At være eller ikke være
Hamiets ord, et alternativ som vi, bevidst
eller ubevidst, daglig bliver konfronteret med.
Dette gælder såvel medlemmerne som landsfor
eningen EDR. Et meget aktuelt eksempel her
på, er kampen for at bevare vore amatørbånd!
I den senere tid er der indtrådt en vis teknisk
stagnation hos mange amatører. Gamle dages
pionertid, hvor alle byggede deres grej selv, er
passé. I dag arbejder de fleste amatører på HF
båndene, med kommercielt grej, og samme ten
dens breder sig til VFH og UHF båndene, om
end langsomt.
Som følge af dette, er landenes amatørorga
nisationer nu blevet midtpunktet for interessen.
Hvor ofte hører man ikke en OZ-amatør
udtale:
Hvad gør EDR for mig? En mere korrekt
formulering havde været: Hvad kan jeg gøre
for EDR? For hvem er EDR? Det er ingen an
den end medlemmerne selv!
Derfor må alle yde et bidrag, stort eller lille,
heraf afhænger nemlig et „være eller ikke være“
for EDR.
Vi må fremover, såvel i lokalafd. som i
landsforeningen, bygge på de høstede erfarin
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ger, der er opnået igennem kritiske betragtnin
ger. Desværre har kritikken to sider, den posi
tive og den negative. Den positive kritik skal
fremmes, den bør vi modtage med glæde, når
den foruden at vise de menneskelige fejl, der
altid kan forekomme, viser vejen til en virkelig
forbedring, en forbedring der ligger udenfor
illusionernes række. Dog bør specielle inter
esser ikke overvurderes, idet disse ikke åbner
mulighed for et godt samarbejde, men tvært
imod ofte fører til en isolering der ender i ne
gativ kritik. Negativ kritik kræver ingen større
omtanke, og må nærmest betegnes som kværu
lanten. En kværulant befinder sig ofte i en
nærmest sygelig tilstand, hvor han i sin nød
søger efter ligesindede, og dette lykkes altid,
idet der desværre findes mange der har lettere
ved at se splinten i andres øjne end bjælken i
deres eget. Konsekvensen af en bevidst eller
ubevidst negativ kritik, fører desværre ofte til
uoverskuelige følger, der skader os alle. Dette
må ikke ske, og de medlemmer der forstår det
te, vil gavne EDR og dermed sig SELV.
OZ5WK, Kalle.
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Strømforsyning til sender
Af OZ6EI, Eigil Hougaard, 8355 Ny Solbjerg

Da min ensretter, som jeg normalt bruger til
diverse formål, bl. a. som strømforsyning for
min HW 100, er meget stor og uhandlelig, og
ønsket om en let transportabel stod på ønske
sedlen, skaffede jeg mig en brugelig transfor
mator og gik i gang med opgaven, og jeg skal
her forsøge at redegøre lidt for mine overvejel
ser og arbejde. Der vil nok ikke være noget sær
ligt at hente for den viderekomne, hvorfor jeg
forsøger at gå i enkeltheder med en del ting, så
begynderen skulle kunne få virkelig glæde
af artiklen.

Selv om den er beregnet til en HW 100, vil
den naturligvis kunne bruges til mange andre
formål også.
Transformatoren har foruden primærviklin
gen til 220 V, 4 andre viklinger nemlig 600 V/
0,3 A, 300 V/0,2 A, 130 V/0,05 A samt 12,6
V/5 A. Sidstnævnte vikling har midtpunktud
tag, så den kan bruges som 6,3 V-forsyner.
På primærsiden er anbragt en dobbeltpolet
afbryder og lige efter denne sidder et netfilter,
der består af 2 spoler, en i hver netledning samt
to kondensatorer, hvis midtpunkt er stellet.

800 V ensretteren er vist detailleret nederst på tegningen.
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Formålet med netfilteret er at hindre, at HFspændinger når ud i lysnettet for derfra at van
dre over i naboens TV.
Når afbryderen sluttes tænder K1 som tegn
på, at spændingen til strømforsyningen er i or
den. Afbryderen, der er tegnet lige ved siden
af K1 på fig. 1 sidder i min HW. Når denne
sluttes tilføres spændingen primærviklingen og
K2 tænder. S1 skulle sikre, at primærviklin
gen ikke brænder af. Den er beregnet på føl
gende måde:
sekundærviklingerne skal kunne levere:
600 V 0,3
A180 VA
300 V 0,2
A60 VA
130 V 0,05 A 6,5 VA
12,6 V 5
A63 VA
ialt 309,5 VA
30,5 VA
340 VA '

+ 10 %

man kan forbinde til midtpunktet af de to elek
trolytter og derved sikre en nogenlunde ligelig
fordeling af spændingen over disse. De to bleedermodstande er tilsammen 80 kohm. Da spæn
dingen er ca. 800 V, kan man ved hjælp af
ohms lov udregne bleederstrømmen
E=1•R
800 = I • 80 (når modstand regnes i kohm, fås
strøm i mA - eller omvendt).

I — 10 mA
Man kan også udregne effekttabet i mod
standene, da P = E • I (P i watt, E i volt og I i
ampere).
P = 800 • 0,010
P = 8 watt, hvorfor der for en sikkerheds
skyld vælges en modstand, der kan klare ca. 7
watt. De 8 watt afsættes i to serieforbundne
modstande, altså 4 watt i hver.
I plusledningen til de 800 V sidder kontrol
lampen K.3, der fungerer både som kontrollam
pe og som sikring. Der er indsat en pære, der

Fig. 2

hvilket er den ydelse primærudviklingen skal
kunne præstere. Med 220 volt spænding vil det

valgt en 3 A sikring, da strømstødet, der løber
i det øjeblik transformeren startes, ligger noget
over normalydelsen.
Om 600 V sekundærudviklingen er der føl
gende at bemærke. Cs er anbragt over denne
vikling for at dæmpe transistente spændinger.
Husk den endelig. Du risikerer ellers let at en
eller flere af dine dioder brænder af. Over hver
diode er anbragt en modstand på 100 kohm.
Disse modstande sikrer, at spændingsfaldet er
ens over alle dioderne, hvilket ellers ikke altid
er tilfældet, da dioderne godt kan være ret for
skellige.
R9 og R10 er de såkaldte bleedermodstande.
Man kunne godt have klaret sig med een, men
fordelen ved at bruge to i dette tilfælde er, at
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Fig 3

kan tåle 300 mA, hvilket svarer til det maksi
malt tilladelige strømforbrug.
Spændingen varierer noget fra ubelastet til
belastet tilstand. Jeg har målt ca. 825 V ube
lastet, 790-800 V belastet.
Bleedermodstanden sikrer bl.a. afladning på
rimelig kort tid af elektrolytkondensatorerne.
Hvis de ikke var der, kunne el.lytterne være
opladet længe, så man kunne risikere et alvor
ligt smæk over fingrene, hvis man begyndte at
arbejde i strømforsyningen.
Man arbejder i denne forbindelse med begre
bet tidskonstanten R • C. Spændingen falder til
37 % af den oprindelige værdi i løbet af tiden
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t = R • C (t i mikrosekunder, R i ohm, C i μF)
den kan nemt ændres til lidt mere praktiske en
heder

(så har vi t i sekunder, R i ohm og C i μF).
I denne forbindelse kan lige nævnes, at
1.000.000
(én million) ofte skrives som 108
(hvilket blot betyder 10 ganget med sig selv 6
gange, altså 10 • 10 • 10 • 10 • 10 • 10, der jo
som bekendt er én million.
Ved 800 V spændingen, hvor R er 80 kohm
og C er 25 μF (serieforbindelse af to ens kon
densatorer giver den halve værdi) får vi

t = 2 sekunder.
Efter 2 sekunder er spændingen altså faldet
til

efter 2 sek. mere

efter 2 sek. mere

d.v.s. at først efter 6 sekunders forløb er kreds
løbet ufarligt ved berøring, idet vi regner med,
at spændingen skal under ca. 50 V for at være
ufarlig.

Hvis man sætter det normale strømforbrug
til ca. 150 mA, fås

Hvis man i figur 5 tænker sig en linie for
kondensator på 25 μF et stykke neden for den
nederste parallel med de tre indtegnede og går
man fra neden ved tallet 5, der angiver 5 kohm
lodret op til den tænkte linie, vil man vandret
ud til venstre kunne læse tallet 1. Brumspæn
dingen vil altså være ca. 1%, hvilket netop er
det tilladelige. I figur 5 betyder Er % spæn
ding Ripple i %•
I de to øvrige ensrettere kræves en bedre fil
trering, hvorfor vi naturligvis må indføre bedre
filtre- 300 V spændingen til HW 100 tillades
med max. ripple på 0,05 %. Dette klares med
et filter som det viste med en elektrolytkonden
sator, en drossel og en elektrolytkondensator.
Man siger, filteret har kondensatorindgang.
Dette filter kan betragtes som to dele. Første
del er indgangskondensatoren, og brumspæn
dingen efter denne kan ved hjælp af følgende
formel betegnes

(k er en konstant, der ved dobbeltensretning
er 1,5-1 strøm i mA - C ladekondensator i
μF).

Forplade

Fig. 4

Brumspændingen af et så simpelt filter er ret
høj. Til HW 100 tillades en brumspænding (og
så kaldet ripple) på 1 %. Af figur 5, der er lånt
fra den engelske håndbog „Radio Communication Handbook“ udgivet af RSGB, kan den no
genlunde aflæses. Først skal dog beregnes
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(PS. Denne formel er såmænd ikke andet
end Ohms lov).

Den sidste del af filteret, nemlig drossel og
C7 kan betragtes som en spændingsdeler, og
brumspændingen fordeler sig her i forhold til
de to komponenters impedanser (se fig. 6).
Impedansen for drosselspolen beregnes efter
formlen ZL = 2 • π • f • L (f = frekvensen i
Hz, L i H).
f er i dette tilfælde 100 Hz, da der er tale om
dobbelt ensretning. L varierer i denne drossel
spole noget efter belastning, sættes her til 6 H.
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Impedansen for kondensatoren beregnes ef
ter formlen

(f er stadig 100 Hz. C skal være i F, men ved
at gange med 10 6 kan vi anvende enheden
μF).

Da brumspændingen fordeler sig i forhold til
impedanserne, vil der over udgangskondensa-

Ved hjælp af Ohms lov beregnes bleederstrømmen

Aisat ettekt i bleedermodstanden
P=EI
P = 360 • 0,012
P = 4,3 watt, hvorfor der vælges en 5 eller 7
watt type.
Den sidste vikling skal give en negativ spæn
ding på ca. 115 V. Tilladelig ripple max. 0,5%.

Brumspændingen nedbragtes først (af C5) til
%. Disse 6 % nedbringes nu i den sidste del
af filteret til 0,84 % • Brumspændingen over ud
gangen bliver derved:
6

som netop er det tilladelige i HW 100.
Som følge af kondensatorindgangen stiger
udgangsspændingen en del. Jeg målte ca. 360 V.
Da jeg første gang satte spænding på strømfor
syningen, målte jeg kun ca. 330 V. Det var
elektrolytter, der havde ligget længe, jeg an
vendte. Lækstrømmen vil derfor til at begynde
med være ret stor, men efter nogle timers for
løb falder lækstrømmen, og spændingen stiger.
360 V er alt for meget til HW 100. For at
bringe denne spænding ned på det rigtige niveau
har jeg i plusledningen indsat en zenerdiode,
som klarer et spændingsfald på godt 50 V. Man
må naturligvis være opmærksom på, at zenerdioden skal kunne tåle strømmen, der passerer.
ZX 51 tåler med køling 162 mA, så den kan
lige klare det. Hvis man skal have større spæn
dingsfald, f. eks. ca. 60 V, må man ikke bruge
ZX 62, for den tåler kun 137 mA. Man kunne
da i stedet anvende 2 stk. ZX 30 i serie. De
tåler 290 mA.
Som sikring i 360 V ledningen er indsat en
6 V 0,25 A pære. Man kan også udmærket
bruge samme type som K3 . Endelig er der til
bage bleedermodstanden R11, der er sat til 30
kohm 5 watt.
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Fig. 5.

I dette filter anvendes drosselindgang. Brum
spændingen fordeler sig ligessom ved 360 V
spændingen efter drosselspoles og kondensators
impedanser, som vi altså skal have beregnet.
Vi bruger de samme formler som før.
ZL = 2 • π • f • L
L varierer også i denne drossel. Vi sætter den
til 10 H.
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Eb = 0,25 %, hvilket absolut er tilfreds
stillende.
Som sikring er indsat en pære på 6V 0,05 A.
Bleedermodstanden er sat til 100 kohm ½
watt. Prøv selv at udregne bleederstrøm og af
sat effekt.
Tidskonstanten kan man også selv prøve at
beregne for 360 V og 115 V spændingen. Elek
trolytten på 360 V spændingen aflades ret hur
tigt, men det tager sin tid med elekrolytten på
115 V spændingen. Det skyldes naturligvis at
både bleedermodstand og elektrolyt er betyde
lig større end ved 800 og 360 V spændingerne.
Så husk at lade gå omkring 10 sekunder, inden
du piller.
Endelig kan man da også bemærke, at vi fra
den sidste ensretter får lidt mindre spænding
ud, end vi har på selve transformatorviklingen.
Det skyldes, at vi her anvender drosselspoleindgang i filteret.

Fig.6

Når man er nået så langt, hvis man da ellers
har læst sig igennem dette, siger man nok: Det
er meget godt altsammen, men hvor går jeg hen
og får fat på en transformator. For at gøre det
muligt for eventuelle interesserede at bygge den
beskrevne strømforsyning, har jeg aftalt med en
transformatorfabrik, jeg har forbindelse med,
at de godt vil vikle nogle transformatorer med
data som nævnt i indledningen.
Prisen vil komme til at ligge omkring 170 kr.
+ moms. Hvis du er virkelig interesseret, skriv
da til mig. Jeg gør med det samme opmærksom
på, at der må påregnes nogen leveringstid, så
lidt tålmodighed skal der til, men du kan jo
eventuelt udfylde ventetiden med at gå på jagt
efter de resterende dele, ded skal bruges.
A propos dioder, så er det jo lidt flot at an
vende BYY 36 hele vejen igennem, mindre kan
jo gøre det. Malling Electronic, 8340 Malling
har nogle billige dioder p.t. (ca. 2 kr. pr. stk.).
Det er ikke frasorterede varer, men et restlager,
der er opkøbt, så her kan du måske nå at få
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dioderne hjem til meget billige penge. Her kan
du også få zenerdioderne, du evt. får brug for.
Stykliste.
1 nettransformator.
1 dobbeltpolet afbryder.
1 netstøjfilter.
3 sikkerhedskondensatorer - 4,7 nF/5000 V
(C1 - C2 - C3).
9 modstande 100 kohm ½ watt (R1-8 og R12).
2 modstande 40 kohm 7 watt (R9-R10).
1 modstand 30 kohm 5 watt (Ru).
16 dioder BYY 36 (eller lignende).
2 stk. el.lyt. kondensatorer 50 μF/500 VW (C4-5).
1 stk. el.lyt. kondensator
50 + 50 μF/500
1 stk. el.lyt kondensator
50 + 50
μF/350
parallelforbundet, så kapaciteten bliver 100 μF).
1 drosselspole Lübcke D4 - 125 (Ch 1)
1 drosselspole Lübcke D4 - 225 (Ch 2).
2 sikringsholdere.
1 sikring 3 A træg (S1).
1 sikring 8 A flink (S2).
5 kontrollampefatninger.
2 glimlampe 220 V (K1-2).
1 pære 6 V - 0,3 A (K3).
1 pære 6 V - 0,25 A (K4).
1 pære 6 V - 0,05 A (K5).

VW(C4-5).
VW (C8 -

Rettelser:
OZ jan. 1972 side 7, fig. 28: Forbindelserne
til ben 7 og ben 9 ombyttes.
OZ febr. 1972 side 54, spalte 1, 3 sidste
linier i øverste afsnit: 2.200 MHz til 2.705
MHz ændres til: 2.655 MHz til 3.160 MHz.
OZ febr. 1972 side 54, fig. 47: MF-transformatoren forneden til højre: det midterste af
de 3 øverste ben skal ikke have forbindelse
med printpladen („svæver").
OZ febr. 1972 side 62, fig. 68: Diagram
mets tilslutningscifre skal spejlvendes: 1 skal
være 9, 2 skal være 8 o. s. v. (Har ingen betyd
ning for den praktiske opbygning).
OZ7XG.
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RTTY-selektivt opkald
Af OZ1JD, Jørn Andersen, Høvænget 2, 8260 Viby J.

Et selektivt opkaldesystem (Sel-cal) funge
rer nogenlunde på samme måde som et auto
matisk telexsystem, idet opkald kun vil blive
registreret af den station, opkaldet er bestemt
for.
Mens man i telexsystemet anvender telex
numre til de forskellige stationer, vil man ved
Sel-cal normalt bruge stationens kaldesignal
som indikator. Sel-cal tilsluttes signallinien fra
converteren, og vil, når det rigtige kaldesignal
er modtaget, skifte fjernskrivermagneten fra en
konstant holdespænding over til signallinien fra
converteren, og tilbage til konstant holdespæn
ding igen, når Sel-cal modtager tegnene
NNNN.
Diodekomplekset i fig. 4 bestemmer kalde
signalet, der her er indstillet til at reagere på
1 bogstavtegn J og D.
Sel-cal i denne artikel er et binært system, og
vi har kun to potentialer, enten ca. -10 volt
(H) eller ca. 0 volt (L).
Fig. 1 viser en bistabil multivibrator, popu
lært kaldet en flip-flop (FF). Terminalerne 0
og 1 kan sammenlignes med en vippe. Hvis 0
er H, vil 1 være L og omvendt. En FF er ind
rettet således, at den skifter fra den ene til den
anden stilling, når den får tilført en triggeimpuls (clockpuls (CP)) på terminal C. Dioderne
Dl og D2 sikrer, at kun positivtgående impul
ser kan få FF’en til at vippe. Dioden D3 an
vendes til reset af FF.
Hvis Q1 er åben vil Q2 være lukket. Der vil
stå en H på terminal 0, og en L på terminal 1.
CP, der er en L, sendes samtidig til basis på
begge transistorer. Q2, der i forvejen er posi
tiv på basis, vil ikke reagere, mens Q1 vil luk
ke og få H på kollektoren. Denne H vil gen
nem modstanden på 8k2 gå til basis på Q2,
hvorfor Q2 åbner og får en L på kollektoren,
som sendes til basis på Q1 og holder denne
lukket. Ved næste CP vil opstillingen vippe til
bage igen.
Ved hjælp af terminalerne J og K kan man
dog bestemme, om FF’en skal skifte, eller blive
stående i samme stilling, når den får tilført CP.
Vi tænker os Q1 åben og Q2 lukket, basis på
Q1 er svagt negativ. Hvis vi nu lægger en H på
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terminal K, vil Dl blive forspændt i spærre
retningen, og CP kan ikke passere. FF’en vil
derfor blive stående i samme stilling. Ved at
lægge en H på enten J eller K, kan vi nu be
stemme hvilken stilling vor FF skal stå i, efter
at vi har tilført CP.
Fig 2 viser et skifteregister, hvor vi anvender
7 af de ovennævnte FF. Vi benævner de en
kelte FF’er SRI SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 og
SR7. FF’er forbundet som SR1 til SR7 (ma
ster/slave) vil skifte stilling, hvis masteren (den
foranstående) har modsat stilling, når CP til
føres terminal C. Det vil kort og godt sige, at
slaven altid vil have samme stilling efter at CP
er tilført, som masteren havde før CP blev til
ført. Foran SR1 sætter vi en inverter (Q1), der
forbindes til signallinien fra converteren. Den
skal fortælle SR1, om det er en mark eller en
space, der kommer ud af converteren. Fig. 2
viser også clockpulsgeneratoren (CPG), en
multivibrator, som er beskrevet i artiklen »En
regenerativ repeater« af OZ4AU i OZ jan. 70,
og derfor ikke behøver nærmere omtale her.

