet kompletteret med de oplysninger, der er
kommet til. Afgiften for sticker er 3 sv. kr. (3
IRCs).

21. „OZ-CCA“-Contest.
Vi henviser til rubrikken „Contestmanager melder
nyt", hvori den forestående og sidste „OZ-CCA" står
averteret. Jeg beklager, at jeg ikke selv var nærvæ
rende, da HB på sit sidste møde besluttede at indstille
denne test. Men naturligvis må HBs-beslutning efter
følges, men det er helt klart, at den vil skabe et af
savn ude omkring i verden, hvilket jeg ikke mindst
baserer på deltagerantallet, der i de sidste tester har
ligget støt over de 1500 - et deltagerantal, som vi med
sikkerhed kunne fordoble, såfremt vi påny tog fone
(SSB) med på programmet. Dér er situationen i dag en
helt anden, end dengang vi tog foneafdelingen af
programmet p.gr.a. for ringe fonedeltagelse.
Beklageligt desuden, fordi det var den eneste store
aktivitet på HF som EDR selvstændigt øvede udadtil,
når der ses bort fra arrangementet hvert fjerde år af
SAC-Contesten. Men måske skal man se sig lykkelig
ud fra, at det letter arbejdet for såvel contestmanager
som Traffic Department, ligesom det naturligvis spa
rer EDR for et vist beløb.
Jeg vil benytte min mulighed til her at opfordre alle
danske cw-amatører til at øve en indsats - stor eller
lille - i denne sidste test, så det kan blive et far
vel med anstand - og som tak for mange gode timer,
som trods alt mange OZ-amatører har haft gennem
årene ved at deltage i „OZ-CCA“-testen.
OZ2NU.
„OZ-CCA“-diplomet.
Reglerne til det nye „OZ-CCA" diplom har været
færdige i et stykke tid og er også blevet rekvireret af
forskellige danske amatører.
Disse regler kommer vi a.h.t. ovenstående vedr.
„OZ-CCA-testen“ allerede til at ændre, idet denne jo
står omtalt deri, idet den bl. a. blev indstiftet for at
give fremmede amatører mulighed for at opnå kon
takt med OZ-stationer, og derigennem lettere adgang
til at opnå diplomet.
Men disse ændringer vil hurtigt blive foretaget, lige
som den engelske oversættelse også snart vil være til
gængelig til påklæbning på qsl-kort.
OZ AP RIL1972

Til brug for amatører, der arbejder for at opnå det
nye „OZ-CCA“-diplom vil der fra Traffic Department
kunne rekvireres eksemplarer af det fra Danmarks
Amtsråd udgivne officielle Danmarkskort med de 14
amtskommuner indtegnede. Kortet er i format ca.
42x29.5 cm. Prisen er kr. 3.00 frit tilsendt. Senere
vil
der
fremkomme
en
oplysningsbog
indeholdende
byer indenfor de forskellige amtskommuner i alfabe
tisk orden med postnumre, samt en liste med post
numrene i kronologisk orden med tilhørende sted
navne.
Disse lister er udarbejdede, men skal først til accept
på de forskellige centralposthuse, inden vi lader dem
mangfoldiggøre.
De kr. 3.00 indbetales på giro nr. 4 37 46, Traffic
Department. På modtagerkuponen anføres „amtskort".
European Prefix Award.
Den tyske „Diplom Interesse Gruppe" (DIG) ud
steder et diplom af ovennævnte navn til både senderog lytteramatører. Der udstedes et grunddiplom for
100 forskellige prefixer og derefter gives der stickers
for henholdsvis 150-200-250 og 300 prefixer. Grund
diplomet koster DM 5,- (5 IRCs). Stickers koster DM
3,- (3 IRCs). QSL-kortene skal være for forbindelser
efter 1. jan. 1969.
Alle originale prefixer samt varianter af disse gæl
der til dette diplom f. eks. OHI til 9, OHØ, OJØ, OI og
OG - o.s.v.
Bekræftet liste og ansøgning med afgift sendes til
Karl-Heinz Kummerle, DL2JB-P.O.Box 23,-694
WEINHEIM - Germany.

Marts aktivitetstest. 80 og 40 m.
CW
Fone
1. OZ4H
=90 points
1. OZ8KU
2. OZ5MN = 78
2. OZ9OI
3. OZ9OI
= 45
3. OZ6BF
4. OZ9ZF
= 40
4. OZ5MN
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Så skulle der igen blive lidt rart at se til, selv for
de lidt „hærdede" DXere. I første halvdel af april
skulle CEøX. . San Felix 1. komme i luften, idet
W9IGW, K9KNW & K5QHS regner med at blive
aktive derfra på både ssb & cw. Endelig er der
tale om, at VR3 Fanning I. skulle få besøg af en
dx-pedition engang i maj måned. I rækken af gode
nyheder kan tilføjes, at Martin, OH2BH, har fået
licens til 3Y ... Bouvet /., og han har fået transport
mulighed derned.
Mens dette skrives er XU1AA (Cambodia) i luf
ten med OH2SF & VO2AH som operatører, statio
nen er en KWM2 med en 14AVQ vertical antenne.

=
98 points
=
98 =12
=
6 73/Charly/8KU.

21. OZ-CCA Contest 1972.
For 21. og sidste gang indbydes der hermed
OZ-CCA-contest, der i år finder sted
lørdag d. 6. maj 1972 fra kl. 1200 GMT til
søndag d. 7. maj 1972 kl. 2400 GMT.
Enkelt-operatørstationer må kun være qrv i 30 ti
mer. Restperioden på 6 timer må klart fremgå af log
gen. Samme hvileperiode må ikke opdeles i mere end
to.
Testen gennemføres på følgende bånd: 3,5 - 7 - 14
- 21 og 28 MHz. (Krydsbånds-qso-er er ikke tilladt).
Opkald: CQ AW.
Rapport RST+qso-nr. begyndende med 001.
Points: QSO med europæiske stationer 2 points.
QSO med dx-stationer
3 points.
QSO med OX og OZ-stationer tæller dobbelt.

Multiplikatorer:
Ethvert
land
efter
DXCC-listen
tæller som multiplikator. Slutmultiplikatoren = sum
men af multiplikatorer på alle bånd.
Følgende distrikter tæller som separate lande i den
ne contest:
W/K 1-0
ZL 1-5
VE/VO 1-8
IA 1-0
PY 1-0
OZ 1-9
LU 1-0
OX 3
VK 1-0
Slutresultat: Summen af qso-points X med multi
plikatorerne på alle bånd.
Loggene må senest være poststemplede d. 15. juni
1972 og skal fremsendes til
EDR’s Traffic Department
Box 335 - DK 9100 - Aalborg,
påført nedenstående underskrevne bekræftelse:
Jeg erklærer på min ære, at jeg har overholdt be
stemmelser og regler for amatørradio i dette land samt
de for testen gældende. Jeg erklærer mig indforstået
med contestkomiteens afgørelser, der vil være endelige.

til

Japanernes
dx-pedition
til
Bonin/Ogassavara
øen,
med kaldesignalet JD1ACH er ret aktiv, men for
trinsvis på cw. Mange kunne ønske lidt mere ssb
derfra (!). Også VR5FX foretrækker cw, han er ret
tit igang ca. 14025 omkring 0900, wkd bl.a. af
OZ3PO, der også fik JD1ACF (Bonin) dér, ca. samme
tid.
A51TY er identisk med tidligere AC5TY,
er nu også på ssb, wkd i EU ca. 1720 på 14195.

Yonten

CR5XX er opr. Jim, indehaver af CR6XX, han
er på ssb ofte ca. 1000 på 21300, men også på
28600 er han wkd i EU ca. 1130, Qsl via WA3HUP.
VR2 (Fiji) har skiftet prefix til 3D2. Swaziland
ZD5 har skiftet til 3D6, og endelig har Revilla
Gigedo skiftet fra XF4 til 6D4. Mange lande har
skiftet prefix i de senere år, som bl.a. anført oven
for, til de såkaldte ciffer-prefix. Det virker unægteligt lidt forvirrende med disse nye, særligt hvis man
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intet kendskab har til, at det drejer sig om et land
med et ellers velkendt prefix der pludselig hedder
noget andet. Måske vort P&T har planer om at
skifte fra OZ til 5P? - det ville være trist for
„OZ“!
Tilsyneladende
er
der
ingen
international
bestemmelse om, at et skifte skal ske. OZ lyder
nu bedre end 5P, vi håber at beholde det i frem
tiden.

