
Valg i E.D.R.
Det at være medlem af E.D.R.s hovedbestyrelse 

er et ulønnet job. Adskillige week-ends året rundt 
må benyttes til foreningsarbejde, ofte borte fra fami
lien og fra den hobby, der har samlet os i en lands
forening, hvis medlemstal nærmer sig de 5000.

Der skal altså en vis portion enthusiasme til hos 
de af vore medlemmer, der lader sig vælge til at 
varetage foreningens arbejde. Hertil kommer så, at 
utak som bekendt er verdens løn. Vi må simpelthen 
erkende, at det er en umulighed at tilfredsstille samt
lige medlemmers ønsker, i hvad retning de ellers 
måtte gå. Hovedbestyrelsens beslutninger vil derfor 
ofte være kompromisløsninger, truffet af et flertal, 
til gavn for et flertal i foreningen, og sådan må det 
være, når parlamentariske forhold skal opretholdes.

Afgørelser truffet i hovedbestyrelsen kan altid

give anledning til kritik, særlig fra det mindretals 
side, som mener sine interesser tilsidesat. Imidlertid 
er det således, at hovedbestyrelsens materiale til 
bedømmelse af sager til behandling, er betydeligt 
mere omfattende, end det materiale et enkelt med
lem måtte være i besiddelse af. Heraf følger, at HBs 
afgørelse af en sag træffes af dennes flertal, på bag
grund af bedst mulig oplysning om den pågældende 
sag.

Ifølge vore vedtægter skal halvdelen af hovedbe
styrelsen i år nyvælges, endvidere gentages for
mandsvalget fra 1971, idet HB har fundet det hen
sigtsmæssigt, at foreningen i det kommende år har 
en valgt formand, ikke mindst i betragtning af reduk
tionen i HBs medlemstal.

OZ3Y, Hans.

EDR’s generalforsamling

afholdes d. 24. september 1972 i restaurant »Karnappen«, Niels Hemming
sensgade 10, 1153 Kbh. K. Generalforsamlingen begynder kl. 10 præcis.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen under pkt. 5 (ifølge vedtæg
ternes § 13) må være formanden i hænde senest d. 20. juli 1972, da forslage
ne skal offentliggøres i august-»OZ«.

OZ4GS, sekretær.
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Nogle tanker om konstruktion 
af transistormodtagere.
Fra QST, januar 1971, skrevet af WICER, 
oversat af OZ9MC, C. B. Møller, Valmuevej 14, 7800 Skive.

Denne artikel er udarbejdet på grundlag af en 
konstruktionsartikel i ARRL-håndbogen 1971 og 
er i denne form ikke tænkt som andet end en række 
diagrammer og tanker i forbindelse hermed, som 
måske kan være til hjælp for andre amatører, der 
arbejder på at bygge alle tiders selv, og som ikke 
vil gå ud fra et færdigt diagram.

Tanker bag konstruktionen.
Modtageren er tænkt som en grundmodtager (se 

fig. 1) for såvel VHF som HF og dækker området 
28-30 MHz. Efter ønske kan convertere for de bånd, 
der ønskes modtaget, indbygges i selve grundmodta
geren eller bygges som separate enheder. Ved valget 
af den høje indgangsfrekvens på grundmodtageren 
opnås, at der er en variabel mellemfrekvens til rådig
hed for (6-meter) og 2-meter båndene og samtidig 
en grundmodtager, der vil være fri for falske signaler 
til HF-båndene.

Området 28-30 MHz er delt op i 4 områder, herved 
undgås krystalskift i VHF-båndene samtidig med, 
at hele 1 O-meter båndet er dækket, og med en mel

lemfrekvens på 9 MHz vil alle krystaloscillatorer 
ligge over mellemfrekvensen og tilligemed grund
modtagerens indgangsfrekvens. Ved en gennemført 
afskærmning af alle kredsløb og afkobling af alle 
forsyningsspændinger samtidig med, at alle kabler 
med HF er afskærmede, opnås, at samtlige områder 
på modtageren er helt uden falske signaler af nogen 
art.

FRQ (MHz) L16 C12 Y3 (MHz)

1.8-2.0 6 vind. 43pF 30.3
3.5-4.0 5 vind. 51pF 32.0
7.0-7.5 4 vind. 33pF 35.5

14.0-14.5 3 vind. 51pF 42.5
21.0-21.5 2 vind. 27pF 49.5

WWV(15MHz) 2 vind. 51pF 43.3

.on 1  

con 2  

ant.

9001.5 KHz BF0 2

BLOKDIAGRAM
Fig.t
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VHF-convertere.
De convertere, der er anvendt her, er beskrevet 

i QST, oktober 1969, og i ARRL-håndbogen 1970. 
(Der har været en række tilsvarende konstruktioner 
i OZ - oversætteren). Mixer-FET’s kan ændres fra 
MFE3008 til RC A 40673, der har indbyggede beskyt
telsesdioder. Anvendelsen af MFE3008 skulle dog 
namme en række fordele. Andre konvertere kan na
turligvis indbygges, således at andre områder om 
ønskeligt kan dækkes.

Modtagerens indgangsdel.
HF-forstærkeren (fig. 4) er opbygget over en 

CA3028, som er koblet som differentialforstærker.

En RCA 40673 dual-gate MOSFET er brugt som 
blander. Det medfører høj blandingsforstærkning, 
lav krydsmodulation og ringe belastning af den vari
able oscillator. En CA3028 kunne bruges i stedet, 
det ville medføre større blandingsforstærkning, men 
dynamikområdet er ikke så stort som for 40673. 
Det vil uden tvivl medføre problemer med intermo
dulation og overstyring.

l.ste blander er efterfulgt af et 9-MHz MF-filter 
for at opnå en passende selektivitet. I denne udgave 
er der anvendt et 2,4 kHz-filter. passende til modta
gelse af SSB. Dette filter kan naturligvis erstattes 
af et smallere filter til CW. Eventuelt kan begge 
filtre indbygges og indkobles ved hjælp af relæer.