I det følgende siger vi, at SR er 1, hvis der
står en H på terminal 1, og SR er 0, hvis der
står en H på terminal 0. Det samme gælder inverteren. Vi kalder en mark for 1 og en space
for 0. Når vi intet tegn modtager, har vi 1 på
inverteren. 1 på SRI SR2 SR3 SR4 SR5 SR6
og 0 på SR7. Q4 i CPG er lukket af en L fra
SR7, og en L fra Q3.
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Vi skal modtage et ettal, som består af start
impuls mark mark mark space mark stopim
puls. Når vi kalder mark 1 og space 0 bliver
det 0111011. Vi får først startimpulsen, der er
en space. Inverteren går i 0, Q1 lukker og får
H på kollektoren, som via kondensatoren på
10 nF og dioden går til basis på Q4, der åbner;
CPG starter og sender 10 ms senere en CP til
samtlige SR. SRI ser en 0 på inverteren og går

CPG standser. Samtidigt sender SR7 en L gen
nem kondensatoren på 100 nF til terminal R
(Reset) på de øvrige SR, der alle går i 1. Vi er
tilbage i udgangsstillingen, og parat til at mod
tage næste tegn.
Som vi ser, flyttes tegnet en plads til højre
hvert 20 ms af CP, og når startimpulsen står på
SR6, har vi ettallet stående på de første fem
SR 10111, det skal læses fra højre mod venstre.

i 0, SR2 SR3 SR4 SR5 og SR6 ser alle en 1 i
masteren, og bliver stående i 1, mens SR7 ser
en 1 i SR6 og skifter til l . N u bliver CPG holdt
i gang af en H fra SR7 gennem modstanden på
8k2 til basis på Q4. Alt dette sker med lynets
hast, og næste gang CP kommer (20 ms senere)
har vi 1 (mark) på inverteren, SR1 går i 1,
SR2 går i 0 og de øvrige SR skifter ikke. Nu
har vi modtaget startimpulsen og den første
mark af ettallet, og stillingen i skifteregisteret
er følgende 1011111, efterhånden som ettallet
modtages, vil det blive skubbet ind i registeret
fra venstre mod højre 1101111, 1110111,
0111011, 1011101 og til sidst 1101 110. Nu er
startimpulsen nået frem til SR7, der går i 0 og
sender en L til basis på Q4, der blokeres og

Samtidig ser vi, at SR6 altid er 1 undtagen når
startimpulsen står der, d.v.s. SR6 er kun 0, når
selve tegnet står på SR1 til SR5, derfor bruger
vi 0 terminalen af SR6 til at blokere selekto
ren, således at den kun kan reagere på den
syvende clockpuls.
Selektoren i fig. 3 er opbygget af styrede
ensrettere (SCR). (Bemærk at stel = 0 volt lig
ger øverst på tegningen).
1 udgangsstillingen leder SCR1 og har H på
anoden, de øvrige SCR er lukkede, og har L
på anoderne. Dioderne Dl, D3, D4, D5 og D6
er forspændt i spærreretningen, mens D2 ikke
har nogen forspænding. (Bemærk modstanden
på 100 k fra -10 volt til clockpulslinien).
Clockpulsen (CP) sendes samtidigt til alle SCR,
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men kan kun passere D2, der ikke er spærret.
SCR2 åbner, spændingen på anoden skifter fra
L til H, og dette spændingsfald (fra 0 til -10
volt) kobles gennem kondensatoren på 100 nF
til anoden på SCR1 hvorved strømmen i SCR1
ophører, SCR1 lukker og anoden skifter fra H
til L og D2 spærres. Nu har D3 ingen forspæn
ding (H på anoden af SCR2), og næste CP vil
åbne SCR3, som vil lukke SCR2, spærre D3
og fjerne forspændingen på D4 o.s.v.
Når SCR5 er åben vil Dl og D6 være uden
forspænding, og næste CP vil derfor åbne både
SCR] og SCR6. Når SCR6 åbner, vil SCR7

lukke, og omvendt. Reset-knappen ved SCR1
påvirkes, hvis lampen, der sidder i kollektoren
på Q4, ikke lyser, når der tændes for appa
ratet.
Vi har en H på clockpulslinien gennem de
100 kOhm fra -10 volt, og vi er i stand til at
spærre dioderne Dl til D6 ved at lægge en L
på terminalerne mærket SCR1 til SCR6.
Diodekomplekset i fig. 4 forbinder skifte
register med selektor. Skifteregistrenes termina
ler 1 og 0 er de vandrette, og selektortermina
lerne SCR1 til SCR6 de lodrette linier. Dio
derne er vendt således, at kun L kan passere

F.g 3

Fig. 4
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fra skifteregister til selektor. Vi forbinder samt
lige SCR-terminaler med 0 på SR6, og sikrer
os dermed, at dioderne Dl til D6 altid vil være
spærret indtil vi har modtaget den sjette CP,
der skubber startimpulsen i fjernskrivertegnet
fra SR5 over på SR6, hvorved terminal 0 går
i H.
SCR1 og SCR6 vil åbne for den syvende CP,
hvis SCR5 er åben. SCR2 skal kun åbne, hvis
SCR1 er åben, og der samtidig står et ettal i
skifteregisteret 10111 (det læses stadig fra høj
re mod venstre), og vi forbinder de 5 dioder
fra SCR2 til disse terminaler. SCR3 skal kun
åbne, hvis SCR2 er åben, og der står et bog
stavtegn i skifteregisteret 11111, og dioderne fra
SCR3 forbindes hertil o.s.v. Når vi har mod
taget tallet 1 (eller bogstavet Q), bogstavtegn J
og D, er SCR5 åben, og ved næste tegn vil CP
åbne SCR1 og SCR6. Relæet i anoden på
SCR6 kobler fjernskrivermagneten til signal
linien på converteren. Hvis vi har modtaget
tegnene 1 og bogstavtegn, og det næste tegn
ikke er et J vil selektoren gå tilbage i udgangs
stilling. Hvis vi for eks. modtager et A vil skif
teregistret vise 00011, D4 der er forbundet til
01011 vil blive spærret af en L fra terminal 1
på SR2, og SCR vil ikke åbne. Den L, der
spærrer D4, vil åbne Q2, der vil lede en H fra

anoden på SCR3 til anoden på D l l , hvorved
spærrespændingen på Dl ophæves. Når CP
kommer, åbner SCR1, og via kondensatorerne
på 100 nF lukkes SCR3, og vi er klar til at
starte forfra. NNNN selektoren er opbygget på
samme måde, og tilsluttes diodekompleksets tre
sidste lodrette linier. Første og sidste SCR til
de to første linier. Sidste linie deles i fire, der
isoleres fra hinanden med en ekstra diode, og
tilsluttes de fire midterste SCR. SCR7 i fig. 3
er sidste SCR i NNNN selektoren.
Modstands- og kondensatorværdier er ret
ukritiske, når vi ser bort fra de frekvensbestem
mende dele i clockpulsgeneratoren. Dioderne
er alle af typen OA85, de styrede ensrettere er
11T4 fra SESCO, Ql, Q2, 03 i selektoren og
Q5 i clockpulsgeneratoren er BC108. De øv
rige transistorer er alle SFT228, men her kan
enhver forhåndenværende PNP-transistor an
vendes.
Hvis man ikke har et lager af »gamle« tran
sistorer og andre komponenter liggende, er det
uden tvivl billigere, at anvende integrerede
kredsløb til opstillingen.
Opstillingen er prøvekørt og fungerer upå
klageligt. Der skulle ikke være faldgruber i,
husk bare at tegnet »vender forkert« i skifte
registeret.

Rettelse og tilføjelse til rævemodtageren, april
72, s. 137 i OZ:
I diagrammet af højfrekvensforstærkeren og
blanderen mangler diagramsignaturen for emitterne på BC108C. Begge emittere vender ned
mod minus-mærket 8.
I øvrigt kan oscillatoren køre som VXO ved
at sætte et 1825 kHz X-tal fra basis på oscil
latoren 10 til stel 15. Ingen anden ændring er
nødvendig, dog kan Ci med fordel udelades.
Oscillatoren kan også laves ren X-tal-styret
med et 1826 kHz-krystal således:

Skulle der vise sig problemer undervejs, kan
jeg kontaktes på tlf. (06) 92 78 43.
Vy 73 OZ9QW, Bent Nicolaisen.
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En frekvensstandard
Af OZ8XW, Flemming Hessel, Kiddesvej 33, Vejle

Om frekvensmåling
Frekvensmåling kan foretages på mange for
skellige måder, men når man kræver stor nøj
agtighed, og det bør amatøren gøre, når det
drejer sig om frekvensmåling, hvad så? Ja,
hvis man ikke vil købe noget færdigt (og dyrt),
men hellere vil bygge selv, så er der ikke så
mange muligheder.
7AQ har for en del år siden beskrevet en
frekvensmåler (litt 1), der frembringer måle
punkter ved at mixe en 100 kHz krystaloscilla
tor med en VFO på 350-400 kHz.
En anden mulighed er en 100 kHz krystal
oscillator der eventuelt styrer en 10 kHz gene
rator, og hvis harmoniske kan høres langt op i
frekvensspektret (litt. 2). Imidlertid er 100 kHz
afstand mellem signalerne lovlig lidt, og det er
i en sådan konstruktion ønskeligt med endnu
en oscillator, der giver faste holdepunkter til at
tælle 100 kHz punkter ud fra.
Selvfølgelig kan man også give sig til at byg
ge en tæller, men da formålet var at bygge en
rimeligt billig og letbygget frekvensmåler, så
faldt denne mulighed væk med det samme.
1MHz
oscillator
S N 7400
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100KHz
S N 7490

deler

1 den foreliggende konstruktion har jeg valgt
at benytte et 1 MHz krystal, som så styrer en
række delere, der frembringer 100 kHz, 10
kHz og 1 kHz.
Man kan ganske vist ikke sige, at det er
særlig bekvemt at skulle måle frekvens ved at
tælle kalibreringspunkter, men til gengæld bli
ver frekvensstandarden forholdsvis let at bygge
og justere. For at lette på identifikationen af de
mange tætliggende kalibreringspunkter har jeg
10 KHz deler
S N 7490

iKHz
deler
S N 7490

udgang
2N918
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valgt en opstilling, der gør det muligt at slukke
for de delere, der ikke skal bruges, således at
man f. eks. kun får 100 kHz punkter, og ikke
samtidig, omend svagere, 10 kHz punkter.
Desuden er frekvensstandarden forsynet med
en kontakt mærket test, der kan afbryde 1
MHz oscillatoren, således at man kan konsta
tere, om det er et kalibreringssignal man lytter
på eller et udefra kommende signal.
Brugen af integrerede kredse forenkler kon
struktionen væsentligt, og i øjeblikket er det
således, at heller ikke prisen på IC'er berettiger
til brugen af almindelige transistorer.
Diagrammet
Oscillatoren stammer fra UKW-berichte (litt.
3) og delerne fra OST. (litt. 4). IC1 svinger
med det viste krystal, på 1 MHz. Frekvensen
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lægges på plads med Cl parallel med en fast
kondensator C2. Kredsen afgiver firkantsigna
ler, der ledes videre til 3 dekadedelere IC
2-3-4, der hver deler frekvensen med 10. Ved
hjælp af en omskifter S1 kobles den ønskede
frekvens til en emitterfølger Q1, der får sin
basisforspænding fra IC’erne. Q1 giver en lavimpedanset udgang (ca. 50 ohm), der passer
til de fleste modtageres indgang. Udgangssigna
let er, via en kondensator ført til en coaxfatning. Kondensatoren sikrer, at man ikke behø
ver at bekymre sig om, hvad man slutter til
frekvensstandarden.
En anden omskifter S2 sætter de delere, man
ikke bruger, ud af funktion ved at lægge ben 9
på stel. Der bliver således kun frembragt den
frekvens, man har brug for. Testknappen er et
ringetryk, der bryder ved tryk.
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Den første deler IC2 har vist sig at være lidt
kritisk, og har man adgang til et oscilloskop,
bør den nok udsøges.
Det gøres lettest ved at montere en fatning
på IC 2’s plads og så, når oscillatoren er fær
dig, prøve hvilken af de tre 7490, der giver det
pæneste firkantede 100 kHz signal.
Jeg har ikke gjort dette, og resultatet er ble
vet, at der er styrkeforskel mellem de lige og
de ulige harmoniske, på grund af at 100 kHz
ikke er en ren firkant. Formentlig kan man der
for også udsøge IC2 ved at vælge den 7490 der
giver mindst styrkeforskel mellem de harmo
niske.
Alt dette betyder sådan set ikke noget i
praksis, men det er jo ikke nogen større ulej
lighed, hvis man kan få fat på en fatning.
Strømforsyning
Opstillingen kræver 5,1 V, ca. 100 mA. Jeg
havde en masse besvær med oscillatoren, der
ikke ville svinge, på grund af at spændingen
kun var 4,8 V, så det skal altså være ret nøjag
tigt 5,1 V. IC’erne tåler ikke overspændinger,
så pas lidt på. Jeg har lavet en lille spændings
forsyning til 220 V, stabiliseret med en AD
149. Der er lidt brum på signalerne, ikke hør
bart, men synligt på et skop. Dette brum har
ingen praktisk betydning, men kan fjernes ved
at forbinde en stor lyt (ca. 1000-2000 ,«F)
parallelt med de 1600 pF. Den bør i så fald sid
de så tæt ved oscillatoren som muligt, men dog
før testknappen.
Naturligvis kan man også forsyne opstillin-

Transformatoren er en 6-8 V type, der kan levere ca.
200 mA. Det er muligt, at zenerdioden må ændres,
indtil udg.spændingen er 5,1-5,2 V.
NB! Printet til strømforsyningen er kun forbundet til
chassis som vist.

Spændingsforsyning, hvis udvendig strømforsyning el
ler batteri bruges. Modstanden tilpasses således, at der
løber 10-20 mA gennem zenerdioden.

Forbindelser til IC’erne set ovenfra.

gen fra en udvendig spændingsforsyning eller
fra batterier. Det er blot nødvendigt at sikre
sig, at spændingen ikke overstiger de 5,1 V.
Det kan f. eks. gøres som vist med en zenerdiode, der både virker som stabilisering og en
slags sikring.
Hvad man end gør, så kontrollér, at spæn
dingen er 5,1 V, ellers kan det som nævnt give
problemer. Zenerdioden i strømforsyningen må
eventuelt ændres, indtil spændingen er 5,1 V.
Det er dog ikke særligt sandsynligt.
Opbygning
Frekvensstandarden er opbygget på tre print
indeholdende oscillator, delere og strømforsy
ning. Udenfor printene er kun monteret trans
former, omskiftere og Cl + parallelkondensa
tor. Det hele er monteret i en hjemmelavet
kasse.
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Justering
Når det hele er samlet, sættes der spænding
på, og ved hjælp af en modtager kontrolleres,
at 1 MHz oscillatoren svinger. (S1-S2 i stilling
1 MHz).
Dernæst opsøges to på hinanden følgende 1
MHz punkter, og med S1-S2 i stilling 100 kHz
undersøges, om der er ni 100 kHz punkter mel
lem de to 1 MHz punkter. På tilsvarende måde
kontrolleres 10 kHz. 1 1 kHz kan det være van
skeligt at kontrollere på en modtager med bre
dere MF end 1 kHz, så hvis ikke man har andet
målegrej, må man muligvis nøjes med at kon
statere, at 1 kHz giver en mængde punkter, og så
i øvrigt tro på at sagen er i orden, hvad den
sikkert også er.
Til slut skal 1 MHz oscillatoren lægges på
plads, f.eks. efter en af frekvensstandard statio
nerne (WWV på 10 eller 15 MHz eller MSF på
2,5-5 og 10 MHz). Dette gøres nemmest ved at
slå BFO’en fra og lytte til stødtonen mellem
frekvensstandarden og frekvensstandard statio
nen. Hvis man ikke har en modtager, der dæk
ker kortbølgeområdet, kan Droitwitch på 200
kHz også bruges. Cl justeres nu til nulstød, og
frekvensstandarden er klar til brug. Afhængigt
af krystallet kan det være nødvendigt at ændre
C2.

Brug
Som det fremgår af justeringen, skal fre
kvensstandarden bruges i forbindelse med en
modtager, der dækker det ønskede område.
Denne modtager må være kalibreret således, at
man kan identificere de forskellige 1 MHz signa
ler. Det kan f.eks. gøres ved at lytte til kommer
cielle stationer, hvis frekvens er kendt.
Skal man nu f.eks. finde 14,217 MHz, kan
det gøres på følgende måde: 14,000 opsøges
(1 MHz stilling). Herudfra findes 14,200 MHz,
og derpå 14,210 MHz. (100 kHz og 10 kHz
stilling). Hvis modtageren er smal nok, kan
1 kHz stillingen nu bruges. Hvis ikke, noteres
skalastillingen for 14,210 kHz og 14,220 kHz,
og ved interpolation findes 14,217 MHz.
Eks.: 14,210 MHz er lig 92 grader, 14,220
MHz lig 117 grader, altså 25 grader for de 10
kHz. Forudsat skalaen er lineær, og det er den
nogenlunde over så lille et stykke, er 7 kHz lig
med 25/io gange 7 = 17,5 grader. 14,217 MHz
findes ved 109,5 grader.
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Nu er enhver supermodtager følsom over
for mere end en frekvens, og dette kan give an
ledning til problemer. Hvis modtageren har
dårlig spejlselektivitet, vil det i uheldige tilfæl
de være vanskeligt at afgøre hvad der er spejl
og hvad der er det rigtige signal fra frekvens
standarden. Pas også på med convertere, at
signalerne ikke smutter udenom eller igennem
converteren, således at det i virkeligheden er
grundmodtageren, man sidder og kalibrerer.
Dette kan særligt gøre sig gældende på dårligt
afskærmede 2 m grundmodtagere. Et af mid
lerne mod disse vanskeligheder er, bortset fra
bedre afskærmning, et dæmpeled, der reduce
rer signalerne fra frekvensstandarden.
Signalerne kan i øvrigt høres tydeligt på 2 m.
Komponenter
1 MHz krystallet er en JAN krystal fra USA,
pris 4,50 dollars. (Jan crystals, 2400 Crystal
Drive, Fort Meyers, Florida, USA). De øvrige
komponenter er købt hos OZ’s annoncører.
Cl er en Philips koncentrisk trimmer med
isoleret opspænding. Prisen for det hele incl.
strømforsyning er ca. 150-175 kr.
Litteraturliste:
1) En frekvensmåler, OZ jan. 62.
2) En frekvensstandard, OZ dec. 70.
3) UKW berichte, hefte 1, marts 71.
4) QST november 68.
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Spændingsforsyning
med laboratoriedata

0-30V,

5A

Af N.W. Mortensen, Mynstervej 108, 1827 Kbh. V

MC1566, MC1466 kan styre opstillinger,
hvis max. data udelukkende afhænger af de
ydre komponenter her tænkes især på serietran
sistorerne. Tankegangen bag denne nye IC, er
at lade den „flyde" som et batteri mellem serie
transistorernes base og emitter. Herved opnår
man at store spændings-og strømændringer må
les som differenssignaler på ganske få milivolt.
Hvis man f. eks. tager en 1000 V-spændingsforsyning ligger dele af IC’en mere end 1000 volt
over den negative spænding, medens de nmaksi
male spænding over IC’en er dens driftsspænding
på 25 V =.
"