QSL - INFO
TT8AC via Box 538, Fort Lamy. - 5V7GE via
Box 2 Bassari, Togo. - BV2A via Box 101 Taipei,
Taiwan. - VKøCC via VK2BRK. 6 FR7ZU via
F9MS. - JD1ACF via JA1OAF, Atsuo Suzuki, 2-19
21 Takaban, Meguro, Tokyo. - KJ6BZ via 2194
Comm. Box 962, APO San Francisco, Calif. 96305.
- UKøKAA (Wrangel) via UW3FD. - DU1ZAC via
W7HVB. - KX6IY via WB5EEN. - TJ1BB via
Box 4, Yokadouma, Cameroon. - Darleen, WA6RSC/
TI & / HR1 via VE6AKV, mulig aktiv fra AC3
senere!. - XT2AF via VE2DLQ. - ZK1CD via
ZL2FA. - VP2MM via W1URM. - 4W1AF via
DJ9ZB.

VQ9R Carl, har givet mange EU stationer et nyt
land, bl.a. på 80 meter. Her ses Carl ved sin sta
tion på Seyclielles, øen i det Indiske Ocean, hvor de
flyvende hunde holder til.
(Foto via OZ6MI)
Der er ønske om at ,,OZ-DX“ igen bringer bånd
rapporter. DXers pse, lad os få et udpluk af de
bedste, samt et DX foto, engang inden den 18.
april.
(Foto
returneres
efter
brugen).
Adressen:
OZ3Y Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
73 HANS

BÅNDRAPPORTER
80 m SSB
OZ6MI: 2330 VP2MM. 1720 DU1FH.
0045 VP2LAT. WA9UCE. OZ3SK : FM8AJ.

1600

VQ8R.

20 m SSB
OZ6M1: 1805 ZD8RR.
15 m SSB
OZ6MI: 1109

UH8AE.

1140

10 m SSB
OZ6MI:
1640
WA6FSC/OA4
HC8 snart). 1220 4W1AF.

PZ1CU.

1155

(Darleen,

4S7AB.
Qrv

Det, siges, at 1W har anskaffet sig en el-bug, der
kan køre speed 60, så nu kan også OZ amatørerne
læse ham. Til gengæld kan han ikke selv.

fra

Maj måned 1972.
Solplettal 45.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.
G MT

lap an
New Zealand
Sydi. Australien
Singapore
Indiske Hav
Syd Afrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Sydi. Stillehav
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1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
7
7
7
14
7
7
21
14
14
14
14
14
7
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144 MHz

Testresultat.
Hermed resultatet af
EDR's uformelle juletest
1. OZ4EQ
19250 points
2. OZ1OF
12065 points
3. OZ5NM
11892 points
4. OZ2JY
10818 points
5. SM6CYZ
8643 points
6. OZ8SL
7925 points
7. OZ4EM
5933 points
8. OZ6HY
4385 points
9. OZ3TZ/p
4293 points
10. OZ7HDR
3883 points
11. OZ8QD
3421 points
12. SM7COS
3301 points
13. OZ5ZH
2854 points
14. OZ3RH
2695 points
15. OZ6BT
2630 points
16. OZlFF/a
2605 points
17. OZ7OMR
2388 points
18. LA8WF
2320 points
19. OZ3IF
2056 points
20. SM5CNF
2050 points
21. OZ6TW/a
1846 points
22. OZ4NW
1840 points
23. SM1CIO
1803 points
24. OZ8KU
1668 points
25. OZ8KB
1610 points
26. OZ2QC
1526 points
27. OH2NX
1440 points
28. OZ5QF
1272 points
29. OZ2GU
1244 points
30. OH1ZP
1243 points
31. SM4AOM 944 points
32. SM5BUZ
936 points
33. OZ4HZ/a
882 points
34. OZ4BK
771 points
35. SM4AXY 695 points
36. OZ1BI
610 points
37. LA3KH
604 points
38. LA4TL
603 points
39. SM6EYK
600 points
40. OZ9BT
581 points
41. OZ9FR
541 points
42. OZ9FQ
474 points
43. OZ5FX
439 points
44. LA4YG
392 points
45. LA4LN
375 points
46. OH3RG
325 points
47. OZ9AC/a
315 points
48. LA5ON
310 points
49. LA1NE
175 points
50. LA9T
136 points
51. LA5PN
90 points
52. OZ8SC
60 points
Checklog: SM7CMV - OZ1LV - OZ5FG/a OZ8GD - OZ9AZ - OZ9ZR.
Aktivitetstesten.
3. runde i aktivitetstesten gav følgende placeringer:
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OZ8SL 2ZB 7FF 6HY 6BT 8QD 6TW/a 4BK/a 3WU 5WT 8KB 9FQ 5FX -

6900
1951
1514
1282
995
755
600
575
504
415
276
247
189

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

432 MHz
OZ9SW - 290 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 mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.
Test.
SSA afholder sin nordiske 144 og 432 MHz test fra
d. 6. maj kl. 1800 GMT til d. 7. maj kl. 1100 GMT.
Der er ikke modtaget nogen testindbydelse, men det
antages, at testen afholdes på samme betingelser som
sidste år - se „OZ“ april 1971 side 177. Jeg håber at
kunne bringe pointberegningssystemet etc. i maj „OZ“
- d.v.s. efter testens afholdelse.
VHF nyt.
Loggen til juletesten fra OZ1OF indeholdt følgen
de aktivitetsrapport: „Følgende DX er wkd på 144
MHz i december måned 1971 : d.6.: DK2DPX,
DK5KB,
DC8YR,
DC3CN,
DK3TEA
i
Karlsruhe,
DM2CHK,
DM2BEN,
OE2OML
i
Salzburg,
OK1MBS i Prag, DK2RY, DJ2IF, DL3GZ, DC8GZ;
d. 14.: EA1AB i Santander; d. 15.: F1CF, F6AYW,
ON4AY; d. 16. : DJ20I. OK1MBS, DJ6XH, DL7HR,
DK2EA, DK2LR.“
OZ8SL skriver: „I perioden 15./2.-13./3. er føl
gende DX-stationer wkd på 144 MHz; d. 17./2.: via
aurora
OH2AXZ,
OH2BFJ,
OH2NX,
OH30K,
OH3OZ,
OH3YH,
SM4COK,
SM5AII,
SM5LE
og
LA2IM ved Trondheim, alle wkd med CW; d. 7-/3.:
SM4CUL, SM5LE, SM5DWC, SM5CNF og SMøAPR
- alle wkd med CW under en tropo-åbning; d. 12./3.:
GM3ZBE/p og GM8BRM/p, wkd med PM under en
tropo-åbning."
OH2NX skriver: „Jeg er QRV på 432,360 MHz
hver søndag mellem kl. 1100 og 1200 DNT og den
1. onsdag i hver måned kl. 2100-2259 DNT.“
En foreløbig oversigt over tyske repeaterstationer :
Kanal R2 (144, 150/145,750 MHz); positioner: Ber
lin,
Cham,
Coburg,
Duisburg,
Feldberg,
Hamburg,
Hannover, Kaiserstuhl, Kassel Konstanz, Lahr (senere
R6), Miinchen by (senere R6), Nürnberg, Osnabriick,
Stuttgart,
Winterberg
og
Wolfsburg
(ved
EuropaTreffen).
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Kanal
R3
(144,175/145,775
MHz):
Bad
König,
Bocksberg og Göppingen.
Kanal R4 (144,200/145,800 MHz): Aachen, Bäderstrasse,
Bamberg,
Bentheim-Lingen.
Bremerhaven,
Darmstadt,
Deggendorf,
Deister,
Dortmund,
Dreiländereck,
Grab,
Greding,
Hersfeld,
Homberg-Kaiserslautern,
Koblenz,
Leer/Ostfriesland,
Lindau/Northeim,
Liichow/Elben, Siegen, Triberg og Weiden.
Kanal
R5
(144,225/145,825
MHz):
Hoher
Meisner og Ochsenwang.
Kanal
R6
(144,250/145,850
MHz):
AndernachMayen, Aschberg (Rendsburg), Bremen, Detmold, Es
sen,
Goslar-Steinberg,
Heidelberg,
Höchenschwand,
Höchsten,
Köln-Bergheim,
Knüll,
Merzig/Saar,
Miinster/Westfalen, Ochsenkopf og Würzburg.
Kanal R7 (144,275/145,875 MHz): Zugspitze.
Kanal
R8
(144,300/145,700
MHz):
Altenwalde,
Kalmit og Ludwigsburg (senere R3).
Det kan ikke garanteres, at alle ovennævnte tyske
repeaterstationer er aktive, eller at de angivne kanaler
stadig gælder for en given station.