Denne mulighed blev valgt på grund af den udmær
kede AGC-karakteristik, stor forstærkning og god 
stabilitet. Yderligere er der direkte mulighed for at 
koble AGC-kredsløbet sammen med mellemfre
kvensforstærkerens AGC-kredsløb, idet mellemfre
kvensforstærkeren ligeledes er opbygget over CA 
3028.

En MOSFET kunne være brugt i HF-trinet, men 
det ville have kompliceret AGC-kredsløbet.

Et båndfilterkoblet indgangskredsløb sikrer en 
god selektivitet i indgangen. Spolernes ubelastede 
Q er angivet til 180. Spolerne er viklede som toroi- 
der, hvilket sikrer en ringe kobling til omgivelserne 
og medfører, at stabilisering af HF-trinet undgås.

En 3-gangs drejekondensator med en kapicitet- 
svariation på 20 pF afstemmer forkredsene og er 
ført ud til forpladen (Preselector Tuning).

En bredbånds ringtransformator kobler den vari
able ocillator til blanderen. Output tages fra den 
lavimpedansede udgang på emitterfølgeren Q3. Den 
variable oscillator dækker området 19-21 MHz.

Den variable oscillator.
En MPFI02 bruges som variabel oscillator Q2. 

En 4-stillings omskifter giver 4 områder på hver 
500 kHz: 28,0-28,5 MHz, 28,5-29,0 MHz, 29,0-29,5 
MHz og 29,5-30,0 MHz. Kredsløbet fremgår af fig.
5. Det høje C i oscillatorkredsen giver en rimelig 
god linearitet på skalaen og en god elektrisk stabili
tet.

En diodeomskifter CR3, der bliver styret fra BFO
omskifteren, kobler trimmeren C5 ind ved modtagel
se af det lave sidebånd, således af efterindstilling 
ved sidebåndsskift ikke er nødvendig.
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VFO alle kondensatorer i ose er S M bortset fra Op NPO 
FIG.5

♦ 12V

FIG. 6

Transistorerne Q3 og Q4 arbejder som buffertrin 
for at undgå trækning af oscillatoren ved indstilling 
af forkredsene eller på grund af AGC-kredsløbets 
eller HF-styrkekontrollens ændring af HF-trinets ar
bejdspunkt.

Kredsløbet er fuldstændig fri for trækning. Fre
kvensstabiliteten er bedre end 2 kHz den første time 
og mindre end 100 Hz derefter. Frekvensdriften til
skrives opvarmning af chassiset på grund af en for 
lille nettransformer, og det anbefales at bruge en 
noget større (det var måske en idé at anvende et 
faselåst kredsløb, hvoraf der findes flere beskrivel
ser i OZ, omskiftning i selve oscillatorkredsløbet 
kunne herved undgås, og den variable oscillator 
kunne evt. arbejde på en noget lavere frekvens, der 
dog sikkert må vælges under hensyntagen til de an
strengelser, der i forvejen er ydet for at undgå falske 
signaler - oversætteren).

Mekanisk stabilitet.
Det er vigtigt at tage hensyn til den mekaniske 

stabilitet ved denne type kredsløb, da oscillatoren 
arbejder på en temmelig høj frekvens. Kassen, der 
indeholder oscillatoren, skal være yderst solid og 
fastgjort urokkeligt til chassiset, der bor være for
stærket, hvor oscillatoren er fastskruet.

VFO-kassen bør endvidere være skruet fast til 
forpladen for at undgå enhver form for vridning 
m. v., når der drejes på indstillingsknappen.

Samtlige ledninger bør være svær kobbertråd og 
alle forbindelser korte og direkte.

MF-kredsløb.
Fig. 6 viser MF-kredsløbet, der er her anvendt 

endnu to differentialforstærkere. Alle tre afstemte 
MF-kredse er viklede på ferrit-ringe for at hindre 
indenbyrdes kobling med deraf følgende ustabilitet.
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BFO

F,g.7

M-S-Meter 0-1m A AGC-FORSTÆRKER

Der er anvendt kapacitive spændingsdelere for at 
opnå impedanstilpasning til de integrerede kredsløb. 
AGC-spændingen kobles til ben 7 på hvert integreret 
kredsløb og spændingen varierer mellem +2 og +10 
volt. Forstærkningen andrager ca. 65 dB for forstær
keren. Ønskes yderligere forstærkning, kan der tilfø
jes yderligere et integreret kredsløb. Signalet til 
AGC-forstærkeren udtages ved ben 7 på det sidste 
kredsløb.

Dektektordelen.
En standard todiode produktdektektor er vist på 

fig. 7. Den kan ændres til en AM-dektektor ved 
at udkoble CR5. Da der ikke opnås nogen blandings
forstærkning ved AM, kniber det noget med at opnå 
et tilstrækkelig stort output med den anvendte LF- 
forstærker. Ønsker man at sikre god AM
modtagning, tilrådes det at sikre tilstrækkelig LF- 
forstærkning.
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BFO’en
Der er anvendt to separate beat-oscillatorer for 

henholdsvis øvre og nedre sidebånd (fig. 7). Dette 
system giver mulighed for sidebåndsskift ved at skif
te en spænding, hvilket anses for bedre end skift 
mellem krystallerne. (Der kunne evt. anvendes den 
diodeomskifter, som er vist i flere konstruktioner 
i OZ - oversætteren). Oscillatoren er efterfulgt af 
et buffertrin, der forøger BFO-spændingen til om
kring 10 volt eff. Trimmerne C9 og C10 giver mulig
hed for at placere BFO-signalet korrekt i forhold 
til filteret.