Beskrivelse af IC’en
Selve IC’en er opbygget som vist i fig. 1:
Her ses at IC’en indeholder 6 funktionelle
elementer:
En indvendig spændingsregulator, der leve
rer 3 stabile spændinger til lC’ens drift.
En konstantstrømskilde til referencebrug.
En spændingskontrolforstærker, VCA.
En strømkontrolforstærker, CCA.
En OR-gate til styring af VCA og CCA.
Et PA-trin.
Som det ses af fig. 1 er begge de detekteren
de kredse opbygget som differentialforstærkere,

Fig.l

OZ MAJ 1972

177

og det er ikke mindst på grund af disse, at man
har kunnet opnå de meget fine reguleringsdata.
For at illustrere brugen af IC’en vises her et
gennemprøvet eksempel på opbygning af en
spændingsforsyning.
Generelle krav:
Udgangsspænding, V0 = 0-30 volt, variabel.
Udgangsstrøm, Imax - 5 amp.
Trinløs variabel strømbegrænser.
Ekstremt lav udgangsstøj.
Fuld instrumentering = VOLT- og AMPmeter.
Sikring af AMP-meter ved kortslutning.
De efterfølgende beregningseksempler skulle
sætte enhver i stand til, at designe sin egen
„skræddersyede" energikilde.
Beregning af spændingsforsyningen. (Se fig. 2)
IC’en skal forsynes med en 25 V jævnspæn
ding mellem pin 14 og pin 7. Til dette brug
findes en separat 18 V-vikling på trafoen, som
ikke må have elektrisk forbindelse med de an
dre viklinger på trafoen, da dette ville medføre
at hele princippet med at drive IC’en som et

Komponentplacering

batteri mellem udgangstransistorernes base og
emitter ville blive ødelagt. Denne 18 Veff spæn
ding ensrettes og udglattes af den lille diode og
kondensatoren på 150 pF.
Referencespændingen på pin 8 fastlægges
på følgende måde: Først fastlægges reference
strømmen, som kommer fra konstantstrøms
kilden via pin 3 efter følgende ligning: Iref =
8,55/Rl, hvor RI er den samlede modstand
mellem pin 2 og pin 12. Motorola anbefaler
her en Iref på ImA, og en max.-værdi på
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1,2 mA. Denne Iref ledes ned over den variable
modstand R2, og det fremkomne spændingsfald
er spændingsforsyningens referencespænding og
også dens udgangsspænding V0. En max Vo på
30 V vil her kræve en R2 på 30 K med en I ref
på 1 mA.
R2 er i dette difælde opbygget af 5 stk. 5K
1 % modstande og en variabel modstand på
5K. Grunden til denne fremgangsmåde forkla
res senere.
Modstanden Rs som skaber spændingen til
drift af CCA’en bestemmes efter følgende lig
ning: 250 mV = Rs ■ Imax. En udgangsstrøm
på max. 5A vil altså kræve en Rs på 0,05 ohm.
Kapaciteten Co over udgangen bestemmes ef
ter følgende ligning: Co = 100 pF. Imax, hvil
ket i dette tilfælde giver en Co på 500 pF.
Beskyttelse mod støj og transienter
En stor del af komponenterne i fig. 2 har
udelukkende til formål at sikre IC’en mod
transienter og opstillingen som helhed mod
støj både indefra og udefra. Disse meget uhel
dige påvirkninger kan opstå ved følgende for
hold:
1. Tænd og sluk af afbryderen i netledningen.
2. Ændringer i belastningsforhold, især de me
get hurtige.
3. Ændringer i udgangsspændingen.
4. Højfrekvensstøj fra netledningen, herunder
„spikes“.
5. HF-støj direkte fra omgivelserne.
Dl, D2 og D3 beskytter VCA’ens indgang
mod for store spændingsforskelle og mod „spikes“ fra strømstød ved tænd-sluk og spændings
ændringer.
D4 beskytter IC’ens PA-trin mod „højspænding“, hvis serietransistorerne skulle brænde af.
D5 i forbindelse med de to 1K modstande i
serie med pin 10 og pin 11 beskytter CCA’en
mod for store spændingsforskelle ved hurtige
strømstød. D6 beskytter serietransistoreme mod
for store „reverse“-spændinger ved tænd-sluk
af hele spændingsforsyningen og beskytter dem
ligeledes, hvis en for stor spænding fra en ud
vendig kilde skulle blive koblet i parallel ved et
uheld.
Lidt mere opmærksomhed kræver beskyttelse
af den indvendige zenerdiode mellem pin 7 og
pin 9. Den udvendige spændingsforsyning såvel
som på 18 V viklingen på trafo’en ligger altid
på samme potentiale som Vo. Som en følge her
OZ MAJ 1 972

af ligger alle de parasitiske kapaciteter, der lig
ger til stel, opladet til den samme spænding.
Hvis Vo ændres i den ene eller anden retning,
skal disse kapaciteter naturnødvendigt enten
oplades eller aflades. Den hertil hørende lade
strøm passerer gennem den indbyggede zenerdiode og kan skade denne, hvis de parasitiske
kapaciteter og/eller spændingsændringen er for
store. Den mest effektive metode til sikring selv
ved de værste transient forhold er følgende: En
100 ohm modstand indskydes i serie med pin
7, og en zenerdiode på 6,2 V forbindes mellem
pin 7 og pin 9, som vist på fig. 2. Opstillingens
reguleringsevne og temperaturkoefficient berø
res ikke af denne ændring.
RC-kredsløbet (10 pF, 240 pF og 1,2 K)
tjener til frekvenskompensation af lC’ens PAtrin, og 0,1 μF kondensatoren mellem pin 14
og pin 13 er ligeledes til indvendig frekvens
kompensation. Samtlige andre „små“ konden
satorer i opstillingen (alle på 0,1 μF ) bruges på
almindelig måde til ,,spike“- og støjundertryk
kelse.

Øvrige kredsløb
Den variable modstand R2, der bestemmer
Vo, består af „FINE“-potmetret PI og de fem
5K-modstande i serie. Med dette arrangement
øges R2’s samlede værdi med „COARSE“-omskifteren S2 indtil Vo har den ønskede værdi.
På samme aksel som S2 sidder S1, og dette
gør at man trinvis øger den positive uregulerede
jævnspænding i takt med den regulerede ud
gangsspænding Vo. Dette medfører at den af
satte effekt i serietransistorerne holdes nede på
et så lille tal, at de kan monteres på en køle
plade på 2 °C/Watt, som igen monteres direkte
på printkortet. Dette medfører igen en kortere
ledningsføring og en overskuelig montage.
Serietransistoren dannes af 4 transistorer, der
er koblet i et almindeligt Darlington-kredsløb.
Potmetret P2 tjener som trinløs strømbe
grænser, da den bestemmer, hvor stor en del af
spændingsfaldet over Rs, der skal ledes til
CCA’ens indgang.
VOFT- og AMP-metrenes kobling ses lige
ledes af fig. 2, og her skal det bemærkes at
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VCA’ens spændingsfølende terminal måler di
rekte på udgangen således at AMP-metrets in
dre modstand ikke bidrager til opstillingens to
tale indre modstand. Dioden over instrumentet
bevirker at spændingen over 50 mA-instrumentet aldrig kan overstige 0,7 V, og dette er nok
til at sikre det mod forbrænding.
Endvidere kan der i netledningen som vist
indskydes et netstøjfilter. Dette er at anbefale,
hvis opstillingen skal forsyne digitale kredse
med et lavt signalniveau.
Komponenter
Alle kondensatorer er af keramisk type, og
alle modstande er kulmodstande 5 % ½ W på
nær de modstande, som er påtegnet på fig. 2.
Effektmodstandene på 0,1 ohm 3,5 W 1 %, er
kulfilmmodstande selv om trådviklede modstan
de sikkert også kan anvendes.
Elektrisk montering
Alt indenfor den stiplede linie på fig. 2 er
monteret på et printkort, der er forbundet til

de andre kredse via et multistik, således at op
stillingen er særdeles servicevenlig.
Ved ledningsføringen skal man huske på at
parallelle ledere kan støje ind i hinanden, hvis
de ikke er skærmet rigtigt af. De store strømme
kræver kraftige ledninger, og for at mindske
brumfeltet bør ledningerne fra transformatoren,
over omskifteren til ladeblokken være korte og
helst sammensnoede.
Mekanisk montering
Den mekaniske montering bestemmes lige
ledes af støjhensyn, dernæst af termiske hensyn,
her kraftensretter og krafttransistorer.
Målinger af data
Statisk indre modstand: 8 milliohm.
Reguleringshastighed: 1500 A/s.
målt ved 15 V og 2,5 A
Støj:
50 Hz
< 10//V
100 Hz
< 70 //V
200 Hz
< 30 /(V
250 Hz-1 kHz < 20/(V

R-S-T, 1-2-3
eller
Er vi mon helt ærlige?
Et hjertesuk vedrørende rapportering af
At være radioamatør er som bekendt et vidt
begreb, og enhver har sit foretrukne felt. Føl
gende linier henvender sig til den gruppe, som
har amatørkommunikation på båndene til spe
ciale, men er „godt stof“ i almindelighed også.
Sagen er: Hvordan står det til med ærlighe
den, når der er tale om at rapportere en kolle
gas signaler? Meningen er jo dog, at amatøren
udfra rapporten skal kunne danne sig et billede
af, hvordan hans signal præsenterer sig i sam
menligning med andres signaler på båndet. Og
hvad får han så at vide?
At hans læselighed er: „5, hvis det blot ikke
havde været for al den ORM, det kneb faktisk
med at få andet end kaldesignalet igennem,
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OZ7CH
ob“. Men alligevel får han R5, i værste fald
R4! Og hans styrke er: „9 plus 20-30 dB, lige
som de andre“.
En sådan rapports værdi er lig nul. Det ene
ste, der opnås, er at behage modparten, som
måske bliver så glad, at han beslutter sig til i
hvert fald ikke at give modparten en ringere
rapport, end den han selv fik. Og så er balladen
gående. Hvorpå begge parter p. gr. a. forstyrrel
ser fra stationer, der alligevel var endnu kraf
tigere, nu med mange undskyldninger og høf
lighedsfraser slutter QSO’en.
Det kan være nok så hyggeligt at sludre på
båndene, men det viser sig ofte, at meget er
uopfatteligt, når en af parterne anslår andre
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emner end de standardoplysninger, som den an
den part ventede at høre og alligevel har kun
net gætte sig til gennem kraftig QRM. Og ud
fra gætteriet tror han, at det var fordi det var
100 % læseligt og giver så „R5“. Dette lokker
den anden part til at fortsætte med noget nyt,
som den første part heller ikke opfatter meget
af! Tidsspilde, såfremt ingen af parterne bruger
rapporteringsskalaerne på den måde, det er
meningen, de skal bruges på!
Der står deri faktisk følgende:
Læselighed:
Ulæselig
Nærmest ulæselig,
enkelte ord kan opfattes
Læses med nogen vanskelighed
Læses næsten uden besvær

R1
R2
R3
R4
R5

Signalstyrke:
Signalerne kan næppe anes
S1
Meget svage signaler
S2
Svage signaler
S3
Nogenlunde god styrke
S4
Ret god styrke
S5
God styrke
S6
Ret kraftige signaler
S7
Kraftige signaler
S8
Overordentlig kraftige
S9
signaler
Læselighedsskalaen kan kun give udtryk for
en rapportering efter et subjektivt skøn, d. v. s.
den er præget af rapportørens indstilling, og
brug af skalaen kræver omtanke. En almindelig
glæde over at man nu har fået bid, plus en der
af optimistisk indstilling syntes at medføre, at
kun den „favorable" ende af skalaen benyttes.
Men rapporten skal være vejledende og ikke
vildledende! Bemærk, at et 100 % læseligt sig
nal udmærket kan give S3!
Hvordan man gør det
De fleste giver en rapport udfra de sekunder,
som et par kaldesignaler, et navn eller lign. hø
res, mens andre venter til næste skift for bedre
at kunne vurdere og give en rapport udfra et
gennemsnit. Der er ingen tvivl om, at sidst
nævnte rapportering er mere saglig end først
nævnte.
Herefter kan parterne afgøre, om de kan gå
videre i almindeligt konversationstempo om
dette og hint, eller om de skal gentage hvert
ord. Det sidste er både anstrengende og lidet
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fornøjeligt. Men hellere det end at bilde mod
parten ind, at den er „R5“, og så ikke få mere
end en brøkdel ved næste skift!
Det må jo som bekendt henregnes til almin
delig høflighed at høre efter, når der bliver talt
til én og for at undgå, at modparten taler for
døve øren, så bør der gives en særlig rapport.
Naturligvis ved vi alle, at en QSO kan blive
ødelagt af uventede ting, derfor er korte trans
missioner at foretrække.
S-meteret
Styrkerapportering er tilsyneladende lettere,
når man har et S-meter, men den „oprindelige"
skala er i 9 grader og kan udmærket bruges ef
ter forskriften. Det højeste tal gives til den
kraftigste lokale amatør og det laveste tal, når
signalet anes over modtagerens egenstøj. Imel
lem disse punkter foretages så en opdeling efter
øret. Ved indførelsen af S-meter og mere føl
somme modtagere blev delingen mellem signa
lerne meget forskellig fra modtager til modta
ger. Man har derfor forsøgt at vedtage, at der
skal være 6 dB mellem hver S-grad. Det er da
også tilfældet med en del af de i handelen fore
kommende modtagere, men nogle har 4 dB
mellem graderne, og så bliver der jo rigelig
plads til masser af dB over S9-mærket, mange
flere end på modtagere med 6 dB mellem stre
gerne. Og så er et reelt sammenligningsgrund
lag bortfaldet.
Med gode modtageres høje følsomhed og re
lativt store dynamikområde kan der opnås en
meget større vandring af S-meterets viser end de
9S-grader å 4 eller 6 dB. Derfor har producen
terne „udvidet" S-skalaen med op til 40-50 dB
over S9. Her er modtageren dog forlængst over
styret, idet ingen modtager i praksis har et så
stort brugbart dynamikområde, uden at der op
står intermodulation eller krydsmodulations
fænomener. De mange dB ligger ofte klumpet
sammen på et mindre område end de første
9S-grader. Andre stationer på eller tæt ved
frekvensen gør det imidlertid vanskeligt at op
lyse, om udslaget alene skyldes det signal, som
man ønsker at rapportere. Fading gør yderlige
re en stor aflæsningsnøjagtighed illusorisk, og
mange giver derfor rapport efter det maksimale
udsving på S-meteret, uanset hvad dette udslag
så end måtte hidrøre fra. Man kunne fristes til
at foreslå ham, som kun giver S9 + et eller
andet fantastisk antal dB, at kortslutte sin an
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tenneindgang for at se, om S-meteret overhove
det kan stå på nul!
Det er en god idé ved hjælp af en signalgene
rator med en kalibreret attenuator at finde ud
af, om afstanden mellem S-graderne er kon
stant og såvidt muligt 6 dB hele skalaen over.
Så kan S-meteret i det mindste bruges som
referenceinstrument. Et signal, der lige kan op
fattes, eller som netop får viseren til at bevæge
sig, kan man kalde S1, men lad være med at
lægge vægt på, hvad der er over S9. Mon ikke
modparten er ligeglad, om han får S9 eller S9
+ 25 dB? Det, der er afgørende, er jo trods alt
om læseligheden er god.
Selvfølgelig vil den kraftigste station ud af
flere på samme frekvens normalt være den let
test læselige. Det modparten egentlig ønsker at
vide, er en oplysning om hans styrke i forhold
til de andre. Hertil kan et S-meter sandsynlig
vis bruges, når dets kalibrering er kendt på det
pågældende bånd. Thi også fra bånd til bånd
er der forskelligheder. Tag højde for dette ved
kalibrering.
Konklusion:
Et S-meter er en hjælp, og ikke et målein
strument, for der findes ingen officielle normer
for hvad det skal vise. Et S-meter kan - rigtigt
udnyttet - være et vejledende instrument, og
der er som sagt også en skala under S9, som
kan bruges. Et signal kan meget vel være S2
og alligevel R4, men under andre forhold - og
„bedre“ - er det samme signal S8, dog i kraftig
ORM - netop på grund af de „bedre“ forhold
- som kun gør det RI. Men ved altid kan at
bruge superlativerne og den „fine ende“ af ska
laerne, devalueres størrelsernes sande værdi.
-7ch.