25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO
50 points pr. kodeord
QSO : Mellem 2 stationer må QSO føres påny, blot
én af stationerne har skiftet standplads og dermed
bogstav i rapport.
Opkald : Der kaldes CQ mobiltest
bil/A, hvor A er standpladsbetegnelse.

hver onsdag kl. 2030-2359 DNT.
Vy 73 de OZ9AC.

Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelse. 1. og
2.
ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant til
standplads. 2. og 3. ciffer er de to sidste tal på bilens
kilometertæller.
Fra
faststation
modtages
rapport,
R-S, QRA.
Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord, før
ste gang kl. 1020, dernæst kl. 1040, kl. 1120 og sidste
gang kl. 1140.
Log : Der føres log på de udleverede logblade. Ko
deordene indføres i loggen på de pågældende tids
punkter. Deltagerne regner selv deres points ud. Log
gen afleveres senest kl. 1230 ved Thomashus. Resul
tatet og præmieuddeling finder sted kl. 1400.

Der må ikke sendes under kørsel.
OZ7HDR og OZ8IN/M
deltager ikke i testen.

2-METER KLUBBEN
kl.

OZ7NN/Mo-

Bemærkninger : *) Points for QSO med faststation
tæller kun, når stationen forefindes på mere end ét
sæt logs.

Europæisk 70 cm aktivitetsdag

holder møde torsdag den 27. april
OZ5AB, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse.

de

19:30

hos

OZ5MK.

er

kontrol

stationer

og

NB.! 145,00 og 145,90 MHz må ikke anvendes til
test - QSO's, men holdes åbne for nødopkald til
basisstationen. QSO via repeater er ikke tilladt.
Testledelsens
appelable.

afgørelser

af

alle

spørgsmål

er

in-

Overtrædelse af reglerne medfører diskvalifikation!
Følgende er værd at bemærke vedrørende teksten:

Kristi Himmelfartsdag
den 11. maj 1972, afholdes de sønderjyske mester
skaber i mobiltest arrangeret af de sønderjyske afde
linger. Der køres i år test på 2 m efter følgende
regler:
Tidspunkt: Testen begynder kl. 1000 og slutter kl.
1140, hvorefter der er radiotavshed til kl. 1230. Ba
sisstationen åbner og slutter testen på de anførte tids
punkter.
Bånd: 144-146 MHz.
Modulation : Alle tilladte modulationsarter.
Antenne : Mobilantenne på vogn.
Lederstation : OZ7HDR, AM-145,00 MHz.
Kort: Særkort Haderslev, 1:40.000, deles i 6 lige
store felter med 1 linie øst-vest og 2 linier nord-syd.
Standpladser: Ved testens start vælges den første
standplads inden for det tildelte kortfelt. Herefter må
der frit skiftes standplads inden for hele kortet, dog
skal den ny standplads være beliggende mindst 5 km
i luftlinie fra enhver tidligere standplads. Standpladser
betegnes
med
fortløbende
bogstaver
(A-B-C-o.s.v.)
Points :
10 points pr. QSO med mobilstationer
5 points pr. QSO med faststation *)
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Mødested: Fra kl. 900 bliver kort og logblade ud
leveret på Thomashus Kro, der ligger ved hovedvej 10
mellem Christiansfeld og Haderslev.
Startgebyr: Der betales 15,00 kr. pr. deltagende sta
tion.
Præmier: Der er præmier til 1., 2. og 3. plads, både
til observatør og pilot, hertil går startgebyret ubeskå
ret. Desuden er der udsat en vandrepokal af Haderslev
afdelingen, og vi vil anbefale 3 M at pudse pokalen,
da der bliver krig på kniven. Hver deltager tildeles
det sønderjyske diplom som dokumentation for del
tagelse.
Startkort: å 15,00 kr. og kort over Haderslev å
8,00 kr. (+ porto 1,50 kr. ved forsendelse) kan
enten købes på startstedet, så længe oplag haves,
eller ved at indbetale beløbet pr. check til kassereren
Børge Jessen, Moltrupvej 78, 6100 Haderslev.
Husk
i orden.

centimetermål

og

at

have

kilometertælleren

Arrangørerne beder - ikke for deres egen skyld,
men af hensyn til deltagernes forventninger om store
præmier - om, at I tilmelder jer testen i god tid,
hvilket kan ske ved køb eller reservation af start
kort hos OZ8IN Iver Nissen, Vibevej 12, 6100 Ha
derslev.
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Yderligere er log’en en „regnskabsbog" for afsendte
og modtagne QSL-kort. I forbindele med contests
skal logen (- eller en kopi deraf -) indsendes til kon
trol og pointsberegning. Det er derfor vigtigt, at log'en
indeholder alle oplysninger, der er af betydning for de
aflyttede QSO’er.

Logbogens brug.
Logbogen er uundværlig for lytteramatøren. Der er
vist heller ikke meget sjov ved, at have call, rapport,
tidspunkter osv. stående på forskellige lapper papir.

QSO
nr.

Date

Time

Call

Freq

Nu findes der ikke specielle lytterlogs, men kun
logs hvor rubrikkerne er indrettet til brug for sender
amatører. Sådanne logs er dog fuldt ud anvendelige
for SWL’s, når der blot byttes om på rubrikkerne.
En almindelig
se således ud :

log

for

senderamatører

Emmissions
type

His
signal

My
signal

QSL
SR

Emmissions
type

His
signal

Remarks

QSL
S-R

kan

f.eks.

Remarks

Og her er log’en omskrevet til brug for lytterama
tører :

QSO
nr.
0001

0002
0003

Date

Time

Call

Freq

15/04
15/04
15/04

11 :01

OZ1VV
OZ2WW
OZ5WW

7,0
3,7
3,7

11 :17
11:08

Som det ses er det rubrikken „my signal" der er ud
gået. Her kan man i stedet føre notater om QTH,
navn og lign.
Der er vist et par eksempler
log’en. Af QSO nr. 1 ses det: at
QSO lytteramatøren har haft - at
i forbindelse med OZ4VV den 15/4
MHz - at forbindelsen er foregået
grafi (cw) — at OZ1W’s signal
styrke 589 hos lytteramatøren.

på udfyldelsen af
dette er den første
OZ1VV har været
kl 11 :0I på 7,0
ved hjælp af tele
er modtaget med

cw
ssb
ssb

589

X

58-

X

57-

X

QSO
with
OZ4VV
OZ5WW
OZ2WW

I QSO nr. 2 har OZ2WW haft QSO med OZ5WW
på 3,7 MHz ssb. Men her har man også hørt mod
parten i QSO’en og dette er rapporteret under QSO
nr. 3. I alle 3 eksempler er der afsendt QSL-kort fra
lytteramatøren.
Opgiv tiden i GMT (dvs. 1 time efter dansk nor
mal tid). Frekvens i MHz. 1 stedet for kryds i ru
brikken til QSL, kan man skrive datoen for det af
sendte QSL.

QSO
nr.

Date

Time

Call

Freq

Emmissions
type

His
report

Rec.
report

QSO
with

0019
0020

15/04
15/04

09 :11
09 :11

OZ4VV
OZ5WW

3,7
3,7

ssb
ssb

58001
59005

59005
58001

OZ5WW
OZ4VV

Her er vist en contestlog for SWLs.
Opstillingen er den samme som før, dog er „His
signal" udskiftet med „His report" dvs. den rapport
OZ4VV har sendt til OZ5WW. Det er ikke nødven
dig med en rubrik for rapportering af signalstyrke,
idet man under contests ikke har tid til dette. Ru
brikken „received report" kan undlades og det er
tvivlsomt, om man får tid til at føre den under
testen. Men alligevel er den taget med her, fordi den
giver en minimal chance for fejlplacering af koderne.

Til slut skal det oplyses, at man kan få specielle
contestlog, hvor der er afsat rubrikker til koderne.
Både almindelige logs og contestlogs fås gennem
EDR og hos OZ1D eller OZ4WR.
Jeg siger tak til OZ-DR 1638, Karsten Meyer, for
indlægget.
Stof til næste spalte modtages til og med den
19. april.
Vy 73 de OZ-DR 1482 Anker Jensen, Odcnsevej 114,
5500 Middelfart.