AGC-kredsløb og S-meter.
Fig. 8 viser AGC-kredsløbet. AGC-forstærkeren 

U4 er kaskodekoblet og giver 40 dB forstærkning. 
Efter forstærkning bliver MF-signalet ensrettet i 
spændingsfordobleren CR6-CR7. Det ensrettede 
AGC-signal bliver derefter forstærket i et kaskade
koblet DC-forstærkertrin Q8 og Q9. NPN- 
transistoren Q8 er forspændt af AGC-spændingen, 
hvilket giver et spændingsfald over kollektormod- 
standen (47 kohm). Dette spændingsfald regulerer 
strømmen gennem Q9 og giver et spændingsfald 
over dennes emittermodstand på 680 ohm. Ud
gangsspændingen over denne modstand vil variere 
mellem +2 og +10 volt i takt med det indkomne 
signals styrke og styrer forstærkningen i HF- og 
mellemfrekvensforstærkeren.

S-meteret er forbundet over Q9’s 100 ohms kol
lektormodstand, og R3 indstiller følsomheden og R4 
nulpunktet.

HF-styrkekontrollen R2 regulerer forspændingen 
på Q8 og dermed kredsløbets udgangsspænding. Di
oden CR8 forhindrer kortslutning af AGC-signalet, 
når der ikke er reguleret ned på R2.

Omskifteren S4 skifter mellem forskellige tid
skonstanter og kan desuden udskyde AGC- 
kredsløbet.

MF- forst.

Andre attack- og decay-tider kan opnås ved at 
vælge andre modstandsværdier. I stillingen »AGC 
off« kan der ikke reguleres manuelt på HF-trinet 
med R2, kun på mellemfrekvensforstærkeren.

Strømforsyning.
Diagrammet fig. 9 viser strømforsyningen, der gi

ver 12 volt og en maksimal strøm på 500 mA. Med 
den viste zenerspænding vil spændingen blive 13,5 
volt. En 12 volt zenerdiode vil give en spænding 
på ca. 11,5 volt. Med de viste multistik opnås en 
meget simpel tilkobling ved akkumulator- eller bat
teridrift.

LF-forstærkeren vil passende kunne afgive om
kring 500 mW, diagram er ikke vist.

Converteren for HF-båndene.
Diagrammet fig. 2 viser converteren for HF- 

båndene. Der anvendes en krystalstyret oscillator. 
Da alle krystalfrekvenser ligger over mellemfre
kvensen, undgås som omtalt falske signaler i modta
geren, hvad der jo også var grundtanken i konstruk
tionen.'Kredsløbene er ganske ordinære, så de bli
ver ikke nærmere omtalt.

Den mekaniske udførelse.
Den primære tanke i den praktiske opbygning er, 

at de enkelte moduler er indenbyrdes isolerede og 
afskærmede. Hver enhed er indbygget i sin egen 
lille metalæske, (ikke noget nyt i OZ-land), og alle 
forsyningsledninger er som allerede omtalt omhyg
geligt afkoblede. Signalspændinger kobles gennem 
tynde koaksialkabler. Placeringen af modulerne på 
chassiet er ukritisk.
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Diagram over HF converter - omskiftere ikke medtaget
Cv = 2x 365 p
Y3  = 3 overtone krystal

FIG. 2

Slutbemærkninger.
De her angivne ideer skulle være en hjælp til kon

struktører af transistormodtagere. Andre typer tran
sistorer og integrerede kredsløb vil muligvis være 
bedre end de angivne, der er kommet en del nye 
muligheder på markedet (også det danske). Eksem
pelvis kan nævnes Motorolas MC1590G MF- 
forstærker, hvor en enkelt muligvis kan erstatte de 
to viste kredsløb (CA3028).

Den nye MC1596G skulle byde på interessante 
muligheder som blander. Yderligere oplysninger 
kan fås i RCA Linear Integrated Circuits, hvor der 
er angivet mange diagrammer med disse kredsløb.

Forfatteren angiver, at modtageren skulle være 
udmærket, med god følsomhed og forstærkning. Im
mun over for overstyring og krydsmodulation! Og 
fuldt på hojde med mange kommercielle modtagere.

DANMARKSMESTERSKABET
I

RÆVEJAGT
afholdes på FYN den 16.-17. sept. 1972.

Overnatning på Fyns Hoved Camping. Såfremt der ønskes sommer
hus eller privat indkvartering, skal tilmelding ske senest  den 15. 
august 1972 til OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Alle 17, 5800 
Nyborg, tlf. (09) 3 1 3 1  18.
Kort: A 3416 Kerteminde.
Nærmere følger i august OZ.

Det fynske ræveudvalg.
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70 cm eksperimentsender
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Efter i længere tid at have arbejdet med converte- 
re til 70 cm meldte spørgsmålet sig - hvilken sender?

Der er jo næsten ubegrænsede muligheder for eks
perimenter, lad mig blot nævne det mest nærliggen
de: En almindelig fasemoduleret 2-meter-sender + 
tripler og PA med QQE03/20 ELLER 06/40 (SE 
HÅNDBOGEN OG 9AC’s artikler), men selv om 
jeg havde et par 06/40 liggende, valgte jeg en helt 
anden løsning inspireret af en artikel i »VHF- 
Communications« (Den engelske udgave af »UKW- 
Berichte«), Her anvendes et 27 MHz krystal af ty
pen til privatradio. Disse krystaller, der ligger i 
kanalafstande på 10 kHz, kan købes for en billig 
penge. Endvidere indebærer valget af 27 MHz den 
fordel, at der udelukkende benyttes dobling i rnulti- 
plikatorkæden, således at virkningsgraden for hvert 
trin bliver større, end den sædvanlige opbygning 
med diverse triplere o.s.v., ligesom ingen harmoni
ske falder i 2-meterbåndet, en stor fordel ved 
duplexforbindelser.