TR’S HJØRNE
Det sidste Dette nummer, maj 1972, er det sidste num
mer af OZ, der trykkes på Fyens Stiftsbog
trykkeri. Fra og med juninummeret fremstilles
OZ i Nyborg hos 4WR. Vi i red. håber, at
færrest mulige læsere bemærker forandringen.
Alle parter er i hvert fald indstillet på effektivt
samarbejde, så det skal nok gå. Samtidig skal
lyde en tak til FSB for fin service og godt sam
arbejde.
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Sammensætningen af det tekniske stof i dette
nummer kan måske synes en smule ejendom
melig - den er faktisk dikteret af økonomiske
hensyn, idet alle helt forberedte artikler gerne
skulle afvikles, så ingen sats eller klicheer
efterlades ubenyttet.
Teknisk redaktion
mister en medarbejder ved samme lejlighed,
idet 2NG har måttet sige fra på grund af over
vældende arbejdspres i sit mere regulære job.
Forhåbentlig får Niels af og til tid til at skrive
en artikel til OZ alligevel.
Lidt om fremtiden
Det er jo som bekendt svært at spå om frem
tiden, der skal i hvert fald ikke fremkomme
noget større manifest om OZ i fremtiden Lidt
bliver der nu nok lavet om sådan hen ad vejen,
der er da i hvert fald både planer om og vilje
til væsentlige forbedringer i det team, der nu
skal skabe OZ.
En kategori af stof, som har været savnet i
OZ, er redaktionel omtale af kommercielt
amatørgrej. Det har vi planer om at komme
med nu, og jeg vil gerne her sige lidt om, hvor
dan sagen skal gribes an.
Vi ser en helt naturlig interesse hos EDR’s
medlemmer i at blive orienteret om det på
markedet værende udstyr gennem OZ. Vi ser
ligeledes en naturlig interesse hos OZ’s ama
tører i at få omtalt det annoncerede grej - ikke
ved en gentagelse af annoncens ensidige frem
hævelse af de mest øjensynlige dyder, men ved
en gennemgang af apparaternes forskellige
funktioner, hvorfor disse findes og hvorledes
de udnyttes bedst muligt.
Skulle der under undersøgelsen af grejet bli
ve fundet tvivlsomme eller uacceptable egen
skaber, vil fabrikant eller importør få lejlighed
til at afgive forklaring eller foretage afhjælp
ning, før undersøgelsen offentliggøres. Der
skulle nu ikke kunne blive problemer, idet vi er
indstillet på kun at bruge OZ’s spalteplads på
omtale af udstyr, hvor der er et rimeligt for
hold mellem kvalitet og pris.
Nu skal man ikke regne med, at samtlige de
resterende numre af årgangen vil indeholde så
danne anmeldelser. Der ligger jo en del ar
bejde i at foretage undersøgelsen og derefter at
skrive derom.
7aq.
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HB information
Referat fra HB-modet i Odense d. 11.-12. marts 1972
Mødt: Hele HB, med undtagelse af 6PA, der ikke
havde sendt afbud. I mødet deltog også fungerende
HR, TR og kassereren.
3Y bød velkommen ved mødets begyndelse kl.
15,00,
og bad HB mindes EDR's mangeårige revisor,
OZ3TM, der var afgået ved døden. Omtalte FUmødet i februar hvor man, efter at have indhentet
HB’s udtalelser, var blevet enige om, at afskedige
6PA
som
hovedredaktør
med
omgående
virkning,
men med løn til 31/5 72. Ved den skriftlige afstem
ning indkom der 9 ja, 1 nej og 1 undlod at stemme.
FU havde konstitueret 7XG som hovedredaktør. Refe
rat af repeatermødet i Odense d. 30. jan. 72. 5WK
redegjorde for mødet. Retningslinierne (se OZ nr.
3/72) var blevet oversat til engelsk, og sendt til samt
lige Region I medlemslande, sammen med en plan
over EDR’s kanaltrafik med anmodning om optagelse
i deres tidsskrifter. 5KD oplyste, at alle repeaterstationer ville køre efter EDR’s retningslinier, med und
tagelse af 1 station i Århus og 1 i København. 4SJ
havde på egen hånd skrevet efter oplysninger hos
Region I. Dette kunne ikke bifaldes, og det blev ved
taget at alle henvendelser udadtil skulle ske gennem
international sekretær. 7IN ønskede at udtræde af
VHF-udvalget, og udvalget består nu af 5KD, 5WK
og 5GF. OZ skifter redaktør. 3Y oplyste, at der var
kommet 5 ansøgninger til stillingen som HR. Efter
en nøje gennemgang var der skriftlig afstemning, og
resultatet blev at OZ7XG blev antaget med alle 10
stemmer. 7XG var ikke til stede linder diskussionen.
OZ skifter annonceagent. Hertil var også indkommet
5 ansøgninger. Efter skriftlig afstemning blev OZ3BH,
C. Brendstrup-Hansen, valgt med alle 10 stemmer.
QTH-listen. 4GS oplyste, at materialet var afleveret
til bogtrykkeren. EDR’s vedtægter. Disse var ført
å jour og optrykt. Man blev enige om på næste gf at
foreslå at man antog en statsautoriseret revisor. Valg
af repr. til Region I mødet i Holland. (5GF blev valgt
men har senere trukket sig tilbage, kan ikke få den
fornødne frihed). 2NU skal repræsentere EDR. men
forinden skal der afholdes et nordisk møde, og hertil
blev valgt 5GF og 5KD. EDR's evt. andel i tipsmidler.
4SJ havde undersøgt mulighederne for at få tilskud,
men de lokale afd. skal selv søge. Læserbreves opt.
i OZ. Der var indsendt et åbent brev til OZ ang. 6PA,
men man havde nægtet optagelse, der var maskin
skrevne
underskrifter,
og
sådanne
underskrifter
var
ikke bevis for at de var ægte. Desuden var der uregel
mæssigheder mellem medlemsnumre og call. 3Y hav
de skrevet et svar med henvisning til artiklen i OZ
nr. 3, og man enedes om at sende svaret til samtlige
indsendere
af
læserbreve
ang.
6PA.
Ekstraordinært
formandsvalg til efteråret. Efter lovene er formanden
valgt til efteråret 1973. Man blev enige om at søge
juridisk bistand, idet man ikke var klar over om man
kunne køre uden formand indtil den tid, eller der
skulle vælges en ny for resten af perioden. Indtil vide
re varetager 3Y det daglige arbejde. Strukturudvalget
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nedlægges? Dette blev nedstemt, men der blev gjort
opmærksom på, at der ikke var valgt et nyt udvalgs
medlem i stedet for 7DX, der jo var udtrådt af HB.
Udvalget består nu af: 3Y, 4SJ og 7IN. Kontrakt med
John Hansen om trykning af OZ. Kontrakten var nu
underskrevet og trådte i kraft fra juni. International
rævejagtsindbydelse
DM,
Rostock.
Man
blev
enige
om ikke at sende en delegation derned, men indby
delsen vil blive bragt i OZ så alle medlemmer kan se
den.
Hovedforeningen
skifter
papirfarve.
Man
blev
enige om at skifte til hvidt papir, da dette egnede sig
bedre til kopiering. OZ-CCA contest bringes til op
hør. 5GF oplyste, at der var kun få danske amatører
der deltog, og anbefalede at man ophørte med den.
5KD foreslog man forsøgte med fone. Man foretog
en afstemning og resultatet blev : 1) 5 stemte for ned
læggelse, 5 stemte ikke. 2) 3 stemte for fone og 7
stemte ikke. Testen bliver herefter bragt til ophør. Ved
tægter til godkendelse fra Julianehåb. Der er oprettet
en lokalafdeling, og HB godkendte den. Sager må ikke
omtales. Det havde vist sig, at breve mellem formand
og HB-medlemmer blev vist til medlemmerne, inden
en sag var færdigbehandlet, og at der fandtes kopier
af næsten samtlige breve i repeatersagen. Man blev
enige om, at kun sager der var færdigbehandlet måtte
omtales. Økonomi, herunder OZ. Det blev vedtaget
at udskrive en konkurrence om en ny forside på OZ.
Det blev vedtaget, at HB-medlemmerne kan få porto
og tlf.-udgifter dækket når et regnskab blev indsendt.
Optagelse af spalteplads i OZ. Der var utilfredshed
med, at repeaterklubben stod selvstændig i OZ, men
herefter kommer stoffet med under Københavns afd.
Underretning fra P & T. P & T har skrevet til fabri
kanter af Radio og TV om lavfrekvensforstyrrelser.
Der var kommet nogle svar med henvisning til at
henvende sig til fabrikanterne. TR vil arbejde videre
med sagen. Spørgsmål fra den københavnske afd. 1)
Hvordan man nedsatte udvalg. Hertil blev svaret, at
det var efter kvalifikationer. Der var utilfredshed med,
at
der
ingen
københavnske
udvalgsmedlemmer
var.
Herefter skal disse poster søges spredt over hele lan
det. 2) Spørgsmål om budgetlægning. Der skal søges
bistand hos OZ8MQ. Oplysning fra 5RO. Manuskrip
terne til udsendelserne i DR var halvt færdige, og DR
ville gerne om der i afdelingerne ville blive afholdt
kurser i forbindelse med udsendelserne. Henvendelse
fra 4SJ. Man ønskede mindst 20 referater af HBmøderne til Københavns afd. Det blev vedtaget de
kunne få 10 stk. LA5LG kalder CQ. Der var kom
met
mange
sympatitilkendegivelser
efter
udsendelsen
i TV. 3Y havde udtalt tak til 1TD der havde skaffet
filmen hertil. Der var forslag om at starte noget lig
nende her, og der var indkommet et beløb fra 6SM
som en start. Man blev enige om at bede 1TD og
3WP om at se på sagen, og der skulle være noget
klart til næste HB-møde, hvorefter det skal forelæg
ges på GF. Kursusudvalget. Udvalget ville gerne have
en ekstra bevilling til 3 afpudsningskurser i forbin
delse med de tekniske prøver i maj. Dette blev bevil
get. GF fastsættes til den 24. sept. 1972 kl. 10 i re
staurant
„Karnappen",
Niels
Hemmingsgade,
Køben
havn. Mødet sluttede søndag kl. 11,00.
OZ4GS, sekretær.
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A-KURSER
EDR skrev til afdelingerne i marts måned om af
holdelse af kurser til den skriftlige A-prøve. Vi har
hørt fra een afdeling.
Derfor dette i OZ. Vi vil gerne høre om, hvor stor
interessen er for et sådant kursus, enten afholdt i din
nærmeste afdeling eller evt. som kurser til den mundt
lige prøve, i en weekend.
Men det er altså kun til A-prøven denne gang, vi
vil gerne høre fra dig om du kunne tænke dig et så
dant kursus, men det haster vi skal jo have lokaler,
det kan jo også tænkes, at der er afdelinger, som vil
lægge lokaler til, lad os høre om det.
Du kan skrive direkte til undertegnede eller tale
med den nærmeste afdeling om det, der så lader din
mening gå videre til EDR.
Endvidere vil der i vinteren 1973/74 blive afholdt
begynderkurser i radio og TV, ca. 10 timer ialt i
hver medie, med 25 minutter pr. gang. EDR skulle
gerne følge dette kursus op med sideløbende kurser
eller at man ude i afdelingerne (som tilskrevet) sam
ler nogle begyndere, som kan få kurset kommenteret
af en licenseret amatør med god teknisk kunnen.
Alle meddelelser ang. disse kurser kan stiles til
OZ5RO eller, som ovenfor skrevet, jeres afdelingsfor
mand.
Vy 73 OZ5RO, Ove E. Blavnsfeldt,
Ordrupvej 96, 3., Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
EDR's KOPITJENESTE
Som tidligere nævnt har EDR fra jan. 72
en såkaldt kopitjeneste, der passes af undertegnede.
Det betyder, at medlemmer kan få fotokopier af
artikler i de udenlandske tidsskrifter, der står til rådig
hed for tjenesten. Det er i indeværende år følgende:
QTC. (svensk) - Amatørradio (norsk).
QST. (amrk.) - 73 Magazine (amrk.)
Ham Radio (amrk.).

oprettet

Desuden kan der fås kopier af artikler fra alle
gamle numre af OZ. Prisen pr. kopiside er 1,00 kr.,
der forudbetales pr. check eller giro 59366 til under
tegnede.
Nedenstående anføres fortegnelse over nogle artik
ler fra tidsskrifterne for de første 3 mdr. Fremover
vil jeg meddele lignende fortegnelser over sådanne
artikler, som jeg mener har almen amatørinteresse.
QST. Jan 72: The Macromatcher. (Impedance Bridge
for Coax Lines). 7 sider.
A 144 MHz amplifier, using 8874. 6 sider.
Febr. 72: An experimental receiver for 75 m DXwork. 5 sider.
Marts
72:
Broadband
solid-state
power
amplifier
for SSB. (160 w. PEP input with a single transistor).
8 sider.
73 Magazine: Jan. 72: Easy end-fed Z-match. 2 sider.
Febr. 72: The Greater Dipper. 2 sider.
Marts 72: HW.100. Adding the 400 Hertz
filter. 2 sider.
Ham Radio: Jan. 72: High-stability variable frequency oscillator. 5 sider.
Marts 72: Improved 2 m preamplifier. 7 sider.
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CW-

QTC. Febr. 72: Ett linjärt slutsteg. 5 sider.
Marts 72: 4 el. 6 elements Quad for 14 MHz. 4
sider.
Venlig hilsen
OZ7EM, Ejvind,
Sebber skole. 9240. Nibe.

TRANSCEIVE REN
I den senere tid har repeater spørgsmålet optaget
sindene en del. For at give også andre end brugerne
af
repeateren
et
indblik
i
amatørkommunikationens
interesse i disse, har redaktionen bedt OZ4JA, der er
sekretær
i
repeaterklubben,
om
at
besvare
nogle
spørgsmål af mere almen karakter vedr. repeaterne.
Indledningsvis må vi have at vide:
Hvad er en repeater?
Det er en ubemandet, fuldautomatisk radiostation.
Ordet repeater ligger nær op ad repetere og det er
lige netop det en repeater gør. En repeaterstation be
står som enhver anden amatørstation af en sender og
en modtager, blot med den forskel, at modtageren
afleverer sit signal til en sender i stedet for til en højt
taler. Senderen afleverer signalet igen over en antenne,
men på en anden frekvens.
Hvad opnår man ved at sende sit signal op til
repeateren og få det repeteret et andet sted i sin mod
tager?
Ideen i det bygger ikke på, at man selv skal have
signalet tilbage, men derimod, at man får en „forlæn
get arm“ koblet til sin station.
Forlænget arm?
Ja, repeateren er en modtager med stor følsomhed
i indgangen og en rimelig effekt + en god antenne
position på sendersiden. Den kan således formidle
kontakt på meget større afstande end det er muligt
for en amatør med en svag og ikke særlig god sta
tion at opnå. I første række er der dog tænkt på mo
bilstationer, der ofte er mere beskedne i udstyr og
effekt, hvortil kommer deres dårlige antenneposition.
Hvem og hvor mange kan bruge en repeater?
I begge tilfælde må svaret blive alle, men det ligger
i sagens natur, at kun én station ad gangen kan sende
over den. En yderligere nødvendighed er, at man er i
stand til at aktivere repeateren, hvilket sker ved at
give den „en besked“ i form af ét eller to tonesigna
ler med en bestemt frekvens. Får repeateren sit „ko
deord", gør den klar til arbejde, men får den ikke
noget at arbejde med i løbet af et halvt minuts tid,
lukker den af igen.
Når en mobilstation kører igennem en repeaters
dækningsområde,
bruges
repeateren
til
afvikling
af
„løbende“ QSO’er, men når den nu også kan bruges
af stationære stationer til rene lokal QSO’er, kan
man vel ikke udelukke muligheden af, at et par eller
flere
svage
lokalstationer
blokerer
repeateren
med
stærkt tidrøvende QSO’er, så mobilstationen på vej
gennem området kun får lov til at lytte til „de loka
les“ mening om dagens problemer?
Det er med en repeater som med så meget andet:
Den kan bruges, men også misbruges, og det kan
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man ikke forhindre, men alt i alt vil jeg udtrykke det
således:
En repeater er et stykke værktøj, som brugt med
fornuft ikke kan skade, men kun gavne amatørsagen
ved at give mulighed for at aktivere mange, som må
ske er ved at „sove hen“ ved altid kun at tale med
en samme lille kreds - nu kan de pludselig række
mange, de ellers aldrig ville få QSO med, men først
og fremmest er den en hjælp som med stor glæde
kan udnyttes af mobile stationer - og det er næppe
urimeligt
at
mene,
at
trafiksikkerheden
øges,
når
man uden besvær (og ,,flotter“) kan læse andre sta
tioner.

NYT & NOTER
Ubudne gæster
I region I news, april 1972, har G3PSM, C. J. Tho
mas, der er RSGB's Intruder Watch Organizer, offent
liggjort en temmelig lang liste over, hvilke kommer
cielle stationer, der er konstateret på amatørbåndene.
Alene på vort 40 m bånd ligger der 15 stationer for
delt med 7 fra Kina, 4 fra USSR, 2 fra Ægypten, 1
fra Albanien og 1 fra Iran. Det er jo ikke noget der
ligefrem letter tilværelsen for amatørerne.
Gæstebud
Iflg. Føroysker radioamatørar er bl. a. de bevilgen
de tipsmidler omsat i et dejligt klubhus på 55 m2
beliggende på Ternuryggi. Arbejdet med planlægnin
gen og opførelsen, der er foretaget af amatørerne selv,
har stået på i godt et par år og den 6. maj 1972 holdt
man åbent hus og indvielsesfest. Man regner med
fremover at holde OY6FRA varm fra disse lokaler,
så nu letter det nok for DXCC jægerne.
Bornholms afd.s blad „KONTAKT" meddeler, at man
har oprettet en junior-afdeling for alle medlemmer
under 25 år. Formålet er at udfylde et behov hos de
mange unge radiointeresserede, hvoraf en stor del
vil være begyndere.
Var det ikke noget for andre afd. at tage op? Ved
oprettelsen af en sådan ungdomsafdeling lettes mu
lighederne for kommunalt tilskud i henhold til be
stemmelserne i fritidsloven.

Det redaktionelle stof i OZ for marts og april
frembyder
ikke
hyggelæsning.
Hovedbestyrelsens
og
hovedredaktørens „ny linie" giver mig bl. a. anledning
til følgende bemærkninger:
1)
Med 7XG's artikel side 125 i OZ er der øjen
synlig indført censur for så vidt angår læserbreve.
Den opmærksomme læser må per definition fortolke
sætningen „Læserbreve, hvis indhold er injurierende
- eller det modsatte - vil blive afvist" på den måde.

OZ MAJ 1 972

at injurierende læserbreve eller det modsatte, dvs. ikke
injurierende, vil blive afvist. Altså nul læserbreve.
Dette har naturligvis ikke været HRs mening, men nu
er det altså lagt over på ham at frasortere injurieren
de, dvs. ærekrænkende breve. Forhåbentlig er det
ikke ensbetydende med, at breve, der i form og ind
hold går på tværs af HB og HR, selv om de er skarpe,
vil gå i papirkurven. Et tip til HR: Husk venligst på,
at domstolene ofte har besvær med at fortolke ordet
ærekrænkende.
2) 7XG's svar til 60H (side 147) lover desværre
ikke godt. Hvad 7XG finder upassende i artiklen, der
er redelig og saglig i indhold og form, er det vanske
ligt at få øje på.
3) Den tidligere VHF-redaktørs behandling af stof
vedr. de meget anvendte autoradioer eller rettere man
gel på samme samt visse medlemmers modvilje mod
repeatere, der nu har udskilt en del EDR-medlemmer
i en særlig repeaterklub, er Ligeledes et punkt, der bør
påtales over for HB.
Det er helt klart, at det ikke er muligt at efterkom
me de krav, som radioamatører, der jo rekrutteres fra
alle mulige samfundslag, mener at kunne stille til
ledelsen af EDR og dennes organer. Men HB og HR
må netop af den grund være yderst varsomme med at
øve censur og undertrykke meninger og bevægelser
inden for EDR’s medlemsrækker, der går på tværs af
HB’s og HR's opfattelse af problemerne.
73 de OZ5HO, medl. nr. 6.900,
V. Homemunn, Blåregnvænget 17, 2830 Virum.
Til ovenstående skal blot bemærkes, at havde du
studeret første del af afsnittet om læserbreve med
samme nidkærhed som sidste, ville du have bemærket,
at jeg ikke er tilhænger af den anvendte fremgangs
måde, som jeg betragter som „at gå bag ryggen på
folk". Er man tilstrækkelig optaget af en sag til at vil
le have den frem til diskussion, må man også være
indstillet på, at modparten får lejlighed til at svare,
medens sagen er „varm". 1 øvrigt henviser jeg til den
ledende artikel i dette nr.
HR.
Dr om OZ5HO!
- Med hensyn til at bringe stof i VHF-amatøren
kan anføres, at det stof, der bringes, er indsendt til
undertegnede fra de interesserede amatører - lad mig
i den forbindelse nævne, at alt indsendt stof er blevet
bragt i VHF-amatøren! Hvis der har været mangel
på omtale af resultater etc. med taxaanlæg (autora
dioer), skyldes det udelukkende, at der intet stof er
modtaget derom!
- Det er besynderligt, at der ikke i „OZ" af de in
teresserede parter har været bragt tekniske artikler
om f. eks. repeateranlæg og de tekniske erfaringer
med disse installationer - f. eks. af repeater I i Kø
benhavn, som er den repeater, der har været i gang
længst.
- Du skriver, at repeaterklubben bør påtales overfor
EDR’s HB - hvorfor det? - efter hvad jeg har fået
oplyst, er repeaterklubben en klub under den køben
havnske afdeling af EDR.
Kaj Nielsen, OZ9AC.
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SILENT KEY
For ca. 5 uger siden døde OZ7U Sigvald Johannesen, Porthusvej 14, Svendborg, ganske pludseligt af
en blodprop.
Hvor er det egentlig ufatteligt, at vi aldrig mere
skal se eller høre 7U eller Jonas, som vi kaldte ham
i Svendborg og hvor er der uendeligt meget jeg for
min part har at sige Jonas tak for. Jeg husker tydeligt
hans store indsats, da vi kørte 5-meter, som nogle af
de første på Fyn. Og de store dage på 10-meter med
de tyske tanksæt og W8JK beamen i min have. Tak
Jonas, hjertelig tak.
OZ4PB, Paul Berg.
Silent Key
EDR har mistet et af sine trofaste og aktive med
lemmer idet OZ5VG, medl.nr. 384, Vagn Nielsen, Ry,
er død efter kort tids sygdom. Vagn har været radio
amatør i en menneskealder og har de sidste mange år
været en kendt stemme på 2 meter båndet. Vi er man
ge. der vil savne ham. Æret være hans minde,
OZ7UM.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
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:
Red. spejder-stof:

OZ5GF
OZ5KD
OZ6HS
OZ3Y
OZ9AC
OZ-DR 1446
OZ8IS
OZ5WK
OZ4FF
OZ8MZ

Spejder-aktivitet
I den andetsteds offentliggjorte skematiske og defi
nerende
artikel
vedrørende
Traffic-Departments
akti
viteter, er der desværre faldet een ud, som vi her skal
bringe i erindring. Det drejer sig om den mere og
mere intime kontakt med både drenge- og pigespejderkorpsene. Til at varetage dette arbejde har vi Max
Krog, OZ8MZ, Hornslet, til hvem alle henvendelser
på dette felt bedes rettet.
Sommerens
kommende
store
Jubilæums-jamborette
på jamborettepladsen i Rold Skov, vil få sin egen
station under kaldesignalet OZ1DSS, og de interessere
de spejdere vil under lejrens forløb blive delagtiggjort
i forskellige radiomæssige aktiviteter.
IARU og ARRL-ledelsen
Siden oprettelsen af International Amatør Radio
Union har det ifølge reglerne været arrangeret således,
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at ledelsen af unionen var den samme som for ARRL.
Det har imidlertid nu vist sig, at det efterhånden er
blevet vanskeligt for præsident Robert W. Dennison
- W0DX - at bestride hvervet som præsident for
ARRL og samtidigt for IARU - eller omvendt.
Der har inden for begge organisationer været nogle
voteringer i den anledning, der foreløbig er resulteret
i, at W0DX er trådt tilbage som præsident for ARRL,
men fortsætter indenfor IARU. Til ny præsident i
ARRL er derefter valgt Harry J. Dannals, W2TUK.
USSR's 50-års jubilæum
Stationer benyttende specielle kaldesignaler med tal
let 50 har været aktive i forskellige dele af USSR si
den d. 23. februar d. å. og vil fortsætte indtil 7. juni.
Disse kaldesignaler ligger i serierne:
UA 50
UB 50
UC 50
UF 50
UI 50
UL 50

A
A
A
A
A
A

til
til
til
til
til
til

UA
UB
UC
UF
UI
UL

50
50
50
50
50
50

E
E
E
E
E
E

Disse calls har været i gang, når dette skrives, men
desuden vil der komme stationer i følgende serier:
UD 50
UP 50
UO 50
UQ 50
UM 50

A
A
A
A
A

til
til
til
til
til

UD
UP
UO
UQ
UM

50
50
50
50
50

E
E
E
E
E

men disse prefixer vil være ude af brug. når dette læ
ses. Derimod vil:
UJ 50 A til UJ 50 E være i gang fra
10.-17. maj.
UG 50 A til UG
50
E være i gang fra 17.-24. maj.
UH 50 A til UH
50
E være i gang fra 24.-31. maj.
UR 50 A til UR
50E være i gang fra 31. maj til
7. juni 1972.
Det er tilsyneladende meningen, at der skulle kun
ne opnås diplomer ved forbindelser med disse statio
ner, men nærmere enkeltheder herom savnes.
40 m CW
I „QST“ for marts 1972 anføres blandt mange an
dre
nationers
nøgleryttere:
OZ1LO
OZ2NU
og
OZ7YY som hjælpere i arbejdet på at gøre dette bånd
til et DX-bånd.
ARRL's DXCC-liste
Den sidste af disse lister viser ændringer i status for
følgende:
Mixed:
OZ3Y til 320
OZ3PO til 280
OZ1AJ til 160
Fone:
OZ7FG til 330
OZ5GF til 180
OZ3Y har her uforandret 300.
Nye prefix’er
Efter sigende skal A5 blive det nye prefix for Bhu
tan, medens KR8 skal ændres til JD6.
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Tr. Dept.s opbygning og arbejdsgang
Vi lovede i sidste nr. af „OZ“ at bringe en beskri
velse
af
„Traffic
Department“s
opbygning,
hvilket
skulle tjene både til en aktivisering af dette samt til
et lettere samarbejde mellem medlemmerne og de for
skellige aktiviteter indenfor Tr. Dept. Vi lavede en så
dan beskrivelse i „OZ“ for dec. 1953, men der er for
ståeligt i den forløbne periode sket en udvikling, der
har medført en ændring af den arbejdsgang m. m.,
som var gældende den gang.
Som det fremgår af den vedføjede skitse er Tr.
Dept.s opgaver samlet i følgende hovedgrupper:
RTTY
DX-arbejde
VHF-arbejde
Diplomtjenesten
Contestarbejde
Rævejagts-arbejde
DR-arbejde
Bulletin-stationer
Mobilt-arbejde
QSL-centralen.
Traffic Manager
Til at administrere arbejdet indenfor Tr. Dept., er
der ansat en Traffic Manager, der fordeler opgaverne
til de indenfor hver gruppe valgte assistenter også
kaldet managers. T. M. skal derefter konstatere at op
gaverne bliver udførte, samt samle resultaterne, og
fordele disse som indlæg til Tr. Dept.s rubrikker i
„OZ“ eller som rapporter til EDR's HB og endvidere
gennem
funktionen
som
international
sekretær,
at
lade stof af interesse gå til medlemslandene under
IARU respektive Region I-Bureau.
Tager
vi
derefter.
de
forskellige
arbejdsgrupper,
har vi:
RTTY Manager
Her
er
den
Karsten Tranberg,
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fungerende
RTTY-manager
OZ4FF,
der samler oplysninger og infor

mationer vedr. dette emne og redigerer stoffet til
„OZ“.
Endvidere tilrettelægges i samarbejde med contestmanager de eventuelle RTTY-tester, således at disse
kan komme med i „contest-kalenderen", desuden af
tales med diplommanager fremstillingen og udstedel
sen af nødvendige diplomer.
DX-Ma nager
Den fungerende DX-manager OZ3Y, Hans Rossen,
har til opgave at samle alle rapporter om aktivitet på
båndene, bortset fra VHF, således at man får et godt
gennemsnit af aktiviteten både nationalt og interna
tionalt, herunder også bl. a. om forestående DX-speditioner, nye stationer på sjældne steder, udbredelses
forhold, der altsammen samles og formes som stof til
rubrikken „OZ-DX“.
VHF-Manager
Denne funktion var vacant, da denne artikel blev
skrevet, men det er VHF-managers opgave at udføre
de samme funktioner som DX-manager, men specielt
for VHF-båndene, ligesom der i samarbejde med contest-manager tilrettelægges de specielle VHF-tester o.
lign. Endvidere skal VHF-manager gennem sine kana
ler hjælpe til med at skaffe specielt VHF-teknisk stof
til brug for Teknisk Redaktør, således at den tekniske
udvikling på disse områder nøje bliver fulgt. Specielle
VHF-diplomer fremstilles og udstedes i samråd med
diplom-manager.
VHF-manager støttes i øvrigt i sit arbejde af et
VHF-udvalg, der behandler de i tiden opstående pro
blemer, og indsender i givne tilfælde betænkninger om
sådanne gennem T. M. til behandling i HB. Nær kon
takt
opretholdes
med
VHF-managers
i
de
øvrige
lande.
Diplom-Manager.
Fungerende diplommanager er OZ5KD, Knud Dan
toft, der støttes i arbejdet af et diplomudvalg. Diplom
arbejdet har bådet en indadvendt og en udadvendt
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side. Skal vi omtale den indadvendte side, består den
ne i et samarbejde med henholdsvis RTTY - VHF Contest
og
Rævejagtsmanager
om
fremstillingen
af
de diplomer, der skal anvendes indenfor disse arbejds
områder. Den udadvendte side består henholdsvis i
behandlingen af ansøgninger om det nye „OZ-CCA"
diplom, samt af bearbejdning af alle de ansøgninger,
der vedrører udenlandske diplomer. For at lette arbej
det hermed fordeles disse diplomer gruppevis til be
handling af medlemmerne i diplomudvalget. Tr. Man
ager fører journal over alle tilsendte ansøgninger, og
skal informeres fra ansøgerens side om, at diplomet
er ankommet, såfremt det ikke fra udstederens side er
returneret gennem Tr. Dept.

Slutresultat for testen
CW:
1. OZ5MN

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4
5
2
2
1
2
1
1
1

tester
tester
tester
tester
test
tester
test
test
test

219 Point
196
186
102
90
76
57
48
40

5
3
4
2
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1

tester
tester
tester
tester
tester
tester
tester
test
tester
tester
test
test
test
test
test

1656 Point
991
662
546
525
299
294
280
279
200
144
144
96
42
35

Fone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OZ8KU
OZ5JR
OZ9OI
OZ9MD
OZ5QU
OZ3KE
OZ5MN
OZ5EV
OZ9UB
OZ6BF
OZ8FU
OZ8KY
12. OZ6XI
13. OZ6HE
14. OZ6EI

Diplomudvalget lader alle oplysninger om nye di
plomer gå videre til Traffic Manager, der sørger for
offentliggørelse i „OZ“.
Den under de hidtidige regler omtalte valutatjeneste
er ophævet, da det nu er muligt gennem checks til
udenlandske banker eller ved brug af internationale
svarkuponer (IRCs) at klare de forskellige afgifter til
diplomudstederne.
Det er et stort arbejdsfelt dette udvalg har, men
indtil nu har det været løst med en tilfredshed fra
ansøgernes side på omtrent 98 til 99 %. Ventetiden
på et diplom er ofte lang, men det skyldes udeluk
kende grunde, som vi i EDR ikke er herre over.
(Fortsættes i juni OZ).

OZ9OI
OZ4H
OZ4DX
OZ5QU
OZ2NO
OZ8VL
OZ5KU
OZ9ZF

Tak for testen og på genhør den 6.-7. juli i testen
fra OZ1FDF.
73 Charly.
2.

WORLDWIDE SSTV CONTEST

Sponsored by CQ elettronica Magazine 5.-13. February 1972.
Aktivitets-test april

Country Continent QSO
CW:
OZ5VL/a
OZ5KU
OZ5MN
OZ9OI
OZ2NO
OZ5CI C. Log.

55 Point
48 45 40 28 -

Fone:
OZ8KU
OZ9OI
OZ5EV
OZ5QU
OZ6BF
OZ6HE

-

297 Point
286 280 261 90 42 -

Det var slut på denne runde, men vi begynder til
september igen med lidt ændrede regler, jeg efterlyser
nogle forslag. En ting er sikkert, 40 m skal ikke med,
det giver et handicap for en del deltagere som ikke
kan køre på dette bånd.
Er der ingen „SWL“ der lytter med på testen?
Der vil komme nye regler til august i „OZ“.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
14)
17)
19)
22)
29)
33)
34)
37)

W9NTP
PA0LAM
VE3GMT
I6CGE
W4MS
G5ZT
F6AXT
W5PPP
I2KBW
K9BTU
SM0BUO
EA4DT
SV1CG
VK5MF
FO8DO
OD5BV
OZ6PH
EA8CI

80
75
85
80
60
75
65
50
80
40
45
40
35
40
20
20
15
-

I1BAY
ON4BX
WDX4IKZ
I1RAR

90
75
35
40

40
60
40
50
30
40
40
50
50
30
40
20
20
40
20
10
10
-

63
50
51
38
53
41
39
40
30
45
17
20
15
10
8
8
9
-

=
=
=
=

=
::
=
=
=
=
=
=

7.560
6.750
6.375
4.940
4.770
4.715
4.095
4.000
3.900
3.150
1.445
1.200
825
800
320
240
225
-

S.W.L.
1)
2)
3)
4)

40
30
30
30

46
33
31
10

= 5.200
= 3.465
= 2.015
= 700

OZ MAJ 1 972

Foranstående uddrag af resultatlisten fra den 2.
Slow Scan TV contest med dens indhold af interessan
te call, kan forhåbentlig bidrage til at sætte lidt skub
i de bestræbelser, der allerede er igang for mange, på
at blive QRV med SSTV.
Resultatlisten viser, at vi også her i landet har ama
tører, der er QRV med SSTV, selv om kun en enkelt
har opnået placering.
SSTV er en så interessant fornyelse og spændende
moment indenfor amatørens virke, at mange OZ-amatører endnu ikke er klar over, at det er muligt via
kortbølge, at sende billeder til hinanden.
Resultatlisten er tilsendt mig
contesten, prof. Franco Fanti, I1LCF.

af

Manager

for

SSTV

Vy 73 de OZ9FA, Flemming.
Se endvidere under OZ-DX.
TESTINDBYDELSE
I tiden 30. juni til 10. juli afholder landsforbundet
Frivilligt
Drenge-forbund
landslejr
på
ledertræningsog lejrområdet „Sletten" med ca. 8000 deltagere. Lej
ren er beliggende ved Julsø nær Silkeborg. I lejrperio
den vil der være en amatørstation med kaldesignalet
OZ1FDF i gang på samtlige HF-bånd og 2 meter.
Operatører bliver OZ8BG, OZ8XZ og OZ8KU.
I tidsrummet onsdag d. 5. juli 1800 gmt - torsdag
d. 6. juli 1800 gmt afvikles en test med følgende reg
ler:
Bånd: 80-40-20-15-10-2 meter.
Mode: CW - fone.
Kode: RS(T) + fortløbende numre, f. eks. 58(8)001.
Opkald: CQ FDF test.
Points: 2 points for korrekt QSO. QSO med
OZ1FDF tæller 5 points.
Multiplier: OZ1-9 / OZ1FDF / lande efter DXCC
landsliste.
Logs: Loggen skal indeholde følgende ting: bånd,
mode, tid, station, modt. kode, sendt kode, points,
multiplier. Der bruges nyt blad for hvert bånd, men
fortløbende numre.
Sammentælling af points: Points pr. bånd x mul
tiplier. Slutsummen er summen af points på samt
lige benyttede bånd.
En station må kontaktes én gang på hvert bånd.
Der vil blive udstedt et diplom til de bedste statio
ner i hvert land inden for følgende grupper: CW, fone,
enkelt bånd og flere bånd, i alt 4 diplomer pr. land.
Deltagere, der ønsker at få et deltagerdiplom, kan
få det, hvis der sammen med loggen følger 4 IRCs.
Endvidere vil de få tilsendt testens endelige resultat.
Loggen sendes sammen med et QSL-kort inden d.
15.
august 1972 til: OZ1FDF, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenaa, Danmark.
Hvis der opstår tvivl om testens regler, kan yderli
gere oplysninger indhentes hos undertegnede.
Vel mødt es vy 73 de
OZ8XZ, Peter Hyllested,
Skovkanten 6, 8500 Grenaa.
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DANISH DX GROUP er en gruppe af DX-interesserede
sendeamatører
tilsluttet
foreningen
„Eksperi
menterende Danske Radioamatører".
DANISH DX GROUP's formål er at samle DXinteresserede i et nævrere samarbejde for at
a) øge interessen for DX-arbejde,
b) give informationer om DX-peditioner, nye lande
og aktivitet fra fjerne lokaliteter,
c) støtte DX-peditioner såvel økonomisk som med
materiel eller qsl service,
d) opmuntre til deltagelse i contests for at give OZ
bedre placering i resultatlisterne, f. eks. ved coordinering af deltagelse,
e) arrangere et årligt møde med DX-stof, f. eks. lys
billeder, foredrag og lignende,
f) arrangere møder med udenlandske DX-amatører på
besøg i Danmark.
DANISH
DX
GROUP
optager
som
medlemmer
danske
sendeamatører,
der
har
opnået
DXCC-medlemskab. eller har kvalificeret sig dertil og opnår det
i løbet af det første år.
DANISH DX GROUP's bestyrelse består af:
Formand (President)
Kasserer (Treasurer)
Sekretær (Secretary)
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, som ind
leder årsmødet. Valgene gælder for et år ad gangen.
Ovenstående er et uddrag af et forslag til vedtæg
ter for den danske DX-klub. Der inviteres til DXmøde:
lørdag d. 27. maj kl. 10,00 på Hotel „Nyborg Strand".
Tilmelding til OZ3PO eller OZ6MI.
Vi håber at så mange som muligt vil deltage. Tids
punktet er fremrykket, for at fjerntboende har en
chance for at nå hjem samme dag.
DX-PEDITIONER
Det tog tid, inden W9IGW og K9KNW satte fød
derne på San Felix øen, dårligt vejr og høj sø hindre
de landgangen i næsten to døgn. Men i land kom de,
og mange fik lejlighed til at afkrydse et land i DXCC
listen. Beliggenheden, 1000 km fra Chiles kyst i Stiltehavet, var ikke særlig gunstig for os i OZ land, bl.
a. på grund af QRM fra Sydamerika, og den QRM vil
man sent glemme.
FR7ZU er igen på „Europa“ øen, med call:
FR7ZU/E. Qsl via F9MS. VESRA’s dx-pedition besø
ger FW8 samt FK8. Qsl via VE7BWG. Navassa,
KC4DX vil være aktiv fra 12.-15. maj. Qsl via
W4GKF : P.O. Box 11555 Atlanta, Ga. 30305 USA.
DX-peditionen til Mellish Reef med KH6GLU og
VK3JW vil finde sted sidst i maj eller først i juni,
varighed mindst 6 dage. Frekvenser : CW 3515 - 7015
- 14015 - 21015 - 28015. SSB : 3650 - 7090 - 14190
- 21300 - 28600. Lyttefrekvens opgives når der an
vendes split frq., men een gang i timen vil man lytte
for transceiver opkald, (egen frq). INDXA meddeler,
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BANDRAPPORTER
80 m CW
OZ3JR : 2300 til 0200 VE - W - UA9 - UA0.
80 m SSB
OZ6MI:
0300:
HK1NR.
0200:
OZ3JR : 0100 : VP2LAT - VO1BV - VO1NP.

HB9AHA/AP.

20 m CW
OZ9ZF : 0800 : 9N1AB - 3AØGA - VP2LY. 1400 :
JW6FP.
1500:
DU6RH.
1700:
7Q7AA
UI80J.
2000 : CR6AI. OZ3JR : 0000 : YK1OK - W - LU PY.

OZ1WL, Tage, har sendt os dette foto fra VE2DZ,
det ser hyggeligt ud, lad venligst DX-red. låne dine
DX fotos!

20 m SSB
OZ6M1: 1000 : FWøAB. 1600 : JT1AG - FK8CD.
OZ3JR : 2300 : PZ5CW - UD50B.

at der kan ventes aktivitet fra Fanning (VR3) ca. 1
uge i løbet af maj.
20 m SSTV:
OZ1AT: CT1 - EL2 - F - G - HA - HB - I OE - OD5 - SV - W - 4X4 og 9Q5, følgende set:
PZ1DX - FG7XT - VK6 og 9Y5 (se fotos).

DX-NYT
FB8ZA er ikke pirat, men station nr. 2 på Amster
dam øen, hans hjemmecall er F6BCN. - VR1AB og
ZK2AF samt 5W1AR er „closed down“. - ZK1MA
har modtaget en 5-bånds transceiver som afløser hans
HW32. - „ZM7AH“ er tvivlsom, info mangler. JTøAE er meget aktiv på CW, og ventes i nær frem
tid også på SSB, operatøren er OK1IAI der bliver i
Ulan Bator 3 år. - BV2AB er tidligere TJ1AZ, hans
Qth er Us Embassy på Taiwan. - A51TY (Bhutan)
har nu en fast 2 elm. beam sat op, desværre vender
den mod syd. - DXCC godkender Qsl fra VE7IR/
XU. - XU1AA har afventet Qsl fra trykkeriet, men
nu er de udsendt. - „7P8AZ“ på 80 m var en pirat.
- OZ7GF er noteret i „QST“ med 330 godkendte
lande: ingen højere!

15 m CW
OZ9ZF : 1300 : UI8AM. 1600 : XW8BP. OZ3JR :
1100: KR6KC. 1700: 3B8DA + Ja’s. OZ8SW :
1100:
ET3USE.
1400:
9M2AA.
1600:
9V1QK.
1700 : 9J2WR. 1800: 9L1GC. 2000: C02BB ZD8RR.
15 m SSB
OZ3JR : 0800: HM4GF. 1000: 9K2BQ. 1100:
KX6BU - IS0CCQ. 1200 : HR3AC - KR6KC. 1500 :
UL7NH. 1700
:
9M2RI: OZ6M1:
1133: YJ8GH.
1300 : KG4CS. 1700 : FR7ZU/E.