Note: Rapport i contest indeholder RS(T). HR.
OZ A P RI L 1 972
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Ved at studere afdelingsspalterne, ser man, at flere
og flere afdelinger prøver med gå-jagter, kombineret
med kørejagter. Var det ikke en idé at tage op i jeres
afdeling? Der er garanteret deltagere nok til begge
former!
På gensyn ved ræven:

Rævejagt i Rostock.
Igen i år foreligger der en indbydelse fra DDR til
den internationale rævejagt, der afholdes i dagene 8.
til 14. juli omkring Rostock. Men hensyn til afvikling
af arrangementet, henvises til OZ nr. 9 -71 side 381,
hvor der er et kort referat fra sidste års internationale
rævejagt i DDR. OZ1LD og OZ5WK deltog som ob
servatører for de danske rævejægere.
Deltagelsen i denne rævejagt, samt kost og logi, er
gratis, kun rejseomkostningerne for hen- og hjemrejse
må deltagerne selv betale. Da der kun er mulighed for
at deltage med et begrænset antal jægere fra hvert
land, må rævejagtudvalget ved overvældende indteg
ning udvælge de jægere, der skal repræsentere de dan
ske farver. Bindende tilmelding bedes foretaget hur
tigst muligt og senest den 24. april 72 til OZ5WK, der
også står til rådighed med alle oplysninger angående
arrangementet.
Denne jagt er en rejse værd!
Endnu et bidrag til kvalifikationsjagts kalenderen:
HERNING STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB
5.-6. august.
Og minsandten om der ikke også var
kreds, der ville repræsenteres i rævejagtsudvalget:

endnu

en

KREDS VESTJYLLAND: OZ5HF.
Som omtalt i sidste OZ er der i kreds Sydjylland
nedsat et udvalg til støtte for kredsudvalgsmedlemmet.
Følgende byer har dnsket en repræsentant i udvalget:

går

ind,

vil

vi

endnu

Alle jægere, der deltager i storjagterne, bedes an
vende samme navn, call, idet det er skrup forvirrende
ved udregning af resultatlisten til DM, når der f. eks.
én gang står Søren, næste jagt Søgge, næste S. Peder
sen, næste OZ. . . . o.s.v., altså boys
altid samme betegnelse og adresse
på deltagerlisterne!
Alle arrangører af storjagterne bedes anvende de
samme skemaer, der er udsendt til afdelingerne, når
resultatlisterne
fremsendes
til
offentliggørelse
i
OZ,
idet det vil lette resultatopgørelserne, og medføre, at
resultatlisterne i OZ bliver mere ensartede. Har alle
ikke fået disse skemaer, eller måske er de gået tabt,
så ring til kassereren, (05) 62 18 34. og I får omgående
nogle tilsendt!
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Sønderjysk mesterskab - Kristi himmelfartsdag 11. maj 1972.
Igen i år inviterer de sønderjyske afdelinger
dyst om det sønderjyske mesterskab.
På manges
arrangementet!

opfordring

har

vi

i

år

ændret

til

en

lidt

på

Der udlægges 2x3 ræve, med et ophold på 1 time,
imellem første og anden runde. Jagten er gældende til
danmarksmesterskabet!
KORT: Atlasblad 1:40.0000
Frekvens: 1825 kHz.

-

særkort

Haderslev.

Mødested: Thomashus Kro, ved Hovedvej 10 mel
lem Christiansfeld og Haderslev, (omtrent midt i kor
tet), hvor holdene skal være samlet senest kl. 10,15.
Jagten frigives kl. 10,30. Afslutning og præmieudde
ling samme sted.
Startkort å 20 kr. udleveres på mødestedet.
Jagten køres efter „Reglement for Rævejagter" ud
givet af EDR 1/1-72.
Sendetider:
1. runde.
Ræv 1:
Ræv 2:
Ræv 3:

11,00, derefter hvert 10.
11,01, derefter hvert 10.
11,02, derefter hvert 10.

min. indtil 13,30.
min. indtil 13,31.
min. indtil 13,32.

2. runde.
Rævl: 14,30, derefter hvert 10. min. indtil
Ræv 2:
14,31, derefter hvert 10.
min. indtil
Ræv 3:
14,32, derefter hvert 10.
min. indtil
Sidste rettidige aflevering af startkort hos
er 5 min. efter hver rævs sidste sendeperiodes
ning.

17,00.
17,01.
17,02.
rævene
afslut

Præmier: Vandrepokaler til vinderholdets jæger og
observatør. Pokalerne er ejendom, når de er vundet 3
år i træk eller 4 gange i alt. Endvidere er der præmier
til de 3 bedste hold for såvel jæger som observatør.

TØNDER: Carl Georg Johansen.
ÅBENRÅ: OZ1YX.
Inden årets jagter for alvor
engang anmode om følgende:

5WK, Kalle.

Tilmelding: bedes så vidt det er muligt, af hensyn til
præmier m. m. foretaget
senest den 7. maj
til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå. Tlf.
(04) 62 13 11.
Vi ønsker en god og fair kamp.
P. D. S. A. V., 5WK, Kalle.
MOLBOJAGT NR. 1 1972.
EDR Århus afdeling
rævejagt på Mols

inviterer

alle

interesserede

til

lørdag den 29. april 1972
Det er Molbojagt nr. 1/1972 og den foregår endnu
en gang på kort A 2216 KALØ.
Der vil være udlagt to ræve. AogU.
Der

løbes

om

Vandrepokalen

,ftlikkel

Molbo“,

der
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for tiden nyder tilværelsen på Fyn hos Mogens Chri
stensen og Peter Jeppesen.
Mødested og
ruin kl. 1900 prc.

tid:

Parkeringspladsen

ved

Kalø

Slots

Startgebyr: Jægere kr. 5,00. Øvrige kr. 2,50.
Ræv A sender første gang kl. 1930, herefter kl.
1940, 1950 og så fremdeles med sidste udsendelse kl.
2200.
Ræv U sender første gang kl. 1931 og fremdeles et
minut efter ræv A’s start. Den slutter således jagtens
udsendelser i tiden 2201-2202.
5 minutter efter, kl. 2207,
længere kort.
Antal observatører pr. hold er frit!

modtager

rævene

ikke

Ved startstedet vil jægere med følge blive orienteret
om, hvor vi mødes efter jagten, bl. andet for præmie
uddeling.
På gensyn i Mols
gerne fra jer forinden!

Bjerge

-

vi

hører,

om

muligt,

3Ne-ibye.

11. maj: Kr. Himmelfartsdag. Intet møde.
18. maj: Vi diskuterer EDR’s fremtidige struktur.
Er der noget, man kunne tænke sig anderledes? Så sig
det denne aften. Det kunne jo være vi fandt noget,
som kunne fremsættes som forslag på næste general
forsamling. Det kunne jo også være, at en eller an
den, som ikke er inde i foreningsarbejdet, fik lyst til
det på denne aften. Og friske folk til at tage fat er
der altid brug for.
Rævejagter:
Vi holder pause i denne måned, og i maj lægger vi
ud igen på Giesegaardkortet. Benyt lejligheden til at få
modtageren shinet lidt op.
Vy 73 de 9JB, Jørgen.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder
møde
hver
mandag
kl.
20.00.
QSL-centralen
(OZ6MK og OZ9NP) åben hver mandag kl. 19,30
20,00. Lokalerne desuden åbne lørdag kl. 14-17 efter
aftale med bestyrelsen.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
På grund af 1SZs sygdom er dette skrevet af for
manden OZ5RO og kan derfor ikke lægges 1SZ til last.

KREDS 1
Hovedbest yr elsesm edl.:
OZ4SJ Svend Aage
Valby. Tlf. 10182) 967y.

Jensen,

OZ5RO Ove Blavnsfeldt,
Charlottenlund. Tlf. (0166) 7425.

Frugthaven

31,

2500

963

th.,

2920

Lykkesvej

15,

2300

Ordrupvej

OZ6PA Poul Andersen, Peder
København S. Tlf. (01) 55 63 64.