Diagrammet (fig. 1:)
Oscillator (hvis der ikke bruges en overtoneoscil

lator, svinger krystallet på 9 MHz), der efterfølges 
af et doblertrin, begge dele med en 6U8 (ECF82). 
Anodespolen på dobleren (54 MHz) er udført som 
en serieafstemt kreds med midtpunktsudtag for DC, 
således at hver ende af spolen kan fode næste trin 
(ECC81) i push-pull. Anoderne er lagt parallelt og 
røret arbejder derefter som push-push dobler til 108 
MHz. Anodespolen kobler induktivt til næste push- 
push dobler, der er en 6J6 (ECC91) og igen et trin 
med 6J6 som dobler, hvorefter vi skulle havne på 
432 MHz. Sidste trin af denne sender er en jordet 
gitter-forstærker med EC88, og den arbejder med 
et input på ca. 5 W og giver rigelig styring til et 
endnu større PA-trin. Lidt fasemodulation er der 
da også tænkt på, men kvaliteten af den her viste 
modulationsform er ikke helt i top, men dog brugbar 
til lokaltrafik. Det ville nok være på sin plads at 
bygge en rigtig fasemodulator, men da det krævede 
et ekstra rør og der ikke var mere plads på mit 
chassis, har det ikke været forsøgt.

L 1: 12 vdg. på 15 mm form m/kærne 0,3 mm CU
L 2: 12 vdg. på 15 mm form m/kærne 0,3 mm CU midtpunkt tap.
L 3: 7 vdg. 1 mm CU 6 mm dia 15 mm lang
L 4: 13 vdg. 1 mm CU 6 mm dia 24 mm lang midtpunkt tap.
L 5: 3 vdg. 2 mm CU 6 mm dia 10 mm lang
L 6: 5 vdg. 2 mm CU 6 mm dia 15 mm lang midtpunkt tap.
L 7: 3 vdg. 2 mm CU 6 mm dia 10 mm lang midtpunkt tap.
L 8: I vdg. 2 mm CU 6 mm dia Tæt op ad L7
L 9: 3 vdg. 2 mm CU 10 mm dia 15 mm lang midtpunkt tap.
L10: 1 vdg. 2 mm CU 10 mm dia i midten af L9
Dr: Va L drossel = 17 cm 0,3 mm viklet med 3 mm dia selvbærende
X-tal: 27.005, 27.015, 27.025 MHz o.s.v. (Privat radio X-tals)
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Opbygningen (fig. 2:)
Jeg har bygget senderen på min sædvanlige måde, 

nemlig på et stykke printplade, således at alle DC- 
og AC-forbindelser er over pladen via gennemfø
ringskondensatorer, og derefter er hele herligheden 
monteret under et aluminiumchassis, hvori der er 
boret huller til rør, trimmere o.s.v. Der er anvendt 
nogle afstandsstykker, således at kortslutning mel
lem de over printpladen liggende komponenter og 
chassiset er udelukket. Chassiset, jeg har brugt, er 
ca. 15, x 15 cm, så der er ikke megen plads tilovers. 
En bedre opbygning kan opnås ved at anvende en 
lang strip, f.eks. en kasse af 1 mm messingplade 
på 4, x 4, x 30 cm, således at en skærm kan loddes 
tværs over hver rørsokkel. Under alle omstændighe
der skal indgang og udgang på EC88 skærmes fra 
hinanden.

standen og trim til dyk). PA-røret indstilles nemmest 
Ved at fjerne DC-spændingen til anoden og med et 
voltmeter måle den negative spænding, der opstår 
ved at gitter/anode-strækningen virker som diode 
(der måles ved + siden af gennemføringskondensa
toren). Antennen kan derefter tilkobles og antenne
link og trimmekondensatorer justeres, således at an-

Diodesonde

c - 3cm PVC-isoleret tråd 
sonden er indbygget i et hylster 
fra en Havannacigar (aluminium) 

Fig. 3

Opbygning

mike

materiale: printplade ca. 15x15cm

Justering
Oscillatoren bringes til at svinge og alle kredse 

trimmes i resonans, bemærk at i hvert fald op til 
216 MHz kan måles med et almindeligt gitterdykme- 
ter. I sidste dobler kan kun den 2. eller4. harmoniske 
opstå, d.v.s. 432 MHz eller 864 MHz, og anodekred
sen kan ikke, hvis spoletabellen følges, trimmes 
længere op end ca. 500 MHz, så man kan ikke ramme 
ved siden af (mål spændingsfaldet over anodemod-

tennen æder mest muligt af effekten, stadig målt 
uden DC på anoden af EC88. Derefter må DC- 
spændingen kobles til anoden af EC88 og en fintrim
ning foretages via rapport udefra eller ved hjælp 
af viste diodesonde (fig. 3), hvis føler stikkes ind 
i et T-led til PL239 koaksialstik eller lign. T-ledet 
skal naturligvis være koblet ind mellem sender og 
antenne.
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70cm eksperiment-sender 
PA-trin med 2C39 (3CX100A)

Detail af Cs

Forslag til AM -modulation

Fig.6

PA-trin
Der er her vist to forskellige diagrammer, der be

gge giver en udgangseffekt på ca. 10 W, alt efter 
anodespændingens størrelse. Fig. 4. viser et af mig 
afprøvet trin med 2C39 (3CX100A), som den viste 
sender nemt kunne styre til et input på ca. 20 W 
(400 V anodespænding). Fig. 5 eren direkte afskrift 
fra VHF-Communications og er den opstilling, jeg 
vil anbefale, selv om jeg ikke har prøvet den endnu,

idet den ikke kræver nogen specielt opbygget sok
kel, køleluft o.s.v.