Juni måned 1972
Solplettal 45.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.
GMT
Japan
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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5

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

14
7
7
14
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7
14
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14
14
14
14
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14

14
14
7
14
14
7
14
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14
14
14
14
14
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7
7
14
14
7
7
7
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14
14
14
14
14
14
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9

11

13

15

17

19

21

23

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

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

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

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

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

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

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

14
7
7
14
14
21
14
14
14
14
14
14
14
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10 in SSB
OZ6MI: 1354 : K9KNW/CEØ. 1700 : 6D4FFC.
Det var alt denne gang, - vi mødes den 27. maj i
Nyborg - på gensyn.
Venligst DX info, også båndrapporter, samt DX
fotos engang inden 18. maj til : OZ3Y, Halsebyvej 1,
4220 Korsør.
73 Hans.

Testindbydelse
SSA har hermed fornøjelsen at indbyde sender
amatører i Danmark, Finland, Norge og Sverige til
SSA’s nordiske VHF-test.
Tidspunkt 20. maj kl. 1800—2200 GMT og 21. maj
kl. 0600-1000 GMT.
Frekvensbånd: 144, 432 og
QSO pr. bånd, periode og station.

1296

Testmeddelelse: RS(T) + QSO
de med 001 + QRA locator eller QTH.
Pointsberegning:
Afstand i km
0- 100
100- 110
1 10- 120
120- 130
980-990
over 990

144 MHz
10
11
12
13
99
100

MHz.

nummer

432 MHz
20
22
24
26
198
200

Kun

en

begynden

1296
30
33
36
39
297
300

Log: Loggene skal indeholde følgende oplysninger:
bånd,
dato,
tidspunkt,
modstation,
afsendt
kode,
modtaget kode. points og en tom kolonne.
Loggene sendes senest
SM5AGM. Folke Råsvall,
20 Åkers Runö, Sverige.

den 31. maj 1972 til
Svinningehöjden, S - 180

Ovenstående testindbydelse omhandler den test, der
tidligere er truffet skriftlig aftale med SSA's VHF
manager om til afholdelse d. 6. og 7. maj 1972 - se
april „OZ“. Jeg har derfor måttet sende „afbud" til
en række VHF amatører for at forhindre, at der blev
kørt en SSA nordisk VHF-test d. 6. og 7. maj!
Testresultat
Hermed resultatet fra EDR

Anders, OZ1AT, har sendt os disse billeder der er
modtaget
på
hans
hjemmebyggede
modtager
for
SSTV, bi I led rorr! er et 7” surplus radarrør. I OZ er
følgende
QRV
med
SSTV:
OZ4IP
OZ6PH
OZ8BW og nævnte OZ!AT.
(Foto OZ1AT)

Husk at QSL kort sendes til QSL-centralen,
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken og ikke
til kassereren.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

OZ1OZ
SM7DTT
SM4CMG
OZ9SW
SK7CE
SM5AII
SM0APR
SM7FZD
OH2AXZ
OZ3TZ/a
OZ8QD
OZ6HY
SM5COI/7
OZ6BT
OZ1RH
OZ2GU
OZ5WK
OZ9FQ
OH2NX
OZ6TW/a
SM7BYU
OZ5WF
OH3SE
OZ3WU

-

s VHF

test marts 1972

12480
9930
4558
2585
2103
2077
1855
1661
1516
1317
1310
1230
1074
1072
995
892
850
848
805
749
738
696
609
554

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
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25. SM6PF
26. OZ5QF
27. OZ5FG
28. OZ8FC
29. OH2AZH
30. OZ8SC
31. OZ6FT
32. OZ8MH

HUJ pUlIUS

Udgangsfrekvens:
435.10
435.15
435.20
435.25 MHz
Frekvenssving: ± 7,5 kHz. Med 50 Wo til en an
tenne med 6-8 dB gain skulle translatoren kunne
åbnes - til modtagning skal anvendes en cirkulær
polariseret antenne med mindst 12 dB gain, da
output på hver kanal må forventes at blive mindre
end 1 watt.

408 points
233 points
220 points
153 points
5 points
2 points
2 points
Checklog : SM4PG, SM5LE og SM5UU.

2.

Aktivitetstesten
4. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz
OZ8SL - 6945 points
4YB/a - 3605 points
6BT - 1573 points
8QD - 1547 points
2ZB — 1371 points
3TZ/a - 1301 points
6HY - 1042 points
4BK/a - 1041 points
5TDR - 386 points
8MX - 280 points
5QF 112 points

3. 2 til 10 meter translatoren er også lineær - ind
gangsfrekvenser i området 145.90 - 146.00 MHz
og udgangsfrekvenser mellem 29.45 - 29.55 MHz.
Med 20 Wo til en antenne med 7-8 dB gain vil det
være muligt at komme igennem - på modtagersi
den vil en 3 element beam og en god KB modtager
være tilstrækkelig.
Til de under pkt. 2 og 3 nævnte translatorer vil det
være mest hensigtsmæssigt at anvende CW eller ESB.

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
19.00-23,59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
21.00-22,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respek
tive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime
kl. 1 1,00 og 12,00 DNT.

hver

søndag

mellem

Møde i Skåne
Det årlige VHF forårsmøde i Skåne afholdes i år
søndag d. 4. juni. Mødestedet er i et skovområde,
hvor der findes faciliteter for hele familiens under
holdning - bl. a. er der mulighed for fast og flydende
input.
Mødepladsens position er hemmelig, men vi kan
kontaktes på 145,700 MHz, hvor vi har en 10 watts
FM moduleret sender og en højt placeret GP-antenne
- det er meningen, at der skal findes frem til møde
pladsen ved hjælp af radio. Udsendelserne begynder
kl. 10,00 og foregår hvert kvarter i fem minutters
udsendelsesperioder indtil kl. 12,00, hvor positionen
opgives.
Det videre program for dagen er endnu ikke nær
mere fastlagt, men har du en rævemodtager til 80
meter, bedes du tage den med.
Vi håber på god tilslutning fra vore venner i OZ
og ønsker alle velkommen til mødet.
73 de SM7DTT, Sven og SM7DKF, Ronnie.
OSCAR
Lidt data for AMSAT-OSCAR-B projektet:
1. Den kanalstyrede FM translator forventes nu at
komme til at anvende følgende frekvenser:
Indgangsfrekvens:
145.80
145.85
145.90
145.95 MHz
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432/144 MHz translatoren er en lineær omsætter
med
et
indgangsfrekvensbånd
mellem
432.125
432.175
MHz;
udgangsfrekvensbåndet
er
mellem
145.925 - 145.975 MHz.
For at kunne komme igennem denne translator er
20 Wo til en antenne med 12 dB gain nødvendig
- til modtagning skulle det være nok med en god
2 meter modtager og en antenne med 10 dB gain;
helst med cirkulær polarisation.

VHF nyt
OZ8SL skriver: „I perioden 15. marts til 13. april
er følgende DX-stationer kørt på 144 MHz: 29. marts:
OH2NX (CW, aurora); 30. marts: OH2NX og SM5LE
(CW, aurora); 4. april : SM6PF, SM6QP, SM0DRV,
SK1BL, SM1EJM, SM5LE, SM5CNF, SM4COK og
SM4CUL (alle med CW på troposcatter). Forholdene
har været jævnt dårlige i ovennævnte periode".
Fra R.E.F.: „En gruppe amatører fra Lyon vil være
igang fra toppen af Mont Blanc (4807 meter) d. 1. og
2. juli 1972 med kaldesignalet FlUO/p. QRG: 145.550
MHz ± 50 kHz - output ca. 2 watt til en 9 element
yagi antenne. Der vil ikke blive lyttet på sendefre
kvensen - i hvert opkald anvises et frekvensområde,
hvori der lyttes efter svar".
Europæisk 70 cm aktivitetsdag
hver onsdag kl. 2030-2359 DNT.
Vy 73 de OZ9AC.
MOON BOUNCE
Om aftenen den 21. april 1972 lykkedes det. Efter
mange besværligheder og negative forsøg hørte vi et
signal reflekteret fra månen. MB på 1.296 MHz var
en kendsgerning.
Bob, WA2HVA, fra Chrawford Hiil UHF Club,
havde været så venlig at sende signaler tre aftener,
alene for vor skyld, OZ9FR og OZ9CR. De første to
aftener kunne vi ikke høre andet end noget svagt
krims-krams nede i støjgrænsen. Vi kørte med cirku
lær polarisering og mente at have den rigtige rotation
for lytning, men to afteners negative forsøg syntes at
vise noget andet, så polarisationen blev den tredie
aften vendt med det resultat, at vi nu hørte et signal

OZ MAJ 1 972

på 6 dB klart og tydeligt med let læselig morse. M B
DE W A 2 N F A D E P A 6 M B D E O Z 9 C R
V V V -----------------------osv. Det var meget heldigt, at
månen var synlig det meste af tiden, da det ikke var
muligt at høre signaler, hvis parabolen stod mere end
4-5 grader skævt på månen.
Amerikanerne er flinke til at sende positions-koor
dinater lige friske fra computeren, men da vi ingen
havde den aften, fandt vi ud af, at det er endog me
get svært at „beame“ ind efter signalet.
Det lyder ikke af ret meget, dette at sende signaler
til månen og så lytte efter ekkoet, men prøv bare!
Man kan nemlig ikke gå hen om hjørnet og købe det
nødvendige grej. Det findes ikke. På 1.296 MHz har
kun USA og England hidtil kørt MB på amatørbasis,
og stationerne kan tælles på én hånd. Det er meget
svært og det er et stort arbejde. Alt dette glider dog i
baggrunden - for hvor er det spændende.
Vy 73 de OZ9CR, Hans.
VHF UDVALGET MEDDELER
Tilføjelse og ændring til „Retningslinier for VHFUHF repeaterstationer i Danmark", OZ marts 72,
side 106, pkt. 8:
Geografisk Ind- og udgangsOpkalds
placering:
frekvens:
toner:
Bornholm 145.050 - 145.650 MHz 2200/1400 Hz
Sakskøbing 145.150 - 145.750 MHz 2200/1400 Hz
på VHF-udv. vegne
OZ5WK-Kalle.

2-METER KLUBBEN__________
holder møde torsdag den 25. maj
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse.

kl.

19,30

hos

DR-DX:
3.7 Mc SSB: OZ-DR 1638: VU5DST 19, EQ2KA 23;
CW: CR3BA 20.
OZ-DR 1607: W4SJR 20, OX3PX 21, PY2VE
CW: YS2HCW.
21 Mc SSB : OZ-DR 1607 : MP4BBA 12.
OZ-DR 1446: JA8ABR, 5FBZ, 6BEE 11,
11, VK6TG 11, HC1RF 14, VU2AAA 14, YA1OS
14, UK9CAE 14, DU1EJ 15, ZS6VM 15, PZ5AC
15, 9H1DA, 9H3D 15, UF50-D 16.

21:

4X4HT

Hos Berlingske Forlag er der udkommet en inter
essant bog af Arne Skoog. Bogen henvender sig til
BC-jægere og omfatter alt inden for DX-ing og den
er skrevet på en let forståelig måde så begyndere kan
få stor glæde af den. Desværre synes forsiden (om
slaget) ikke særlig tillokkende, og boghandlerne kan
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vel tro, at bogen omhandler elektronik, diagrammer
m. v., som kan skræmme evt. interesserede. Bogen,
som er en af „Berlingske Fritidsbøger", koster kr.
18,75 og kan varmt anbefales til enhver, der vil lytte
til mere end Radio Luxemborg.
I Sverige er kanal 11a og 16 kun forbeholdt nød
trafik, der har været røster fremme, at det skulle stad
fæstes ved lov også her i Danmark. Flere walkister
har jo herhjemme været indblandet i redningsaktioner,
sidst i Øresund og Lillebælt, og her anvendte man og
så kanal 11a. I USA vil man have et medborgerbånd
på 220-222 MHz, selv om radioamatørerne har om
rådet 220-225 MFIz, mener man, at de kan nøjes med
3 MHz. Båndet skulle deles i 80 kanaler, omhyggelig
opdelt i forskellige kategorier med forskellig tilladte
effekter.
Vy 73 de OZ-DR 1446, Uwe Brodersen.
OZ-DR 1607 skriver: Efter at være flyttet fra Tøn
der til København er antallet af CB-stn groet enormt.
Her i København må der være 10.000 eller flere.
Efter TV-tid er det umuligt at komme ind på nogle
af kanalerne. Der er efterhånden også mange mobile
CB-stn her. Under gode DX-betingelser høres stn fra
Italien, Holland og USA så godt, at de lukker stn,
bare et par km væk, helt ude.
73 OZ-DR 1607, Flemming Jørgensen.
Stationsbeskrivelse: Rx: Hallicrafters S-120 med en
kelte ombygninger. Ant.: 30 meter Long Wire. Under
forberedelse: 144 MHz station.
Det kan oplyses at der har være kræfter igang, for
at skabe en DR-sommerlejr. Men endnu er det ikke
lykkedes, at få et samarbejde igang med en lokalfor
ening, der vil påtage sig dette arrangement.
Tanken bag DR-somnterlejren var den, at samle
DR-amatører
under
hyggelige
forhold
og
udveksle
erfaringer. Et kursus med gennemgang af „Vejen til
sendetilladelsen" skulle være et tilbud til de begyndere
der ikke har mulighed for at deltage i lokalforeninger
nes kursus. Ligeledes kunne der arrangeres rævejagter
m. v. specielt beregnet for begyndere. Om aftenen
skulle der være mulighed for forskellige foredrag.
Skulle nogen efter at have læst følgende, have lyst
til at deltage i sådan en lejr, vil jeg gerne høre fra
vedkommende. Tilslutningen kan blive gældende for,
om arrangementet alligevel vil blive udført. Men i alle
tilfælde vil ideen blive optaget igen.
Vy 73 de OZ-DR 1638, Karsten Meyer.
NB. Se næste „OZ" for nærmere oplysninger.
Det var alt for denne gang, men tillad mig at gøre
opmærksom på, at alt hvad der høres ud over amatør
båndene skal glemmes igen og må ej heller gives vide
re til tredje mand. Dette være sagt da jeg fra en ama
tør fik opgivet frekvenser som uvedkommende ikke
må benytte. Stof til næste spalte sendes inden den 19.
til:
OZ-DR 1482, Anker Jensen,
Odensevej 114, 5500 Middelfart.

193

Der er indløbet meddelelse om, at kredsrepræsen
tanten i rævejagtsudvalget på Fyn blev: OZ1LD, Leon
Johannessen, Nyborg.
Så har vi snart alle de gamle repræsentanter samlet
igen, med undtagelse af Sjælland, som måske ikke øn
sker at blive repræsenteret i udvalget.
- på gensyn ved ræven
5WK, Kalle.
Det fynske ræveudvalg indbyder til
STORE FYNSKE RÆVEJAGT,
der afholdes lørdag d. 3. og søndag d. 4. juni 1972.
Mødested: „Æblehavens Camping", Refsvindinge,
ca. 7,5 km fra Nyborg ad hovedvej 8, med hyggelige
omgivelser og fin legeplads til børnene og TV stue.
Kort: A3816, Ringe (med sidste rettelse).
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A./U./V.
Sendetider: Lørdag 21,00-00,02.
Søndag: 09,00-12,02.
Startkort: Sælges på campingpladsen lørdag kl.
19.00. 20,- kr. for begge jagter.
Instruktion: Der er tvunget fremmøde lørdag kl.
20,15 og søndag kl. 08,15.
Jagten køres efter EDR's rævereglement af 1972
og tæller til DM.
Sidste stemplingstid er 5 minutter efter hver rævs
sidste sendeperiodes afslutning.
Efter jagten søndag er der præmieuddeling kl.
14.00.
TILMELDING senest lørdag d. 27. maj til OZ1LD,
Leon Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg. Tlf.
(09) 31 31 18.
Med venlig hilsen og på gensyn
Det fynske ræveudvalg.

Mødested: På campingpladsen. Der er mødepligt til
instruktion lørdag kl. 20,15 og søndag kl. 8,15.
Camping: Sønder Ege Camping ved Ry st.
Afslutning: Jagtresultat og præmieuddeling på cam
pingpladsen kl. ca. 14.
Tilmelding: EDR Århus afd. tlf. (06) 12 43 82 og
evt. den kommende formand. Se X-QTC.
Af hensyn til præmieindkøb helst inden 10.-6.-72.
Vy 73 OZ3RZ, Jeppe,
Århus afd. ræveudvalg.
RÆVEJAGTER PÅ BORNHOLM 1972
I sommertiden, hvor mange rejser til Bornholm på
ferie kunne det være morsomt om nogle tog deres
rævemodtager med. For at inspirere til dette, kan vi
fortælle, at der på Bornholm foregår fig. jagter i lø
bet af sommeren:
14.-5.
-72 kl. 09,00
1. fod-mesterskabsjagt
28.-5.
-72 - 09,00
2. mobilmesterskab
11.-6. -72 - 09,00
2. fod-mesterskab
17.-6.
-72 - 22,30
3. mobilmesterskab
(natjagt)
6.-8. -72 - 09,00
3. fod-mesterskab
20.-8.
-72 - 09,00
4. mobil-mesterskab
2.-9. -72 — 22,30
4. fod-mesterskab (natjagt)
17.-9.
-72 - 09,00
5. mobilmesterskab
1.-10.-72 - 09,00
5. fod-mesterskab
7.-10.-72 - 09,00 Pokaljagt.
Nærmere oplysninger om startsteder, kort m. v.
kan du få ved henvendelse til rævejagtsudvalget, der
består af 4FZ, 5ZH, 1IF og 4LK.
Husk altså at tage rævesaxen med til Bornholm i
sommer.
p. r. v.
4CG.

KREDS 1

STORE ØSTJYSKE MESTERSKAB

Ho vedbestyrelsesm edl.:

Så har Århus afdelingen atter fornøjelsen at indby
de til store østjyske mesterskab der afholdes d. 17.
og 18. juni, jagten tæller til danmarksmesterskabet.
Nyt kort: A 2610 Ry. (1:40.000).
Frekvens: 1825 kHz.
Sendetider lørdag:
Ræv A: 21,00, derefter hvert 10. minut indtil 24,00.
Ræv U: 21,01, derefter hvert 10. minut indtil 24,01.
Ræv V: 21,02, derefter hvert 10. minut indtil 24,02.
Sendetider søndag:
Ræv A:
9,00,
derefter hvert 10. minut indtil 12,00.
Ræv U:
9,01,
derefter hvert 10. minut indtil 12,01.
Ræv U:
9,02,
derefter hvert 10. minut indtil 12,02.
Sidste rettidige aflevering af
startkort hos rævene er
5 min. efter hver rævs sidste udsendelse.
Jagten køres efter Reglement for Rævejagter udgivet
af EDR 1.-1.-72.
Startkort å 20 kr. købes på mødestedet.

OZ4SJ, Svend Aage
Valby. Tlf. (0182) 967y.
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Jensen.

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

Frugthaven

31,

2500

963

tb.,

2920

Lykkesvej

15,

2300

Ordrupvej

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

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 61, 2300 S. Tlf.: 59 36 12.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 1930 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.

OZ MAJ 1972

På generalforsamlingen den 16.-3.-72 blev bestyrel
sen genvalgt. Den består altså af: Formand, 2XU, kas
serer, 1NB. sekretær, 9JB, bestyrelsesmedlemmer 8HK
og Henning. Suppleanter 8DR og 1UJ. Der var i
øvrigt mødt 22 medlemmer og aftenen forløb roligt
med små undtagelser nær. Der var stor diskussion om
klubstationen skulle lånes ud. Spørgsmålet blev udsat
til senere. Der var ønsker fremme om en variabel 2
meter station.

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. Loka
lerne desuden åbne lørdag kl. 14-17 efter aftale med
bestyrelsen.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.

Program:
Program:

18. maj: EDR's fremtidige struktur. Se OZ april.
25. maj: Klubaften.
1. juni:
denne aften.