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 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.
Til stiftelsesfesten den 10/3 var mødt 22 medlem
mer. Vi fik en meget hyggelig aften, hvor alle morede
sig godt. Desuden fik vi solgt otte aktier. Den ny klub
station, en Trio TS 510 blev præsenteret. Nu håber vi
på, at nogle medlemmer vil melde sig frivilligt til
antenneopsætning. Ellers må vi tvangsudskrive nogle.
På genhør på HF og VHF fra OZ7AMG.
Program
20. april: Byggeaften. Vi bygger vort
færdigt.
27. april: St. Bededag. The og varme hveder.
4. maj: Klubaften.
OZ A P RI L 1972

gitterdykmeter

Først vil vi takke alle vore lokalblade her i området
for de artikler, der blev bragt om licenserede radio
amatører og afdelingen her. Samt Hobby-bladet for
artiklen om de handicappedes problemer og om EDR,
samt om, hvordan man bliver radioamatør.
Program.
Mandag d. 17.
den sædvanlige debat.

april:

Klubaften,

forhåbentlig

med

Mandag den 24. april: Denne dag må du reservere
EDR, idet OZ5DX Hans Otto Pynt, vor mand, som
har været i Gambia på DX-pedition, kommer og for
tæller om rejsen, samt især om gruppens arbejde med
senderne på expeditionen. Vi håber, at OZ1LO også
kommer, så vi ser begge operatørerne. 5DX har nogle
lysbilleder med fra turen.
Mandag d. 1 maj: Denne aften har vi den sidste
auktion før ferien. Næste auktion bliver ikke før 2.
oktober.
OZ8KN bliver som sædvanlig auktionarius. Har du
noget godt at sælge, kan tilmelding (som sælger) ske
til formanden OZ5RO, tlf. OR 7425.
Mandag d. 8.
ferie-arrangementer.

maj

igen

klub-aften.

Vi

taler

om

Mandag d. 15. maj vil afdelingens valgte struktur
udvalg aflægge rapport, d.v.s. en redegørelse for, hvad
man har lavet af nye vedtægter for EDR, bliver de
godkendt, vil de blive sendt til debat på EDR’s årlige
generalforsamling d. 24. september, som jo i år fore
går i København, Restaurant Karnappen, Niels Hemmingsensgade.
Mandag d. 22. maj. 2. pinsedag: Intet møde.
Vy 73 de OZ5RO.
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til at holde orden og rent, således at der kan være
pænt, når der kommer gæster.

KREDS 2
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3Y Hans Rossen,
Tlf. (03) 58 01 02.
OZ5GF Leif Olsen,
Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

Halsebyvej
Bogfinkevej

1,
7,

4220
4800

Korsør.
Nykøbing

Call: OZ4EDR.
Klublokale: Galløkken. Rønne.
Giro: 13 08 09.
Formand: OZ4FF Karsten Tranberg. tlf. 95 31 11.

Vel mødt hver onsdag, allesammen.
73, OZ4CG Carsten.

Bornholmafdelingen

sit

35

Formanden bød velkommen og kom i sin tale ind
på fremtiden og herunder planerne for det nye klub
hus, han håbede at planerne kunne realiseres i inde
værende år, men der manglede endnu meget inden
byggefonden var stor nok, det ville være en stor hjælp,
om man kunne få solgt obligationer, som var frem
stillet til støtte for foretagendet, ved hver GF ville der
blive udtrukket nogle til udbetaling. Til slut en særlig
velkomst til de mange „old timers", der var mødt.
Derefter tog OZ4HF ordet og mindedes gamle dage,
heri blev han støttet af OZ3U's XYL Inger Nielsen,
der havde glædet afdelingen ved sin tilstedeværelse.
OZ4GF overrakte på EDR's vegne en
til formanden med mange lykønskninger fra EDR.

mindepokal

Inden middagen var til ende tog formanden på ny
ordet, denne gang for at udnævne OZ4KA til æres
medlem i Bornholmsafdelingen, OZ4KA havde været
en af stifterne af afdelingen, samt havde ydet en stor
indsats i årene derefter, og afdelingen ville på denne
måde gerne sige OZ4KA tak herfor.
Derefter hyggede man sig om gamle minder, mens
den forvorpne ungdom gav sig i lag med at skabe min
der.
Der er hver tirsdag kl. 20,00 klubaften på Galløk
ken. Vedrørende program nærmere i „Kontakt".
Vy 73 4FC Flemming.

BORNHOLM ØST
Call: OZ4HAM.
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, 3700
Rønne, (03) 97 11 77.
Siden sidst har vi fået indrettet vort klubhus, så
der nu er plads til alle på byggeaftenerne - ligesom
stationsrummet er blevet helliget sit formål og køkke
net lavet om til værksted.
Vi vil i næste OZ bringe nogle billeder, så de, der
ikke har været deroppe inden, kan få et indtryk af,
hvor dejligt vi har fået det.
Jeg vil meget gerne bede alle om selv at være med
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Når dette læses, skulle de nye rævemodtagere være
køreklar og mange nye jægere parat til sommerens
store dyster, ligesom morseprøven for CW-isterne er
på trapperne.
Som kuriosum må jeg lige til sidst nævne, at det
har været nødvendigt at føre afdelingens medlemsfor
tegnelse over på EDB for at holde styr på alle med
lemmerne. HI.

BORNHOLM

Den 11. marts fejrede
års jubilæum på festlig vis.

Husk også, at kontingentet forfaldt den 1. april kassereren har brug for pengene, så hvis du ikke har
betalt endnu, må du hellere gøre det i dag. medens du
husker det.

HELSINGØR
Klublokale: GI. Hellebækvej 63'.
Call: OZ8QRV.
Fmd. OZ8PK, Per Kreiberg
vej 36 A, tlf. 21 64 98.

Jensen,

Sdr.

Strand

Nu er vi klar til at rejse vor antenne til HF-senderen, så kom venligst ud og giv en hånd med.
Vi har fået en 2 m sender foræret og den er ved at
blive gjort klar, men vi mangler stadig en modtager til
2 m. 8FG vil gerne høre, om der skulle ligge en ube
nyttet modtager et sted. Om ikke andet, vil vi gerne
låne én. indtil vi får bygget én selv.
SWR-metrene er færdige og vi går i gang med at
bygge nogle „gitter“dykmetre. Vi laver 2 typer: En fra
1-25 MHz og én fra 20-200 MHz. Hvis du vil være
med, så kontakt 8FG.
Almindelig
huset.

klubaften

hver

tirsdag

kl.

2000 i klub
Vy 73 de 8FG.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Formand: OZ9RT, Søren Riis Hansen,(03)26 58 12.
Vi fortsætter,
næste emne:

efter

påskeferien,

møderækken

med

VHF-an tenner
hos 5FX onsdag den 19. april kl. 19,30. Birkedalsvej
8, Allerød. DROP-IN holder vi samme tid og sted
onsdag den 3. maj. Vi skal bl. a. snakke rævejagter og
-modtagere. Vel mødt.
73 de 5FX, Freddy.

JULIANEHÅB
Ved den stiftende generalforsamling
blev følgende bestyrelse valgt:
Formand: OX3EL Søren Larsen.
Kasserer: OX3WQ Peter Westergård.
Sekretær: 4543 Steen Hansen.

d.

13.

dec.

71

Vy 73 de Steen.
HB byder vor nye afdeling i Grønland
og sender de bedste ønsker for fremtiden.

velkommen
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LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Mødested: I. & H. Skolen, Bispegade, Nykøbing.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing, tlf. (03) 85 22 22 (arb.) og (03)
83 91 70 (priv.).
Næste mødeaften, den 19. april 1972, bliver emnet
utvivlsomt mere 2 m og repeatersnak og til den tid vil
de forskellige 2 m stationer nok være færdige, så vi
kan afprøve dem.
Vy 73 de 3GH.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen,
Tlf. (09) 31 04 58.

Strandvejen

9,

5800

Nyborg.

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

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Klublokale: Fodby gi. kommunekontor.
Formand: OZ3HQ, tlf. (03) 74 61 01.
Når dette skrives, ligger vor ansøgning om indret
ning af klublokalerne stadig i bygningsinspektoratet.
Vi har fået beklædningspladerne hjem og HF sta
tionen er stillet op igen.
Tirsdag den 18. april afholdes den årlige general
forsamling. Dagsorden iflg. lovene.
På valg er kassereren OZ4NW og sekretæren
OZ3HZ.
Vi regner ikke med større arrangementer før loka
lerne er i orden.
Muligheden for et virksomhedsbesøg i maj under
søges.
Nærmere herom i maj OZ.
Vy 73 de OZ3HQ.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD Ernst Olesen,
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.

KREDS 3

Bygaden

20

Jystrup.

Programmet for den nærmeste fremtid former sig
som følger:
20. april: Klubaften.
27. april: Denne aften er normalt forbeholdt fore
drag m. m. Endnu foreligger der ikke noget tilsagn fra
foredragsholdere.
4. maj: Chassisaften.
11.
maj: „Kristi flyvefartsdag“. Her holder vi fri og
bliver hjemme hos lillemor.
18. maj: Klubaften.
Vy 73 de OZ4OV.