AM-modulation
Da artiklen var skrevet, blev AM forsøgt med 

opstillingen fig. 6 med nogenlunde resultat, men ind
stillingen af styringen er meget kritisk, da der ellers 
moduleres nedad. Derimod smutter modulationen 
fint igennem PA-trinet, der jo arbejder lineært (jor
det gitter).
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En elektronisk nøgle med prik- og 
streghukommelse endnu engang
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Paul Bergsøe Kollegiet Vær. 511, 
Skodsborgvej 190, 2850 Nærum

Siden jeg for ca. 3 år siden beskrev min elbug 
i OZ har jeg mærket stor interesse for denne opstil
ling, men talrige gange har jeg fået at vide, at der 
burde have været lavet print. Jeg har hver gang 
forklaret, at jeg havde prøvet, men at det ikke var 
lykkedes. Så, for nogen tid siden bad 7AQ mig om 
at prøve igen. En sådan opfordring sidder man jo 
ikke overhørig og denne gang lykkedes det ved at 
anvende teknikken med dobbeltsidet print.

På fig. 1 ses den oprindelige nøgles diagram, rettet 
de steder, hvor der var trykfejl. Med hensyn til funk
tionsmåde henvises til OZ maj 1969 side 165.

Nogle kan måske huske, at jeg senere beskrev, 
hvordan man kunne lave nøglen med automatisk 
afstand mellem bogstaver. Dette har siden vist sig 
i visse tilfælde at være særdeles vanskeligt at få 
til at køre rigtigt, hvorfor jeg har lavet det foreliggen
de print til den oprindelige udgave af nøglen.

På fig. 2 ses printets bagside og på fig. 3 dets 
forside. Som det ses har jeg søgt at lægge så mange 
forbindelser som muligt om på bagsiden. Dette er 
gjort af flere grunde. Dels er det lettere at lodde 
på bagsiden end på forsiden, dels er det ret vanske
ligt at lave et dobbeltsidet print med den nøjagtig

benn

/ \ HT
Fig1

OZ JULI 1972 253



Fig 2.

Fig..3

hed, der her kræves, hvorfor man kan nøjes med 
at lave bagsiden og trække forbindelserne på forsi
den med tynde ledninger.

På fig. 1 er også vist et nøglingskredsløb med 
et relæ. Dette er heller ikke medtaget på printet, 
da nøglingskredsløbet jo afhænger af den sender 
man har. Printet slutter med, at kollektoren på Q3 

er ført ud.

På fig. 4 ses diagrammet til strømforsyningen og 
på fig. 5 printet til denne. Dette print er lavet til 
en AD149 som Q6 i stedet for den oprindelige ASY 
76.

På fig. 6 ses monteringstegningen til selve nøglen 
og på fig. 7 monteringen af strømforsyningen.

Monter først strømforsyningen og afprøv denne, 
derefter tonegeneratoren, der afprøves ved at lægge
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Strømforsyning Fig.4

-Fotografi af den færdige opstilling. Som det ses var jeg ikke 
særlig heldig med fremstilling af oversiden.«
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Antenner og 
udbredelses
forhold

Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13, 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik

Lidt om vandrette og lodrette antenner 
samt naboforhold

Hvad skal jeg benytte, når jeg ikke kan opsætte 
en flerelementet Yagi eller Cubical Quad, men af 
forskellige grunde må nøjes med W3DZZ og 
groundplane-antenner? Kan jeg opnå DX? Forslag 
udbedes til en simpel antenne til HF-båndene!

Ved valg af antennetyper spiller mange faktorer 
ind, både af økonomisk, af »lokal natur«: forholdet 
til husregler, servitutter og naboforhold. Selv ved 
effektiv dæmpning af harmoniske fra senderen (LP- 
filter) eller med filter (sugekreds for grundfrekven
sen) i indgangen af naboens TV eller afkoblingskon

en kortslutning mellem de 56 ohm og stel. De 6,8 
kohm i basis på Q4 skal muligvis tilpasses, idet de 
afhænger af den benyttede udgangstransformer.

Derefter monteres resten af nøglen. Sørg for, ved 
hjælp af hakket i den ene ende af de integrerede 
kredse, at disse vendes rigtigt. Det er næsten umuligt 
at lodde dem ud af kredsløbet igen.

Kontroller derefter hele kredsløbet igen og sæt 
så strøm på. Hvis alt er i orden, starter nøglen straks 
med at sende en prik og en streg. Sker dette ikke, 
må man i gang med at fejlrette som beskrevet i OZ 
maj 1969, men er printet lavet ordentlig skal man 
være endog særdeles uheldig for at dette sker.

Hvis der er interesse for det, vil jeg søge at få 
printene fremstillet på fabrik. Prisen for buggens

print vil blive ca. 30 kr, medens stromforsy- 
ningsprintet vil koste ca. 12-15 kr. Eventuelle inte
resserede bedes sende mig et kort. Kommer der 
tilstrækkelig mange vil nærmere oplysninger frem
komme i næste nummer.

Til sidst skal det nævnes, at der nu er 2 typer 
af de integrerede kredsløb på markedet, nemlig P- 
typen og L-typen. Den første er i plastichus og den 
sidste i keramikhus. Begge typer kan anvendes og 
de kan blandes som det ønskes.