Vi

håber

at

få

arrangeret

et

foredrag

til

8. juni: 1NB fortæller om en anden side af elek
tronikken. nemlig digitalkredsløb. Disse kan dog med
fordel anvendes i radiogrej. Mød nu op og få at vide
hvordan.
15. juni: Intet møde. Vi mødes i stedet den 17. juni.
17. juni: Klubaften med tam-tam og damer. Vi kø
rer til Fuglebjerg kro, hvor der bliver serveret en
lækker middag for os. Derefter dans. Bindende til
melding og forudbetaling kr. 40.- (som er hele belø
bet) til kassereren senest den 1. juni. Mød nu op alle
sammen og lad os få en hyggelig aften. Og så for
kun 40,- kr.
22.
juni:
Sommerferieafslutning
uden
tam-tam.
Kom nu alligevel og lad os finde ud af hvad vi skal
lave efter ferien. Denne aften bliver der serveret kaffe
med blødt brød.

Rævejagter:

Mandag d. 22. maj: INTET MØDE. 2. Pinsedag.
Mandag d. 29. maj har vi en lille højtidelighed, idet
vi afslutter vore 3 tekniske kurser for i vinter. Vi hå
ber at se mange af eleverne denne aften og evt. høre
deres mening om deres udbytte af kurset.
Vore dygtige lærere, OZ5AK, A. Kolmorgen og
OZ4HZ. Bøje Jensen m. XYL, vil sikkert være til
stede og kommentere kursernes forløb. Kaffe + brød
3,- kr.
Mandag d. 5. juni: INTET MØDE, grundlovsdagen.
Mandag d. 12. juni: SIDSTE MØDE FØR FERI
EN. Denne aften vil vi drøfte hvem der i kreds 1 skal
opstilles som kandidater til HB valget i august. Der
har været megen snak i denne tid hvem der var kvali
ficeret, derfor mød op denne aften, fra alle sider og
grupper i kreds 1 området.
Da OZ1SZ er på rekreation efter sin sygdom, er
dette skrevet af formanden, OZ5RO.
Vy 73 de OZ5RO.
PS. Hvis der i den næste vinter er nogle som vil
på morsekursus i EDR's Københavns afdeling, vil vi
gerne høre fra jer så hurtigt som muligt. Vi skal gøre
alt for at prisen bliver så rimelig som mulig.

Vi kører atter i år på Giesegård kortet, A 3426. Vi
starter med et par træningsjagter, derefter kommer så
sommerens konkurrence.
Vi mødes kl. 19,00 ved parkeringspladsen ved
Yderholm kro. Der køres med to ræve. Første ud
sendelse kl. 20.00 og 20,01. sidste kl. 22,00 og 22,01.
Sidste rettidige indstempling kl. 22,09. Der er 10 min.
mellem udsendelserne, som varer i et minut. Ved kon
kurrencejagter er startafgiften 3 kr., som vil blive an
vendt til præmier. Ved træningsjagter er der anbragt
to stk. P 35 ved hver ræv til de hurtigste jægere. God
jagt.
19. maj
2. juni
16. juni
30. juni
4. august
IS. august
1. september
15. september
29. september

ræv: 8HK
- 2FN
- 9JB
- 1NB
- Nissen
- Mølck
- 8YA
- 8HK
- 2FN

De fem bedste jagter tæller

træningsjagt
konkurrencejagt
-

-

Ho vedbestyrelsesmedl.:
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

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

-

i konkurrencen.
Vy 73 de 9JB, Jørgen.
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KREDS 2

Der er hver tirsdag kl. 20,00 klubaften på Galløk
ken. Vedrørende program nærmere i „Kontakt".
Vy 73 4FC, Flemming.
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LOLLAND-FALSTER

humoristiske facon om forarbejdet for turen
selve turen. Også hvordan man måtte have
dele pr. „kurér" fra Stockholm.

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.).
Sidste møde omhandlede repeatere og 4JA og
gav en meget fyldestgørende redegørelse for det
niske og brugen af disse „fyre". Kun en skam at
mødte så få. Under VHF-amatøren kan I læse
frekvenser m. v.

co.
tek
der
om

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling.
Den afholdes onsdag den 24. maj på I og H skolen
kl. 19,30. Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes
behandlet sendes til formanden inden pinse. Vi forsø
ger at få en foredragsholder til denne aften. Mød nu
op, så vi kan drøfte den kommende sæson.
Vy 73 de 5GF, Leif.
PS. Fra afdelingen skal der lyde et hjerteligt tillykke
med brylluppet til 3GH og Eva.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Klublokale: Fodby gi. kommunekontor.
Formand: OZ3HQ, tlf. (03) 74 61 01.
Generalforsamlingen den 18. april blev overværet
af 14 medlemmer. OZ4ZH valgtes til dirigent.
Efter formandens beretning og kassererens frem
læggelse af regnskabet, der viste et pænt overskud,
fortsattes med oplysning om, at ombygning af klub
lokalerne forventes påbegyndt snarest, idet byggetil
ladelse må være fremme når dette læses. I den for
bindelse besluttede generalforsamlingen at optage et
lån
med
kommunegaranti.
Endvidere
besluttede
GF
at sende en invitation til Ltibeck amatørerne angående
et besøg i august. Teknisk undervisning og morse sø
ges genoptaget til vinter. Valg af ny kasserer og sekre
tær resulterede i, at Knud overtager posten som kasse
rer, idet Niels ikke kan afse den fornødne tid p. gr. a.
uddannelse.
Sekretærposten
blev
overdraget
underteg
nede. Som best.medl. valgtes OZ5LI, Robert og som
suppleant OZ5FZ. Til revisorposten valgtes Peter og
OZ1WF, (maleren). Klubben er nu indmeldt i RSGB
og modtager hver måned „Radio Communication".
Et besøg på den nye regnecentral i Præstø søges
arrangeret i slutningen af maj eller i begyndelsen af
juni. Nærmere vil blive meddelt ved opslag i klubben.
Vy 73 de OZ9DT, Palle.

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

Vi så nogle fine lysbilleder fra ekspeditionen. De
var taget af 1LO, og som Leif sagde: i betragtning af
at det var første gang han holdt et kamera i hånden,
var de gode. For at fotografere et højt træ måtte Leif
meget langt tilbage, — han havde ikke tænkt over at
vende kameraet på højkant.
8RW var også med i Lejre, og han spillede nogle
bånd, der fortalte lidt om aktiviteten og forholdene
under testen hørt fra Gambia. Tak for underholdnin
gen.
Vi har ikke i denne vinter haft noget byggeprogram
i afdelingen. På privat individuel basis er der imidler
tid påbegyndt en 5 cifret frekvenstæller efter Practical
Wireless (engelsk, en krydsning mellem OZ og Popu
lær Radio og TV, smækfyldt med instrumenter, koster
kr. 5,50 og kan anbefales kraftigt). Tælleren var op
rindelig lavet på veroboard, men undertegnede fik
mange gode timer til at gå med at udlægge et print.
Frekvensområdet er op til 26 MHz, og der kan ud
læses 1 Hz. Endvidere fungerer den som elektronisk
stopur, hvor der kan udlæses 1 mS. Byggeomkostnin
gerne ligger på ca. 500 kr. (prioriteret - hi), når der
ses bort fra trafoen hvor 1HV har leveret jernet (vibrator-trafoer) og undertegnede nu har omviklet 6
stk. 3IG har givet „stødet" til og deltaget i udvikling
og fremstilling af fotoprint 10 x 15 cm enkeltsidet
og med kun 4 lus! 1KI har været vaks med halvlede
re og rør, og 2UD står for kabinetter. En forstærker
fra UKW er afprøvet og bringer tælleren op på 47
MHz. Størrelsen er 21 x 12 x 7 cm. Interessen for
sagen er stor, idet der allerede er udleveret 10 print
og bygget 3 færdig. Tælleren er demonstreret i klub
ben. Kopi af originalartiklen kan lånes hos underteg
nede.
Ferien står for døren. Traditionen tro holder vi
som skolebørnene. Sidste aften er således 22. juni og
første er 3. august. Programmet former sig i øvrigt
som følger: 18. maj MORSEPRØVE.
25. maj der henvises til opslag i klubben.
1. juni chassisaften.
8. juni klubaften.
15. juni klubaften.
22.
juni sidste aften før ferien. Der henvises til op
slag i klubben.
PS. Et godt tilbud i elektronik kunne vi ikke stå for.
Der er endnu rare ting til små penge (5-25 kr.) at hen
te i klubben. Smæk for skillingen.
P. b. v.
Vy 73 de OZ4OV.

SLAGELSE
Olesen,

Bygaden

20

Jystrup.

Programmet med beretningen fra den første danske
DX-pedition til ZD3Q forløb vellykket. Der var sam
let 25 interesserede tilhørere. 5DX fortalte på sin egen
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og om
reserve

Formand: OZ2RI, Jørgen Bechmann, Klostergade
34, tlf. (03) 52 06 60.
Mødested: Kongelyset 15.
Ordinær generalforsamling afholdes mandag den
29. maj 1972 kl. 20,00. Dagsorden i h. t. lovene.
Klubaften hver mandag kl. 19,30.
OZ2RI.

OZ MAJ 1972

KREDS 3
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen,
Tlf. (09) 31 04 58.

Strandvejen

9,

5800

Nyborg.

NYBORG

„Old Timer", OZ4AT, er ved at forklare
rens hemmeligheder for en af de nye licenser.

transceive-

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørns Allé 1, 3751 Østermarie.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19,00.
Formand: OZ4LK, Alfred Lykkegård, Vestermarie,
3700 Rønne, tlf. (03) 971 Tingsted 85U.
Sommerens rævejagter er nu begyndt, og der delta
ger ialt ca. 15 hold her fra afdelingen. Programmet
for de kommende jagter kan fås ved henvendelse til
rævejagtsudvalget.
Vi er forøvrigt blevet enige om at udskifte de to
store borde med nye i stil med de tre der allerede er
opstillet - dette skulle give yderligere plads. Vi må
også se at få gjort noget ved „køkkenet" så vi kan
få værkstedet i orden derude.
For yderligere at friste til benyttelse af klubstatio
nen kan vi fortælle, at der nu er anskaffet to par
hovedtelefoner og en god morsenøgle foruden at vor
antennepark er blevet forøget med en 12AVQ til 20,
15 og 10 meter.
Vi har medsendt to billeder så I kan se hvordan vi
har det herovre.
Vel mødt hver onsdag kl. 19,00 i „CQ“.
P. b. v. Vy 73 OZ4CG, Carsten, sekretær.

Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
Mandag den 27. marts var der foredrag og demon
stration fælles med Odense afd. her i klubben. Radio
tekniker Steffen Skov var manden, der vidste „lidt“
om digitale instrumenter og deres virkemåde. For at
alle kunne følge med i forklaringen til printene, hav
de Skov opstillet internt fjernsyn med 2 apparater, et
i klublokalet i kælderen og et i stuen ovenover. Det
var også nødvendigt, da der var mødt ca. 35 medlem
mer. Der blev forklaret om digitale kredsløb og Skov
demonstrerede sit hjemmebyggede digitalur og -volt
meter. Det var et udmærket foredrag.
HUSK
GENERALFORSAMLINGEN
TORSDAG
DEN 18. MAJ KL. 19,30.
Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Formand: OZ8JD, Henning Boel, Toftevej 11, 5000
Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid. Mandag kl. 19,30.
De fynske ræve er igen begyndt at røre på sig, og
det samme gælder en flok gæve jægere. Der er i vin
terens løb bygget nogle pejlemodtagere, og samtidig
bygges nye og fuldtransistoriserede sendere, som skal
afløse de gamle rørsendere. Rævejagterne køres stadig
på det gamle kort, Odense A 3616. Der køres hver
onsdag kl. 19,30 og nye jægere er velkomne til at
prøve lykken.
Generalforsamlingen
afholdes
denne
gang
mandag
den 15. maj. Der skal vælges formand og 2 bestyrel
sesmedlemmer, på valg står 1WL og 90Z. (PS. vær
flink og mød op).
Sæsonen slutter med klubaften d. 29.-5. og derefter
holder vi sommerferie til august. Så vi ønsker alle
afd.medlemmer en god ferie og vel mødt i næste sæ
son.
Vy 73 de 90Z.

Et udsnit af deltagerne til CW-kurset, i dyb koncen
tration. I baggrunden kan man kigge gennem ruden
ind til operatørrummet.

OZ MAJ 1972
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KREDS 4
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5KD Knud Dantoft,
Tlf. (08) 12 10 74.
OZ7EM E. Madsen,
Tlf. (08) 35 50 69.

Golfparken

111,

9000

Ålborg.

Vy 73 de OZ9VH, Per.
Sebber

Centralskole,

9240

Nibe.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro. (Kælderen).
Formand: OZ6MW, Bent Vanggaard. Hjørring.
Program:
16.
23.
30.

maj: Klubaften.
maj: Pinseferie.
maj: Klubaften.
6. juni: Rævejagt. Start fra klubben kl. 19,30. Kort
Hjørring. Regler inden start.
13. juni: Klubaften.
20. juni: Demonstration af Collins nye modtager
med digital skala ved OZ2XT.
27. juni: Klubaften.
3. juli: Rævejagt. Start fra klubben kl. 19.30. Kort
Hjørring. Regler inden start.
Sommerferie til
15. aug.: Klubaften.
22.
aug.: Frekvenstæller. OZ4FK viser sin
mebyggede tæller og fortæller om princippet i den.
29. aug. Klubaften.
5. sept.: GF. Dagsorden ifølge lovene.
Husk
møde.

klubaktiviteten

er

også

afhængig

af

dit

hjem

VIBORG
Efter generalforsamlingen den 12. april, ser besty
relsen sådan ud:
Formand: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov,
tlf. 64 71 61.
Kasserer: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvænget
3, Hald Ege.
Sekretær: OZ7OT, Ole Rahn, Gefionvej 3, tlf.
62 09 89.
På generalforsamlingen blev vi enige om at købe
en
signalgenerator.
Nærmere
oplysninger
om
udlån
kommer senere.
Så er det på tide at vi får varmet rævespillerne op,
og vi starter med et par aftenjagter.
Program:
Torsdag d. 18.-5.-72: RÆVEJAGT kl. 19,30-21,30.
Tirsdag d. 30.-5.-72: RÆVEJAGT kl. 19,30-21,30.
Ræv A: Første udsendelse kl. 19,30, næste kl. 19.50
og derefter hvert 10. minut til kl. 21,30.
Ræv U: Sender et minut efter ræv A, altså 19,31
1951-20,01 o. s. v.
Kort: 1215 SØ Viborg 1:25000.
Frekvens: 1825 kHz.
Reglement:
EDR’s reglement kan hentes hos
OZ70T.
På gensyn ved ræven.
OZ70T, Ole.

ÅLBORG
frem

Vy 73 og på gensyn, Anders.

HURUP
Formand: OZ5MR, Svend O. Madsen, Krik, tlf.
Krik 85.
Lokale: Thygstrup gi. skole ved Vestervig.
Nu er der gang i foreningen som aldrig før. Vi har
efterhånden fået indrettet vore lokaler, så der virkelig
kan ske noget - og det gør der. Der kommer så man
ge mennesker, at vort traditionelle kaffebord må have
assistance fra de andre borde, for at der kan blive
plads til alle.
Alle disse mennesker eksperimenterer med alt, lige
fra viskerrobotter til 2 m anlæg, men der er naturlig
vis stadig tid til den sædvanlige hyggesludder. Selv
om der kommer mange, ser vi gerne endnu flere, så
husk, det er hver torsdag kl. 19,00 der sker noget i
Thygstrup gi. skole.
Vy 73 de OZ1DV, John.
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Call: OZ3EDR.
Klublokale: Bryggergade 7 - „Frugtkælderen".
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,00, sidste torsdag i
hver måned er filmaften.
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19.

Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Klublokale:
Ungdomsgården, Kornblomstvej 18,
Ålborg.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 20,00.
Konstitueret formand: OZ4X, Erik Hansen, Prin
sensgade 46. 9000 Ålborg.
OLD HAM's aften.
Her henvender vi os specielt til de handicappede
Ham’s, som vi sjældent ser.
Onsdag den 7.-6. vil vi gerne se jer i klubben til en
hyggeaften. Transporten skal ikke være noget problem.
I skal blot henvende jer til bestyrelsen, som så vil
sørge for, at I bliver hentet og bragt. Hold jer nu ikke
tilbage - men mød talstærkt op. Vi glæder os til at se
jer denne aften. Kontakt fmd. OZ4X, kass. OZ7ND,
Anders Højen, Vadum Kirkevej 5, 9430 Vadurn, eller
undertegnede.
Rettelse OZ marts: Gåjagternes sidste sending rettes
til 16,30.
Vy 73 dc OZ30B, Ole Bendtsen,
Pallisdam 19, 9430 Vadum.

oz MAJ 1 972

der kun solgt 40 stk. Til underretning går salget bed
re nu.

KREDS 5

Formanden og næstformanden genvalgtes.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4GS Svend Sigersted,
Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
OZ7IN Irvin Nielsen,
Tlf. (06) 17 7061.

Borgmestervej

Enebærvej

4,

58,

8240

8700

Risskov.

OZ2CV meddelte, at han gerne ville fritages for
hvervet som kasserer, men efter længere tids diskus
sion modtog han dog genvalg for en periode af et år.
Sekretæren blev ligeledes genvalgt for en periode af
1 år, men forbeholdt sig ret til at træde tilbage som
sekretær efter det ene års forløb.
Som
OZ9SW.

revisor

valgtes

OZ9PZ

-

revisorsuppleant

Under eventuelt drøftedes interne problemer.

ESBJERG
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 232.
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15.

Kassereren henstillede til medlemmerne at
giroindbetalingskortet, som afdelingen er gået over til.

benytte

Generalforsamlingen sluttede kl. 23,00.

Program:
Onsdag den 24. maj: Mødeaften.

FOREDRAG:

Onsdag den 31. maj: Mødeaften, hvor vi vil drøfte
planlægningen af en HF-afdelingsstation.
Onsdag den 7. juni: Esbjerg afd. besøger Ribe afd.

Onsdag den 24. maj kommer OZ4RJ (Svend Aage) og
holder foredrag om antenner og udbredelsesforhold.
KOM NU ALLE OG FÅ EN SPÆNDENDE OG
LÆRERIG AFTEN.

Onsdag den 14. juni: Mødeaften.
Vy 73 de OZ1EM, Erland.

HERNING
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Formand: OZ90G, Otto S.
33, Herning, tlf. (07) 12 50 18.

Nielsen.

Næstformand: OZ6KV, Keld
riesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Carsten

Brændgaardvej

Kirkeby,
L.

Sekretær:
Børge
Meldgaard,
Herning, tlf. (07) 12 73 53.
Best.medl.:
OZ8GI,
gade 5, 7400 Herning.

Flemming

Anne

Hansen,

Fynsgade
Pedersen,

Ma-

Gormsvej
60,

7400
Sønder

Onsdag den 5. april 1972 afholdtes ordinær gene
ralforsamling i Herning afdelingen, klublokale, Møl
legade. Efter at formanden, OZ9OG, havde budt vel
kommen valgtes OZ4DE til dirigent, der igen gav or
det til formanden. Formanden udtalte herefter, at det
havde været en god sæson 1971-72 med stigende akti
vitet, øget medlemstal og godt med arbejde. Der havde
været afholdt en ugentlig klubaften hver onsdag. Lige
så var begynderundervisningen kommet i gang, 15
mand under ledelse af OZ8GT som lærer. Formanden
omtalte
desuden
klubstationen,
som
klubben
havde
erhvervet. Beretningen godkendtes.
OZ4DE gav derefter ordet til kassereren, der fremlagde det reviderede regnskab - han sagde herunder,
at der havde været mange store udgifter for klubben,
bl. a. ved køb af klubstation m. m. Af obligationerne,
der er udstedt for at kunne købe klubstationen, var
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Hver

tirsdag

aften

LOKALE TURNERINGSJAGTER 1972

Call: OZ8H.