Programmet ind til sommerferien ligger fast med
bygning af OZlLN's 2 m modtager. Afslutning på
sæsonen bliver den 8. juni 1972.
Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den
18. maj 1972 kl. 19,30. Forslag til behandling på gene
ralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3
dage før GF. Sekretær og kasserer er på valg.
Vy 73 de Inge.

ODENSE
Formand: OZ8JD, Henning Boel, Toftevej 11, 5000
Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid. Mandag kl. 19,30.
Call: OZ3FYN.
Fejl i radiogrej er desværre noget, der altid opstår
helt uden varsel. Dette emne blev taget under behand
ling af OZ3IC, der har masser af erfaring i denne
kunst, og den var han villig til at dele med os andre.
Det lykkedes ham at overbevise de fleste om, at fejl
finding ikke er så vanskeligt, når blot man sørger for
at holde den ene hånd i lommen og i øvrigt gå syste
matisk til værks.
Men al fejlfinding kræver nogle måleinstrumenter
af passende kvalitet, og mange af disse kan amatø
rerne bygge selv. Denne side af sagen har 7XG klaret
med demonstration af forskellige nødvendige måle
instrumenter, der kan nævnes universalmeter (sådan et
skal
man
købe
færdigbygget),
rørvoltmeter
(fetvoltmeter),
dykmeter,
transistortester.
Disse
instrumenter
har han selv bygget, og for at gøre samlingen af hjem
melavet målegrej komplet, havde 8JD medbragt et
oscilloskop, der er et vigtigt apparat for den eksperi
menterende radioamatør.
Programmet for april/maj:
17/4: HB aften ved OZ4WR.

Stof til maj OZ fremsendes

inden den 20. april 1972
til hovedredaktøren
OZ7XG, Erling Hansen,
Sophus Bauditz Vej 14,
5000 Odense

19/4: På denne VHF aften kommer OZ8BW med en
frekvenstæller, så grib chancen og få din 2 m stn. „lagt
på plads".
24/4: Foredrag:
v/ OZ9MO.

og

lidt

om

IC’s

1/5: Klubaften.
8/5: Denne aften forlægger vi residensen til OZ9CR
i Åsum, hvor vi ser på VHF, UHF og SHF grej.
15/5: Årets begivenhed — generalforsamling.
22/5: 2. pinsedag, intet møde.
29/5: Klubaften.
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transistorteknik

73 de 9OZ.
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HORSENS

KREDS 4

Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Formand:
OZ6SZ,
Steen
Rasmussen,
10, Egebjerg, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 60 49.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5KD Knud Dantoft,
Tlf. (08) 12 10 74.
OZ7EM E. Madsen,
Tlf. (08) 35 50 69.

Golfparken
Sebber

111,

9000

Centralskole,

Vesterhøjsvej

Ålborg.

9240

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

Nibe.

Vy 73 Seren.

ÅLBORG

KOLDING

Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud
vej 13, 9000 Aalborg.

E.

Andersen,

Ny

Kastel

Ja, så er vi her igen med et lille notat til jer alle.
Af specialiteter skal denne gang nævnes følgende:
Foredrag:
Onsdag den 10/5 afholder OZ9OQ foredrag om
transistorer. Foredraget vi! evt. blive holdt over flere
aftener, og indeholde: Transistorer og deres brug, fejl
finding og diskussion af tilhørernes problemer, dimen
sionering af forskellige trin.
Sommerlejr!! Sommerlejr!! 8.-16. juli i Tranum.
Afdelingen afholder igen i år, efter successen sidste
år, sommerlejr i TRANUM. Nærmere oplysninger om
indhold i næste OZ. Men reserver allerede nu din
ferie til d. 8.-16. juli.
Rævejagter.
Her er vi selvfølgelig alle med.
Hvornår var det nu det var? Se marts OZ.
Vel mødt og 73 de OZ4X, Erik.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4GS Svend Sigersted,
Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Borgmestervej

Enebærvej

4.

8240

58,

Nielsen,

Brorsonsvej

16.

I marts havde vi besøg af Vejleafdelingen til rund
visning på „Vetaphone Elektronik". Mere herom næste
gang.
20.

Vort sidste møde i denne sæson bliver torsdag den
april kl. 20,00 på „Vetaphone". Vel mødt.
Vy 73 5VY Orla.

RIBE
Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev,
6760 Ribe.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.

Tangevej

92

a,

Onsdag d. 22. marts afholdtes ordinær generalfor
samling. Referat herfra kunne ikke nå at komme med
denne gang, men vil blive bragt i kort form i maj-OZ.
Onsdag d. 3. maj tager vi igen til Esbjerg. Afgang
fra seminariets parkeringsplads kl. 19.15.

8700

Risskov.

ESBJERG
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 232.
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.
Program:
Lørdag den 22. april kl. 1300: Rundvisning på Es
bjerg lufthavn. Max. 20 deltagere. Tilmelding til sek
retær eller formand.
Onsdag den 26. april: Mødeaften.
Onsdag den 3. maj: Ribe afd. kommer til Esbjerg.
Onsdag den 10 maj: Auktion:
Onsdag den 17. maj: Mødeaften.
Vy 73 de OZENEM/Erland.
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Orla

Erfaringen viser, at mødeprocenten falder væsent
ligt, når vi kommer ind i maj måned, så vi må nok
indstille os på at lade d. 3. maj være den sidste almin
delige mødeaften inden sommerferien. Hvad der skal
være af aktiviteter efter denne dato kan så aftales af
interesserede. (Rævejagt m.v.).
73 de 1ZN.

KREDS 5
OZ7IN Irvin Nielsen,
Tlf. (06) 17 70 61.

Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY,
Tlf. 52 36 97.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Formand: OZ3FQ, Flemming Hansen,
Vejle. Tlf. (05) 82 68 20 efter kl. 18.

Skolegade

7,

Faste mødeaftener den 2. og 4. tirsdag i lokalet.
Tirsdag den 25. april 1972 kommer OZ5AU og
fortæller om elektronisk databehandling. Vi håber, at
der denne aften vil møde rigtig mange op.
Opmærksomheden henledes på, at der holdes ordi
nær generalforsamling tirsdag den 23. maj 1972 kl.
2000 med dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes
behandlet
på
generalforsamlingen,
skal
være
besty
relsen i hænde senest den 9. maj 1972.
Nærmere om generalforsamlingen i næste OZ.
Vy 73 de 9WN/Willy.
02 AP RIL! 972

ÅRHUS

NORDALS

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.

Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften
18, 6430 Nordborg.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin
marken 3, 6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.

Tirsdag, den 18. april kl. 2000 :
ODDERKORTET - KØREJAGT
Træningsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.

Nielsen,

Kløver

Ja, så er vi nået dertil igen, hvor vi holder general
forsamling. Det bliver torsdag den 27. april 1972
kl. 1930.

Torsdag, den 20. april kl. 2000 :
NEPTUNVEJ 70
Ordinær generalforsamling.
Husk gyldigt medlemskort til såvel EDR. som
ÅRH US-AFDELINGEN!

Generalforsamlingen kommer til at foregå på en
lidt anden måde i år, da § 3 blev ændret sidste år, så
ledes, at kun et medlem af best. kommer på valg
hvert år.

Herefter er det så en ny bestyrelse.
Tirsdag, den 25. april kl. 2000:
SPØRRINGKORTET - KØREJAGT
Træningsjagt med 2 ræve.
Lørdag, den 29. april kl. 1900 :
KALØKORTET (A 2216) - MOLBOJAGT
Se under „Rævejægeren" i dette „OZ".

1/72

Tirsdag, den 2. maj kl. 2000 :
ODDERKORTET - KØREJAGT
Træningsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.

Dagsorden iflg. lovene:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
- 2. Formandens beretning.
- 3. Kassereren fremlægger
- 4. Valg af et best.medlem
- 5. Valg af to revisorer.
- 6. Indkomne forslag.
- 7. Eventuelt.

regnskabet.
og suppleant.

Bemærk, at indkomne forslag skal være
i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

formanden

Vis DIN interesse for afdelingen, mød op og lad
os få en saglig debat om afdelingsarbejdet i det kom
mende år, idet det er betydeligt nemmere at varetage
medlemmernes interesse, når en sådan debat holdes,
fremfor det tilfælde, hvor bestyrelsen selv skal finde
emnerne frem. Det er jo ikke givet, at de passer til
enhver smag.
Vy 73 de OZ2QC/Jørgen.