Stykliste.
A, B, og C: Firdobbelt 2-input gate, MC724 
D: Tredobbelt 3-input gate, MC792 
E: Dobbelt JK flip-flop, MC790 
Z1: BY179
Z2: 5,6 volt zenerdiode
Qi og Qs: BC179 eller BC177
Q2, Q3 og Q4: BC109 eller BC107
Q6: AD149
C1 og C3: Flat Foil
C2: 200 μF glimmer
C4: 2000 μF 12 volt (tænkes anbragt udenfor printet) 
Ti: Lille transistorudgangstransformer 
T2: 220/6,3 volt nettransformer 
Kondensatorer, der ikke er nævnt her, er af typen 

pin-up 
Alle modstande 1/4 Watt
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densatorer i genboens båndoptager, er det naturlig
vis påkrævet også at se situationen fra klagerens 
side. Diplomati er hoveddyd, også for amatøren.

Fig. 1. Udbredelsesdiagram for halvbølgedipol i frit rum, d.v.s. 
meget langt fra alle andre genstande. Udstrålingen er nul i anten
nens retning.

En diskret antenne vil altid være en fordel, f.eks. 
udført af tynd transformertråd opsat i en almindelig 
flagstang (eller bundgarnspæl). Dog er dette ikke 
altid nok til at camouflere tilstedeværelsen af en 
amatørstation, men må kombineres med førnævnte 
afkoblinger. Og dog er dette kun den ene side af 
sagen.

Mere afgørende (set fra amatørens side) er at væl
ge den antennetype, som under eksisterende lokale 
forhold vil kunne udføre det man forventer af den. 
Kort og godt: hvad skal antennen bruges til?

80 m-båndet.
Dette bånd er som bekendt et udpræget kort- og 

mellemdistancebånd. d.v.s. Skandinavien (om da
gen) og Europa (om natten). Hvis vi et øjeblik ser 
væk fra DX, er der her brug for en antenne med 
en relativt høj-vinklet udstråling. Til dette formål

Fig. 2. Udstrålingen i et lodret plan vinkelret på en vandret halvbøl
gedipol, anbragt en kvart bølgelængde over en godt ledende jord.

er en dipol udmærket, men en Zepp- eller en Win- 
dom (1/3 Hz)-antenne og lignende med en ½ bølge 
lang vandret top. er iige såvel anvendelig. En L- 
antenne eller en skrå L-antenne begge med tuner 
og jordnet (antennemodvægt) kan bruges.

Teoretisk set er udstrålingen fra en ½ λ -tråd mak
simal vinkelret på denne og minimal i trådens op
hængningsretning (Fig. 1). Men dette gælder ikke, 
når antennen er tæt ved jorden, og ved »tæt« forstår 
man højder under ½ (d.v.s. 40 m). Da typisk opnå
elig højde er 10-15 m over jord eller bygninger, er 
udstrålingsdiagrammet totalt odelagt. hvilket resul
terer i, at antennen i praksis er næsten rundstrålen
de. Hvad vel de færreste erkender, men sådan er 
det. Det er derfor irrelevant at tale om en dipols 
bedste udstrålingsretning under disse forhold.

Årsagen hertil er følgende: Udstrålingen fra et 
½ λ antenne-element sker vinkelret udfra antennen 
og hele elementet rundt, altså både »opad« og »ned
ad«, såvel som til »siderne«, når der som her er 
tale om en vandret antenne. Men når antennen er 
»nær« ved jorden (Fig. 2.) eller med jorden forbund
ne dele, vil en stor del af effekten »under« antennen 
blive reflekteret og resultatet bliver en dominerende 
lodret eller »skrå« udstråling, i alle retninger, hvori
mod udstrålingen i det vandrette plan faktisk vil 
være meget mindre end (afhængig af højden) den 
højvinklede udstråling. Derfor er en ½ λ vandret 
antenne (dipol, W3DZZ, o.l.) særdeles brugbar til 
Skandinavien og Europa-trafik.

Ved DX er det den meget lav-vinklede eller den 
»flade« udstråling, som giver de gode resultater. 
Det drejer sig jo om at opnå så få hop som muligt 
mellem de reflekterende lag og jorden. De førnævnte 
antenner er særdeles uegnede til dette formål, fordi 
de faktisk spilder deres energi i alle mulige retninger 
og vinkler. Men hvorfor så ikke sætte en dipol lod
ret? Jo. det er en losning (Fig. 3), men desværre 
kniber det med at få feederen »af vejen«, idet den 
skal udgå vinkelret indtil mindst en 1/4 λ fra anten
nen. for den må gå parallelt med den nederste dipol
halvdel . En lodret dipol kan dog fødes mellem neder
ste ende og jord med godt resultat.

DX på 80 m er allerede nu, hvor vi nærmer os 
solpletminimum (kommer ca. 1975), en realitet om 
natten, og den bedste mest enkle antenne er en så 
lang lodret antenne som muligt over et jordplan af 
radialer på en 14 , m.a.o. en »groundplane- 
antenne«. Det vil være nødvendigt med en antenne
tuner i bunden af antennen, for at genskabe de 50 
ohm rent ohmsk impedansforhold, som er krævet 
i almindelighed. Antennen er naturligvis rundstrå
lende, hvilket nok er en ulempe, men det bliver 
jo noget af et problem at udstyre antennen med 
en mobil reflektor. Det afgørende er derimod jord
planet.
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Fig. 3. Lodret udstråling fra en lodret halvbølgeantenne, hvis fod
punkt befinder sig ved jorden. Er jordens ledningsevne mindre 
god (hvilket altid er tilfældet i praksis), bliver diagrammets pederste 
del som vist punkteret.