Kasserer:
OZ2CV,
25, 7400 Herning.

BEGYNDERUNDERVISNING:
kl. 19,30 (præcis). Lærer OZ8GT.

Så er programmet for 1972 klar! Det blev til 8 hold
- et imponerende antal - som på følgende tidspunkter
skal være ræv:
24. april: Finn Lorentzen
1. maj: OZ6KV
8. maj: OZ8GT
15. maj: Chris og Buller
29. maj: Leif + Rasmussen
5. juni: OZ9SW
12. juni: OZ9PZ
19. juni: Børge og Henry
26. juni: Chriller og Dafi
Kort 1114-1 Herning.
Startkort afhentes hos DAFI-sport - pris 40,00 kr.
Sendetider:
Første
udsendelse
kl.
19,30,
derefter
hvert 10. minut til slut kl. 21,40. Sendere opbevares i
klubben, Møllegade 14. Nøglen fås hos Finn Lorent
zen, Ny Møllevej 2 B.
Vy 73 Ræveudvalget.

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

Orla

Nielsen,

Brorsonsvej

16.

Ved rundvisningen på „Vetaphone Elektronik" den
23.
marts var der mødt 35 amatører, heriblandt en
stor del fra Vejle afd. Vi siger tak til E::bye for ulej

199

ligheden med rundvisningen og for et interessant fore
drag om teorien bag produktionen.

STOF TIL OZ
skal være
redaktionen
i hænde
senest den
20. i måneden

Det sidste møde i denne sæson var den 20. april,
hvor der mødte 12 medl. til et almindeligt snakke
møde.
Vi ønsker alle
gensyn til efteråret.

vore

medl.

en

god

sommer

og

på

Vy 73 de OZ5VY.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Formand: OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17,
8900 Randers.
Afdelingen
afholdt
sin
ordinære
generalforsamling
i lokalet, Hobrovej 5, onsdag den 12. april. Dagsor
den iflg. lovene. Formanden omtalte årets gang med
teknisk kursus, div. fester med underholdning, SAC
contest, ARRL test, RTTY tester, mangel på informa
tion i OZ om denne vigtige afdelingsaktivitet, lokale
forhold, fagbiblioteket, anskaffelsen af den nye transceiver (Trio), inventaroptælling og uddeling af EDRprisen vi fik ved vort 40 års jubilæum.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Formand: OZ3FQ, Flemming Hansen, Skolegade
Vejle. Tlf. (05) 82 68 20 efter kl. 18.
Faste mødeaftener den 2. og 4. tirsdag i lokalet.

7,

Kassereren aflagde og fik godkendt et fint regnskab
og kontingentet fastholdes uændret. Den nye bestyrel
se konstituerede sig med formand som ovenfor nævnt,
OZ1DZ (tlf. (06) 42 89 86) som kasserer og OZ2CT,
OZ3PJ og OZ9JY som bestyrelsesmedlemmer. OZ3GI
og OZ1IS blev suppleanter efter stemmelighed. Der
blev nedsat ræveudvalg ved OZ6FS, 2 m udvalg ved
OZ9JY, lokaleudvalg ved OZ1IS og et samlet arrange
mentudvalg. Der blev udtrykt ønske om Slow-Scan
foredrag, ny 2 m station med mulighed for repeaterudbytte og flere nye måleinstrumenter. Nu må vi i
den nye bestyrelse se, om vi med jeres hjælp kan leve
op til det hele; i hvert fald, mød igen op i lokalet, hver
onsdag.
es p. b. v. 7 - 3LR.

Opmærksomheden henledes på, at der holdes ordi
nær generalforsamling tirsdag den 23. maj 1972 kl.
20,00 med dagsorden iflg. lovene.
Vy 73 de 9WN/Villy.

RIBE

Tirsdag den 30. maj kl. 20,00 :
ODDERKORTET - ARHUSJAGT NR. 2/72.
Turneringsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.

Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92 a,
6760 Ribe.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.
Onsdag d. 22. marts afholdtes ordinær generalfor
samling. Hovedpunkter: Poul Andreasen, OZ8AU og
Børge Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. Imma
nuel Jensen, OZ1M blev genvalgt som revisor.
Der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdsaftalen
med Esbjerg, og ordningen ønskes derfor fortsat.
Den regelmæssige mødevirksomhed er nu
for dette forårs vedkommende og genoptages
august.
1. mødeaften
august. På gensyn.

efter

sommerferien

er

onsdag

afsluttet
først i
d.

9.

73 de 1ZN.
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ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Bestyrelsen
slutning.

(den

ny)

er

ukendt

ved

redaktionens

Vedr. TORSDAGS-arrangementer, se X-QTC.
Rævejægernes program ser således ud:
Tirsdag den 23. maj kl. 20,00 :
SPØRRINGKORTET - GÅ-JAGT.

Tirsdag den 6. juni kl. 20,00 :
ODDERKORTET - KØREJAGT.
Træningsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.
Tirsdag den 13. juni kl. 20,00 :
SPØRRINGKORTET - KØREJAGT.
Træningsjagt med 2 ræve.
Lørdag/søndag den 17./18. juni:
STORE ØSTJYSKE MESTERSKAB
vejægeren“.

se

under

„Ræ-

Tirsdag den 27. juni kl. 20,00 :
ODDERKORTET - ÅRHUSJAGT NR. 3/72.
Turreringsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.
(Desværre er det nødvendigt at „snyde“ det nord
lige Århus for denne aften på Spørringkortet).
3 NE-ibye.
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Vi siger tak til Nordals, fordi de ville se os. Nu er
det vores tur, og I er velkomne den 23. maj kl. 19,30
i klublokalet, hvor 1IM vil agitere for CW, specielt
på kortbølge. Jeg har hørt, at han vil vise os en CWsender, der kan laves for under 50 kr.

KREDS 6
Hovedbestyrelsesmedl.:

Program for maj og juni (alle tirsdage og kl. 19,30:
16. maj: Teknisk kursus.
23. maj: OZ1IM: På kortbølge med CW.
30. maj: Teknisk kursus.
6. juni: Foredrag.
13. juni: Teknisk kursus.
73, OZ6AQ.

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR. Klublokale: Slotsgade 16'.
Formand: OZ8IN, Iver Nissen, tlf. (045) 25378.
Kasserer: OZ6WT, Børge Jessen, tlf. (045) 2 11 52.

ÅBENRÅ

Program:
Tirsdag d. 23. maj kl. 19,30: Filmaften.
Tirsdag d. 30.
Thomashus kro.

maj

kl.

19,30:

Generalforsamling

på

Tirsdag d. 6. juni kl. 19,30: Sidste mødeaften inden
sommerferien. Orientering om rævejagt og hyggeaften.
Vy 73 de 5GK, Kurt.

NORDALS

Vinterens mødeaftener
ges til efteråret.

er

nu

afsluttet

og

genopta

Afdelingens
faste
arrangementer
vil
i
månederne
maj-juni-juli-august
og
september
foruden
rævejagten
kun bestå af 1 månedligt møde, der vil blive annonce
ret i OZ.
For maj måned bliver det torsdag den 25. kl. 19,30.

Call: OZ1ALS. Sjellerupvej 30, Guderup.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin
marken 3, 6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.

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

Der er ikke på forhånd blevet fastlagt noget emne.
Nielsen,

Når dette OZ udkommer, har der
forsamling og vi har derfor ikke kunnet
get endeligt til dette månedsmøde med
rede, der ikke nåede GF, er velkomne
ovennævnte og få nærmere oplysninger.

Kløver

været general
nå at få no
her. Interesse
til at kontakte

På sidste best.møde drøftedes emner vedr. måneds
møderne som f. eks. foredraget om OZlLN’s modta
ger, da der er en del, der er i gang med dette projekt.
Evt. også et foredrag om 70 cm og Moon-bounce på
sønderjysk basis.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

Den 23. marts havde vi et godt besøgt møde, hvor
OZ2JT holdt et udmærket foredrag om integrerede
kredsløb i moderne VHF-udstyr. Der var meget, der
nok skal blive brugt ved planlægningen af det næste
VHF-grej. Tak, 2JT!
Husk rævejagterne hver onsdag.
Den 20. og 27. maj arrangeres forsøgsvis nogle gå
jagter efter kort 1212 III SØ Åbenrå. Mød i klub
huset kl. 14 disse dage og hør nærmere.
Vy 73 de 6IC.

LANDSARRANGEMENTER
SØNDERBORG
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade
18, 6400 Sønderborg.
Kasserer: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. 046-50444.
Klubbens nye næstformand er OZ8DS, Erich. Han
indledte vort tekniske kursus, og 3GY fortalte, hvor
dan den mundtlige prøve foregår. Der var god til
slutning af 20 mand. 10 nye mødte op, hvoraf de 5
blev medlemmer. Vi regner med, at deltagerantallet
til vort kursus bliver 15. Flere walkie-folk mødte op,
men I må godt komme mange flere. Sidst på aftenen
tog vi ned på „Teknikum" i Voldgade, hvor de 3
næste kursusaftener vil foregå.

oz MAJ 1972

Sommerlejr i „ÆBLEHAVEN"
10.-11. juni indbyder vi til en lille campinglejr på
FYN. Se „OZ“ marts 1972 under „Fælles fynske ar
rangementer".
Nyborg afd.

Vor hjemmelsmand beretter, at han altid lader sin
XYL klare fintrimningen af antennen i 20 meters
højde! Han kunne jo falde ned og den risiko vil han
ikke løbe, når han har både kone og børn og forsørge.
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Nye medlemmer

Ferie!
Familie-camping!

Badeliv!

Naturskønne omgivelser!
Gode Camping-faciliteter!

Ham-liv!

ÅLBORG AFDELINGEN
afholder igen i år STOR SOMMERLEJR
fra lørdag d. 8. til søndag d. 16. juli 1972.
Sommerlejr-udvalg:
13 87 48.

OZ7QE.

Knud,

tlf.

(08)

Lejren vil bliive afholdt på Campingpladsen i
„Tranum“ nordvest for Brovst, ca. 34 km
fra Ålborg.
Strand. Der er 4 km til en 50 m bred sand
strand ved „Slettestrand“, som stranden ved
Blokhus og Løkken, som alle kender.
Natur. Egnen er særdeles velbeslået med natur,
bl. a. kan nævnes så pragtfuldt et sted som
„Fosdalen“.
Camping. Der er fantastiske campingforhold på
„Tranum
Campingplads"
og
dejlige
læfor
hold.
Faciliteter. VARM OG KOLD BRUSER gra
tis,
GASKØKKEN
gratis,
mulighed
for
diverse indkøb i tilhørende kiosk af bl. a.
konserves. For ikke at fornægte det, skulle
lillemor vaske, så er der vaskemaskine for
medelst kr. 5,00.
Arrangementer. Der vil blive arrangeret bl. a.
rævejagter
med
sommerlejrmesterskab,
lidt
for lillemor og ungerne og lidt fælles eller
andet efter behov.
Ham-grej. Der vil blive aktive stationer på
stedet, ESB-transceiver samt 2 m station.
Og selvfølgelig vil din egen station også
kunne komme i gang i lejren.
El.

Der er 220 V til rådighed
campingvogn og HAM-grej.

til

både

telt,

Pris: Samme lave pris som sidste år :
Pr. døgn : voksne kr. 4,00.
4-12 år kr. 2,00.
0-4 år gratis.
Dette var det hele, men er du interesseret,
vil vi da gerne høre fra dig, eller du kommer
bare, vi venter dig.
Så skal det være familie-camping i år, ja, så
er det Ålborg afd.s sommerlejr i „Tranum".

vegne,

På gensyn de OZ4X.
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12750 Nils Poulsen, Egelundsvej 3, Hjallese.
12751 Ole Ørnhøj Jensen, Vesterhavsgade 19, st.,
Esbjerg.
12752 Bent Zinner, Tjelevej 1, Risskov.
12753 Kurt Nielsen, Bjergmarken 29, Holbæk.
12754 Ulrik Lorenzen, Havnegade 116, Esbjerg.
12755 Henrik Hansen, Teglværksgade 5, 2., Arhus C.
12756 Kaj Jensen, Borgmestervej 54, Horsens.
12757 P. B. E. A/S, Thoravej 21, København NV.
12758 Bent Lyngse, Markskellet 12, Hillerød.
12759 Chresten J. Borregaard, GI. Kongevej 1 kid.,
Frederikshavn.
12760 Borris Larsen, Postbox 36, Julianehåb.
12761 Preben Kittelmann, Havneallé 14 kid., Hor
sens.

12763 Marek Szwarcbart, Elbæk Efterskole, Horsens.
12764 August Helmuth Simonsen, Vesterbro 115, Ål
borg.

Spørg efter os ved indkørselen.
afdelingens

12749 Egon Børge Lund, Blomstertoften 78, Tjørring,
Herning.

12762 Bent Alex Sørensen, Bakkesvinget 186, Hor
sens.

Lørdag d. 8.-7.-72 kl. 14 ca. starter vi på
stedet.
På

12724 Henning Nielsen, Kerte, Arup.
12725 OZ7WG, Inge Wahl, Rentemestervej 28, Kø
benhavn NV.
12726 Leif Jonasson, Bönstrup, Vesttyskland.
12727 Asger Andersen, 0. Radsted, Sakskøbing.
12728 Erik Sørensen, Skjold By, Horsens.
12729 Mogens Holsøe, Angissoq Loranstation, Nanortalik.
12730 Walther Jessen Christensen, Skolevej 165 H,
Julianehåb.
12731 Halvard Rye, Dunihagen, Sande, Norge.
12732 Kim Strøh, Hellasvej 32, København S.
12733 Poul Erik Nielsen, Høje Gladsaxe 45, 5. th.,
Søborg (A).
12734 Torben Lauritzen, Bøstofte 18, Ringsted.
12735 Frede Møller, Bispevænget 7, Hjørring.
12736 Poul A. Mortensen, Marcusgade 5, Ålborg.
12737 Arne Schiönning, Vestre Fjordvej 46, Ålborg.
12738 OX3MD, Sven Lund Jensen, Godhavn.
12739 Klaus Jensen, Nørre Allé 15 D, København N
(A).
12740 Chr. Christensen, Lille Grundet, Vejle.
12741 Hardy Frandsen, Elmegade 25, København N
(A).
12742 Helge Lydolph, Bretaniavej 15, Hornbæk.
12743 Bertram Lange, Rude Havvej 105, Odder.
12744 Morten Grosbøl Poulsen, Skolen, Julianehåb.
12745 Preben Kjøller Riis, Hovedgaden 18, Peder
sker, Åkirkeby.
12746 Albert Lentfer, GI. Færgevej 36, Alnor, Grå
sten.
12747 Hakon Houlbæk, Engha vevej 27, København
V.
12748 Lilly M. K. Olesen, Helgolandsgade 64, Ål
borg.

12765 John René Jørgensen, Adelgade 11, Horsens.
12766 Bent Lundquist, Idrætsvej 9, Horsens.
12767 Ken Petersen, Kongevej 17, Gråsten.
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Atter medlem:
9588 Allan Kartin, Aldershvilevej 115 H, 1., Bag
sværd (A).
11796 Poul Erik Buch, Sdr. Boulevard 104, Køben
havn V.
6913 OY7X. Samson Joensen, Stoffalag, Torshavn.
853 OZ7AB. E. Høgh Jacobsen, Italiensvej 5, Ny
købing F.
Nye tilladelser:
A 12688 OZ1ABC, Katolsk Centralskole, Nørregade
27. 2200 København N.
D - OZ1EY, Hans Ivan Christiansen, Skydsbjerg 12, 6100 Haderslev.
D - OZ20V, Niels Ole Håndbæk, Stormgade
35 2. tv., 1555 København V.
D 10254 OZ3EK, Erik Willy Vecht, Dalumvej 12,
2650 Hvidovre.
D 11981 OZ4IC, Eric Erling Koch-Christensen,
Markvejen 8, 3700 Rønne.
D - OZ4NC, Niels Christian Christensen, Rødtjornevej 16, 7400 Herning.
A - OZ5EM, Johannes Andresen, Vemmingbund, 6310 Broager.
D - OZ5TD, John Peter Kjæmpe, Fortvej 172,
2610 Rødovre.
D 11488 OZ6ZJ, John Børge Pedersen, Søborghus
Park 6, 2860 Søborg.
B 12461 OZ9EG, Eli Guldberg Michelsen. Simmer
bølle Kirkevej 4, 5900 Rudkøbing.
Genudstedelse:
B 5041 OZ4TT, Arne Bechmann Petersen, Bøge
vang 19, 7090 Brejning.
B 6357 OZ50J, Ole Jensen, Poppelvej 10, 9800
Hjørring.
B - OZ7RH, Richard Emil Christiansen Hjorts
berg. Møllegade 90 a, 8660 Skanderborg.
Inddragelse:
C OY7VHF, Føroyskir Radioamatørar, 3800 Tors
havn.
B OZ1A. A. A. K. Eskelund, Ringgade 198, 6400
Sønderborg.
B OZ1GV. G. V. Christiansen, Bygade 3, 2., 2730
Herlev.
D OZ1HG. N. O. P. Bak, Sportsvej 7, 6740 Bram
ming.
B OZ1LK, L. Kruse, Beriderbakken 13, 7100 Vejle.
B OZIOR, O. R. Petersen, Turistvej 8, 3390 Hunde
sted.
D OZ1XH. S. H. Jessen, SIO/1.T6B/STGR, 3471
Høvelte.
B OZ2LV, N. C. Lambertsen, Agerrigvej 32, 6821
Næsbjerg.
B OZ2NF, F. Jessen, Ruderdalsvej 54 A, 2840 Holte.
B OZ2VO, V. S. Olesen, Store Torvegade 36 B, 3700
Rønne.
B OZ3XP, S. Å. Nielsen, Langkærgårdsvej 23, Bi
strup, 3460 Birkerød.
B OZ3YA, E. V. Hansen, Skamlebæk Radio, 4540
Fårevejle St.
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C OZ4OU, O. Dalsgård, Snebær Allé 21, 2770 Ka
strup.
B OZ4S, S. H. Holmsgaard, Snekkeled, 5300 Kerte
minde.
B OZ4WO, J. P. W. Olsen, Hvidovrevej 294 A, 2650
Hvidovre.
B OZ6AP, A. Winge-Petersen, Laugårds Allé 24 A,
2860 Søborg.
A OZ6IM, S. Sørensen, Sdr. Andrup Ramsing, 7861
Balling.
B OZ6IR, A. Isager, 8840 Rødkærsbro.
B OZ7BL, H. B. Larsen, Strandvejen 92, 4., 2900
Hellerup.
B OZ7ED, Å. E. Christensen, Dronning Sofiesvej 51,
4000 Roskilde.
B OZ7HG, H. E. Gilberg, Arnitlund, 6551 Over Jerstal.
B OZ8AK, A. C. Pedersen, Skelund, 9560 Hadsund.
A OZ8NS, N. P. Skamris, Capellavænget 4, 7000
Fredericia.
B OZ8QB, B. Gårdmand, Rolsøvej 2, 8240 Risskov.
B OZ9BO, F. G. Elstrøm, Skolegade 70 A, 6700
Esbjerg.
B OZ9RV, E. R. P. Sørensen, Mosevej 21, 2750 Bal
lerup.

OZ
Tidsskrift for amatørradio
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende
Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 79. 1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 21 16
Næstformand:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Kor
sør. Tlf. (03) 58 01 02.
Funktionærer:
Grethe
(Kasserer)
Grethe
stervej 58, 8700
62 18 34.

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

Amatørannoncer sendes til kassereren.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 74 15.
Udebliver OZ klages skriftligt til det lokale
posthus. Giver klagen ikke resultat, reklame
res til kassereren, som da starter en officiel
undersøgelse af sagen.
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