Tirsdag, den 9. maj kl. 2000 :
SPØRRINGKORTET - KØREJAGT
Træningsjagt med 2 ræve.
Tirsdag, den 16. maj kl. 2000 :
ODDERKORTET - ÅRHUSJAGT NR. 1/72
Turneringsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.
3 NE-ibye.

SØNDERBORG
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade
18, 6400 Sønderborg.

KREDS 6
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5WK Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åben
rå. Tlf. (04) 62 13 11.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR. Klublokale: Slotsgade 161.
Formand: OZ8IN, Iver Nissen, tlf. (045) 25378.
Program:
Tirsdag d. 18. apr. kl. 19,30: Morse og teknisk
kursus.
Tirsdag d. 2. maj kl. 19,30: Mobiltest fra Thomashus Kro.
Tirsdag d. 9. maj kl. 19,30: Morse og teknisk
kursus.
Torsdag d. 11. maj kl. 10,00: Mobilmesterskab.
Tirsdag d. 16. maj kl. 19,30: Morse og teknisk
kursus.
Vy 73 de 5GK/Kurt.
OZ AP RIL 1972

Formand: OZ6AQ. Werner Carlsen, Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Kasserer: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. 046-50444.
På generalforsamlingen i marts blev det vedtaget, at
skoleelever, lærlinge og studerende kan anmode om
nedsat kontingent (15 kr. pr. år) til lokalafdelingen.
Ved valget blev OZ2BN, OZ4EZ og OZ6AQ gen
valgt. Som nye bestyrelsesmedlemmer kom OZ3GY og
OZ8DS. Suppleant er OZ4GI, og som revisorer fik vi
OZ2JY og OZ4MN.
På et bestyrelsesmøde besluttede vi
nisk kursus forestået af forskellige
tører.
Dette kursus
indledes af
vil sandsynligvis foregå delvis på
herom nærmere i klubben.

at starte et tek
licenserede ama
OZ8DS, og det
„Teknikum", men

Vi opfordrer nu alle, der er interesserede i at blive
licenserede radioamatører, til at møde op første gang
tirsdag den 18. april kl. 19,30 i klublokalet. Som lære
bog vil blive anvendt „Vejen til Sendetilladelsen", som
du selv køber, f. eks. gennem E.D.R. Dette kursus vil
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fortsætte efter sommerpausen
prøve i november.
Program for
og kl. 1930):

april,

maj

med

og

henblik

juni

(alle

på

licens

lagde det reviderede regnskab. Der
mentarer, og det godkendtes enstemmigt.

dage

tirsdage

Under
samme
punkt
behandledes
fastsættelse
kontingent. Dette fastsattes uændret til 40 kr. årligt.

18. april: Teknisk kursus.
2. maj:

ingen

kom
af

Næste punkt på dagsordenen var valg af formand
og to bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 6TG gen
valgtes, og som nyt bestyrelsesmedlem indvalgtes 1YX.

Teknisk kursus,

16. maj:

Teknisk kursus.

23. maj:

OZ1IM: På kortbølge med CW.

30. maj:

Teknisk kursus.

6. juni:

var

Til slut rettede formanden en tak til 3DL for tiden
som bestyrelsesmedlem og hilste 1YX velkommen.

Foredrag.

13. juni: Teknisk kursus.

73, OZ6AQ.

På bestyrelsesmødet
styrelsen sig som følger:

den

16.

marts

konstituerede

be

5WK formand,
6TG næstformand,

ÅBENRÅ

6IC sekretær,
1YX og Busk - ræveudvalg,

Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.

5WK og 6TG - festudvalg.
Sidste
april.

Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Torsdag den 9. marts afholdtes
forsamling med dagsorden iflg. lovene.

foreningens

general

Formanden 5WK bød velkommen og udbad sig for
slag til dirigent. Foreslået og valgt blev 1YN, der gav
ordet til formanden for beretningen.
5WK udtalte, at det foregående år havde været et
år med rolige forhold og planmæssigt arbejde. Der
har i begyndelsen været afholdt to ugentlige møde
aftener,
tirsdag
og
torsdag.
Torsdag-aftenerne
blev
dog opgivet til jul på grund af for ringe tilslutning.
Fra januar 1972 fortsatte arbejdet med en ugentlig
aften (tirsdag) og én torsdag-aften hver måned.
På sidste års generalforsamling besluttedes det at
forhøje kontingentet på grund af ønsker om indkøb
af litteratur og måleinstrumenter. Dette har ikke kun
net realiseres, da det i sommeren 1971 blev opdaget,
at klubhuset var blevet angrebet af svamp. Udbed
ringen kostede så mange penge, at de andre ønsker
ikke kunne opfyldes. Formanden omtalte kort biblio
teket, der i den sidste tid havde fået en meget høj
„udnyttelsesgrad"
og
efterlyste
medlemmernes
ønsker
om yderligere litteratur.
5WK nævnte derefter, at 8AJ var
styrelsen og 6IC var indtrådt som suppleant.

udtrådt

af

be

Sluttelig rettede formanden en tak til udvalgene for
deres arbejde, til 7QV + XYL for rengøring og op
vartning, til 1YX for hjælp ved byggeprogrammet og
til 7YI for aktiv indsats i kamp mod svampene.
Da 6TG var forhindret, overtog 5WK også beret
ningen for ræveudvalget. Han sagde, at jagterne havde
taget et planmæssigt forløb, og der havde kun været
småting i vejen. Derefter nævntes, at 1YX har nye
transistoriserede
rævesendere
under
udvikling.
5WK
foreslog, at det nye ræveudvalg prøvede at arrangere
gåjagter i det kommende år.
De aflagte beretninger godkendtes herefter.
1YN

gav
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så

ordet

til

kassereren,

Busk,

der

frem-

klubaften

i

Ræveudvalget meddeler:
1. prøvejagt lørdag
udsendelse hvert 5. minut.
2. prøvejagt
sendemetode.

lørdag

denne

den
den

sæson

er

tirsdag

15.

april

kl.

22.

april,

den

18.

1400-1530,

samme

tid

og

1. gældende jagt onsdag den 26. april kl. 1930-2100.
Nærmere angående jagterne til de normale møde
aftener i klubhuset, (kom endeligt, for der er sket
væsentlige ændringer m.h.t. kort.)
De faste arrangementer i maj, juni, juli, august vil
foruden rævejagten kun bestå af et månedligt møde,
der annonceres i OZ.
Vy 73 de 6IC.

LANDSARRANGEMENTER
OZ1FDF kalder CQ
I tiden 30. juni-9. juli afholder FDF sin JULSØ
LEJR 1972 med ca. 8000 deltagere i nærheden af
Himmelbjerget, og for første gang præsenterer FDF
sig officielt i æteren med kaldesignalet OZ1FDF.
Det er meningen, at stationen skal køre i døgndrift,
og foreløbig består det faste personale af OZ8KU,
OZ8XZ og OZ8BG, men alle radioamatører, der be
søger lejren, er selvfølgelig velkomne til at tage en
tørn ved miken eller nøglen.
Der er planer om at arrangere en international test
d. 5. juli, men denne er ikke endeligt fastlagt.
Som en af lejrens ca. 80 aktiviteter er planlagt en
interessegruppe
i
radioamatørvirksomhed.
Her
er
rævejagter jo særdeles forenelige med lejrsport, og
man vil da også forsøge at lave nogle gå-jagter. Men
for at dette kan lade sig gøre, må der skaffes nogle
rævemodtagere. Derfor appelleres der til alle radio
amatører, der har en rævemodtager, om at stille den
til rådighed for lejren i ovennævnte tidsrum. AnsvaOZ A PRIL1972

ret for at rævemodtageren tilbageleveres i ordentlig
stand, påhviler selvfølgelig FDF.
Meddel snarest dit tilsagn om at udlåne din ræve
modtager til FDF til OZ8KU, tlf. 06-32 25 50 eller til
OZ8BG. tlf. (06) 14 43 57 (tr. ofte på 80 in).

Vi har tænkt os, at stævnet skulle være for de gamle
og gråskæggede, der var med før 1. sept. 1939, og det
er i første række jer, denne henvendelse er rettet til.
Skulle der smutte en enkelt „dunet" fyr med af de
lidt senere årgange, vil vel næppe nogen gø af den
grund. Men det kræves, at alle er tilmeldt i forvejen
af hensyn til restauranten.

FERIE

Stævnet afholdes i Glacis Restauranten, Esplanaden
i København lørdag den 13. maj kl. 12,30. Sørg for
at melde dig til og sørg for at komme i god tid. Kun
tilmeldte vil kunne deltage i stævnet. Og naturligvis
er tilmelding bindende.