Jo flere tråde, desto bedre: en 10-20 stk. ville 
være det ønskværdige, hvoraf hveranden eller hver 
tredje bør være 3/4 λ lange for at danne en gradvis 
overgang til det omkringliggende land, som har 
ringere HF-ledningsevne end trådene. Det er nemlig 
et spørgsmål om at kunne »se« den lodrette antennes 
»spejlbillede« i jordnettet på en så lang afstand fra 
opstillingsstedet som mulig, der er afgørende for 
at få den laveste udstrålingsvinkel. Denne lodrette 
antenne er på den anden side uegnet til mellemdi
stancer, Skandinavien og Nordeuropa.

40 m-båndet.
På dette bånd gælder stort set det samme som 

på 80 m, bortset fra at DX er hyppigere her, og 
at indenrigske forbindelser er færre. Sidstnævnte 
p.gr. af den større skipdistance (den døde zone mel
lem jordbølgens ophør og første reflekteredes ned
komst). En 1/4 λ (groundplane ant.) evt. med reflek
tor begynder at antage acceptable dimensioner. 
Vandrette antenner bliver først »gode« til DX, når 
de bliver udstyret med flere elementer, men så er 
dimensionerne også derefter på dette bånd. Og så 
kommer vi udenfor dette spørgsmåls rammer.

20 m-båndet.
Dette bånd udviser på alle tider af året og på 

alle tider af den 11 årige solpletperiode og på de 
rigtige tidspunkter af døgnet de bedste muligheder 
for en eller anden form for DX. Selv dipoler kan 
periodisk gøre sig bemærkede, men de drukner i 
almindelighed blandt signalerne fra flerelementede 
Yagi’s og Quad’s. En W3DZZ-antenne, som er en 
flerbånds dipol, er af de forovennævnte grunde ueg
net til seriøs DX-jagt, men velegnet til trafik med 
Europa og-den nære Orient. I øvrigt kræves til en 
W3DZZ-antenne, at højden (ca. 12 m) overholdes 
og at omgivelserne i øvrigt ikke influerer på antenne
impedansen, som ellers ikke bliver konstant fra bånd 
til bånd. Mange har gjort den erfaring, at den samme

W3DZZ-antenne under forskellige ophængningsfor
hold og med afvigende coax-længder udviser både 
gode og dårlige SWR-tal. Dette fortæller noget om 
hvor svært det er at opnå 50-70 rent ohmske føde
impedans under ethvert forhold. En multibånds an
tenne må altid betragtes som en kompromisløsning. 
Det er bedre at benytte en dipol (vilkårlig længde) 
med åben Zepp-feeder (også vilkårlig) og det hele 
afstemt med en antennetuner, når man ønsker at 
dække flere bånd. Men som sagt er dette ikke en 
god DX-antenne.

En groundplane-antenne eller en 5/8 λ lodret an
tenne er derimod enhver form for ½ λ vandret an
tenne stærkt overlegen, og må i høj grad anbefales. 
Man må dog gøre sig det klart, at dens mangel på 
retningsvirkning giver den et handicap i forhold til 
beam-antenner.

15 m-båndet.
Dette bånd er knap så meget åbent som 20 m 

i disse solpletminimumsår. Vi er i dag (juni 72) nede 
på et månedligt afrundet gennemsnitligt Zürich- 
solplettal på under 40, mod ca. 120 ved sidste maksi
mum, og vi skal ned på ca. 10 omkring 1975. Men 
når båndet er åbent, hvilket hovedsagligt er om da
gen og tidlig aften, giver det fine overraskelser, og 
ringere QRM end på 20 m. Som regel kan det siges, 
at når der er Europa på 20 m, findes der en eller 
anden form for DX på 15 m.

Med den lave bølgelængde øges mulighederne for 
relativt diskrete flerelementede vandrette og drejeli
ge antenner. En groundplane er også en god løsning, 
men det er nok værd at overveje f.eks. en »ZL2- 
special« (2 element End-Fire).

10 m-båndet.
Dette bånd bliver mindre og mindre åbent indtil 

engang efter ca. 1975, men kan endnu opvise eks
tremt gode DX’er. På denne frekvens begynder en 
flerelement Yagi at »ligne« en Kanal 2-TV-antenne, 
og f.eks. en 2-element Quad med tynd transformer
tråd er faktisk ikke så dominerende.

Epilog.
Selv med al mulig hensyntagen til et godt nabofor

hold, vil det dog være en fordel en gang imellem 
også at forkæle sig selv med et godt Front- 
to-Back-forhold.
Litteraturhenvisning:

Blandt andet »Vejen til sendetilladelsen«, hvorfra 
de 3 figurer er lånt.
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
26. maj 1972

7. Tegn principdiagram af et forstærkertrin med 
en transistor i
a) Fælles emitterkobling 
B) fælles basiskobling
c) fælles kollektorkobling
og angiv for hver af de tre koblinger, hvorvidt 
strømforstærkningen samt spændingsforstærk
ningen er større eller mindre end 7.

2. En midtpunktsfødet frit ophængt halvbølgean- 
tenne tilsluttes en 3/4 bølgelængde lang tabsfri 
50 ohms transmissionslinie.
1) Hvor stort er standbølgeforholdet på trans

missionlinien?
2) Hvor mange watt afgiver senderen, når 

strømmen i transmissionslinien målt ved 
sendertilslutningen er 1,5 ampere?

8. a) Tegn blokdiagram af en SSB-styresender for
3,5 MHz båndet, 

b) Tegn blokdiagram af en SSB-sender for 14 
MHz båndet, hvori denne styresender indgår.