FAMILIE-CAMPING BADELIV
NATURSKØNNE OMGIVELSER
GODE CAMPING FACILITETER
HAM-LIV

Vi glæder os til at se alle jer gamle gråskæggede
kæmper fra den gamle tid og til at få en rigtig dejlig
dag sammen med jer under mottoet:

Aalborg afd. afholder igen i år
STOR SOMMERLEJR I TRANUM

Du, kan du huske?

i ugen

OZ5MK, OZ7BO og OZ4H.

lørdag d. 8. til og med
søndag d. 16. juli.
Nærmere
OZ, 3, 71).

indhold

og

program

i

næste

OZ

(se

evt.

Tilmelding venligst omgående og senest før 25.
april. Tilmelding er bindende. Skriv allerede nu i dag
om du vil være med. Det kan gøres ved et brevkort til

RESERVER DENNE UGE AF DIN FERIE
Paul Heinemann, OZ4H,

på gensyn i Tranum.

Vanløse Allé 100.3,

de OZ4X.

2720, Vanløse.
OLD BOYS STÆVNE
Hvor tit og ofte har man ikke hørt gamle amatører,
når de mødtes på båndene eller på anden måde, sige
til hinanden: Du. kan du huske den gang? Kan du
huske den sender, jeg kørte med? Kan du huske min
V3 Hertz? Kan du huske det og det i E.D.R.s historie?
Og sådan bliver det ved. Og det ender altid med, at en
eller anden siger: Bare vi dog igen kunne få et Old
Boys stævne. OK, vi har et par gange forsøgt at lave
stævner, ikke altid med lige godt resultat. Måske
mødtes vi for ofte. Måske var der for meget „arran
gement", men alligevel. Efterhånden som man bliver
ældre, vokser trangen og lysten i én til igen at se de
gamle venner og kammerater, til at hygge sig sammen
med dem. Til at have en hyggelig dag sammen med
dem og til at sige: Du, kan du huske?
Nu må der ske noget. Derfor har vi tre nedenfor
anførte stukket hovederne sammen, inspireret af sam
taler med gamle kammerater, for igen at lave et Old
Boys stævne i København. Det bliver lavet med det
ene formål at have en hyggelig dag sammen med
gamle kortbølgevenner fra hele landet. Det er vor
tanke, at vi spiser et stykke mad sammen i Glacis
Restauranten, ved Esplanaden i København. Derefter
kaffe og kammeratligt samvær resten af dagen. Alt
sker for egen regning, og Glacis Restauranten har
lovet os en virkelig god frokost for kr. 35,00 pro per
sona. 01 koster kr. 5,00 pr. flaske og snaps kr. 3,85
pr. glas. Det må siges at være rimeligt i dag. Efter
frokosten kaffe med tilbehør for egen regning i de
tilstødende lokaler og derefter fortsat hyggeligt kam
meratligt samvær. Vi håber og tror, det vil være mu
ligt at lave en sådan gammeldags kortbølgedag for Old
Boys.
OZ APR IL 1 972

Nye medlemmer.
12686 F. Illum Jørgensen, Godhavn Radio, Godhavn,
Grønland.
12687 Ivan Iskow Bach, SOndeled, Norge.
12688 OZ1ABC, Katolsk Centralskole, Nørrebrogade
27, København N.
12689 OZ3EL, Gert Folmer Jensen, Elmealle 14,
Ålborg.
12690 Søren Sørensen, Boisens Vej 19, Maribo.
12691 Ole Haslund Sørensen, Terosevej 14. Kastrup
(A).
12692 Frank Birdal, Albjergparken 1-13 B, Brøndby
Strand.
12693 Henrik Bentyen, Olaf Rudes Vej 35, Højbjerg.
12694 MG 261150-1539, P. H. Nielsen, TGKMP,
Sønderborg kaserne, Sønderborg.
12695 Bent Jørgensen, Jernbanegyde 4, Sønderborg.
12696 Niels Boye, Egelundsvej 11, Risskov.
12697 Steen Hansen. Vagtmestervej 3, Præstø.
12698 Anny A. Rasmussen, Sanatorievej B 642, Julianehåb, Grønland.
12699 C. Mains, Gartnerkrogen 36, Værløse.
12700 John Lassen, Lunden, Giesborg.
12701 Per Wilhelm Giessing, Ungarnsgade 3, 3th.,
København S. (A).
12702 Carsten Semark, Dalvangen 25 st., Brønshøj
(A).
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12703 Kurt Pedersen, c/o Breinholt, Valløesgade 31
st., Vejle.
12704 Kurt Lihme, Nålemagervej 67, Randers.
12705 Harry Hougaard, Hjortevej 21, Randers.
12706 Bent Søgård Nielsen, Tinggården, Nyrup, Års.
12707 OZ9FTS, Frederiksberg tekn. skole, Fabrikvej
5, København F.

OZ

12708 Ole Wildt, Blågårdsgade 19, København N (A).

Tidsskrift for amatørradio

12709 Rafael Calabuig, Langåvej 19, Hvidovre.

udgivet af landsforeningen

12710 Erling Gjerløv Jensen, Engtoften 39, Storvorde,
Klarup.

Eksperimenterende

12711 Per Jensen, Mellangårdsvägen 8, Torslanda,
Sverige.

Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927

12712 Hans Kristian Torngaard, Trekronergade 46,
2tv., Valby.
12713 Bruno Nedell, Rise, Rødekro.

Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 21 16

12714 Henry Lund Pedersen, Ørbyvej 10, Risskov.
12715 Chr. R. Clausen, Th. Dahlsvej 8, Esbjerg.
12716 Otto A. Schönheinz, Tovesvej 41, Korsør.
12717 Leif Rask, Juvelvej 5, Tarup, Odense.
12718 Henry Petersen, Mejerivej 28, Broager.

Næstformand:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Kor
sør. Tlf. (03) 58 01 02.

12719 OY7T, Thomas J. Olsen, Eide, Torshavn.
12720 H. W. Axelsen, Postbox 38, Godthåb, Grøn
land.
12721 Bjarne Broch, Kastrupvej 98 A, lth., Køben
havn S (A).
12722 Kim A. S. Andersen, Grøndalsvej 6, Silkeborg.

Sekretær:
OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
Forretningsudvalg
(uden stemmeret).

består

af

3Y,

4GS

og

Grethe

12723 Per Nielsen, Tjørnevej 3, Randers.
VHF-udvalg : OZ5WK, OZ5KD, OZ5GF.
Atter medlem.
8654 Ove Lundvald, Lilleskovvej 12, Tommerup.
5501 OZ4HD, Harry Damgaard, Iver Christensensvej 39, Skagen.
6489 OZ5CS, Svend Aage Christensen, Nedre Mosevej 71, Skagen.

HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK.
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51,
Ingstrup, 9480 Løkken.
Foredrags manager: OZ3RC H. Bro
Rahbeksvej 1, 5000 Odense, tlf. (09) 12 11 13.

5722 Charles Johansen, Søndergade 15, Herning.

Funktionærer:

9345 OZ7CI, Flemming Larsson, Skovbakkevej 21,
Brabrand.

Grethe

11064 Johannes Hansen, Ibsvej 3, Præstø.
1815 OZ6KR, Knud Høgh, Tranevej 23, Bremdal,
Struer.
11934 Per Schrøder, Rolandsvej 6, Hvidovre (A).
5251 K. Marcussen, Reverdilsgade 7, 11 tv., Køben
havn V.
5841 OZ3EH, Erik Hansen, Kriegersvej 19, kid.,
Århus C.
9777 Erik Wagner Gregersen, Garnisonsvej 3, Ran
ders.
9963 Carl Buch, Skolegade 86, Esbjerg.
9745 Lars Christensen, Aldershvilevej 16, Bagsværd.

(Kasserer)
Grethe
stervej 58, 8700
62 18 34.

Nielsen,

Sigersted,
Borgme
Horsens. Tlf. (05)

Medlemsbladet „OZ“
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG
Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000
Odense. Tlf. (09) 11 31 09.
Teknisk redaktion
(Hertil sendes alt teknisk
stof): OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej
28, 3520 Farum. Tlf. (01)95 11 13.
OZ2NG,
Niels
Gundestrup,
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) ÆG 77 81.

Kronborggade

3908 OZ4BA, B. P. Jensen, Fuglebakken 37, Struer.
2957 OZ6PK, Paul Friberg Knudsen, Ørumvej 36,
Hvidovre.
8334 Bent Dahlin Hansen, Valdemarsvej 55, 3th.,
Herning.
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