9. Tegn det udsendte spektrum, opløst i enkelt
frekvenser og med korrekt indbyrdes amplitude
forhold. fra
a) en 40% moduleret AM-sender på 3700 kHz 

med modulationsfrekvens 1500 Hz.
b) en med 1500 Hz moduleret SSB-sender med 

halvt så stort input og samme virkningsgrad 
som AM-senderen. Den undertrykte bære
frekvens er 3705 kHz.

3. Et senderudgangstrins svingningskreds skal di
mensioneres således, at kredsen ved 7 MHz 
frembyder en belastningsimpedans på 5000 ohm 
på røret og har en godhed Q = 14. Svingnings
kredsen, der regnes for tabsfri, er belastet med 
50 ohm over et udtag på spolen.
a) Angiv udtagets placering, hvis spolen har 

20 vindinger.
b) Beregn kredsens L og C.

4. Tegn principdiagram af en krystalstyret fase
moduleret styresender.

5. Beskriv en opstilling til måling af en FM-sen- 
ders modulationsgrad og forklar, hvorledes op
stillingen kalibreres.

6. Hvilke effektforhold svarer til
a) 3 dB? '
b) 20 dB?
Hvor mange dB svarer til spændingsforhold på
c) 8?
d) 1000?

Fig 1

7. a) Forklar princippet for et senderudgangsrørs 
arbejdsforhold som henholdsvis klasse A, B og 
C forstærker.
Giv en kort begrundelse for valg af klasse, når 
der er tale om en sender for
b) CW
c) AM
d) SSB
e) FM

Besvarelse
1. Se fig. 1. For a gælder, at både strøm- og spæn

dingsforstærkning normalt er større end 1. For b 
gælder, at strømforstærkningen er en smule lavere 
end 1, mens spændingsforstærkningen godt kan 
være meget større end 1. For c gælder, at spændings
forstærkningen altid er en smule mindre end 1, med
ens strømforstærkningen normalt er meget større 
end 1.
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2. Den angivne antenne har en fødeimpedans på 
75 ohm. 1) Standbølgeforholdet med et 50 ohms 
kabel bliver derfor S = 75/50 = 1,50 (dette regnes 
for fuldt acceptabelt i praksis). 2) Når vi kender 
strømmen og søger effekten, skal vi have oplyst 
impedansen (modstanden). Da impedansforholdene 
langs en transmissionslinie gentager sig for hver hal
ve bølgelængde, er forholdene her de samme som 
ved en Va bølge linie. Denne virker som kvartbølge- 
transformer og omsætter antennens 75 ohm til

Da vi nu ved, at senderen belastes med en 33,3 
ohms modstand hvori der går 1,5 A, kan effekten 
udregnes: P = I2 • R,

P = 1,52 • 33,3 = 75 watt.
3. a) Vi kan tillade os at antage, at spolen er

ideel, således at enhver vinding kobler 100% til de 
øvrige. Vi kan dabetragte kredsen som en autotrans
former, hvor et vindingstal-omsætningsforhold på 
N svarer til et impedans-omsætningsforhold på N2. 
Vi kender N2 = 5000/50 = 100 og kan derfor finde 
N = sqr(100) = 10. Og da hele spolen har 20 vdg., 
må udtaget findes 1/10 oppe dvs. ved 2 vdg. fra 
den kolde ende.

b) Kredsens ækvivalente parallelmodstand er
5000 ohm, og når vi kender Q kan vi heraf finde
spolens reaktans af:

Herefter skal vi blot finde den kondensator, der 
sammen med 8,13 μH afstemmer til 7 MHz:

Man skal lige holde ørene stive m.h.t. enhederne. 
Der, hvor vi fandt spolen, indsatte vi i grundenhe
derne ohm. Hz (hertz) og H (henry), men vi fandt 
kondensatoren med en formel, hvori man skal ind
sætte i MHz (megahertz), pH (mikrohenry) og pF 
(picofarad).

4. Se fig. 4. Transistoren til venstre er koblet 
som krystaloscillator på 8 MHz, herefter følger en 
fasemodulator med kapacitetsdiode. Transistor nr. 
2 er tripler til 24 MHz, herefter må man slå op i 
f.eks. OZ juni 71 p. 236 for at se resten, dvs. multipli
katorer til 144 MHz plus evt. forstærkere.

8 MHZ 8 MHz 24 Mhz

5. Ja, hvad er en FM-senders modulationsgrad, 
er det frekvenssvinget f eller modulationsindex 
m? Og hvad gør man, når man benytter sig af en 
fasemoduleret sender (PM), som er det sædvanlige? 
Endvidere kan man sætte sig ned og fundere over, 
hvorvidt opgaven skal forstås således, at man får 
udleveret en black box, indeholdende en moduleret 
FM-sender og så skal gå i krig med at måle på den?

Meningen er jo nok, at man skal tegne og beskrive 
den opstilling, der er vist i VTS p. 102 fig. 10.25. 
Men emnet er omgivet af megen mystik blandt ikke• 
specialister, hvorfor vi tager opgaven her på en lidt 
anden måde. Vi omskriver opgavens ordlyd som 
følger: Vi har bygget styresenderen i fig. 4 og ønsker 
nu at skaffe oplyst, hvor mange millivolt LF, der 
skal tilføres modulationsindgangen (mrk. LF) for 
at få et frekvenssving på f. eks. 5 kHz (meget passen
de til daglig brug). Vi skal også bygge en maskine, 
som kan indikere, hvor mange kHz frekvenssving, 
vi kører med, og denne maskine skal kalibreres.

Vi skal lige huske på - før vi begynder at bygge 
noget - at det millivoltmeter, vi tilslutter LF- 
indgangen på fig. 4, viser det samme udslag, ligegyl
dig hvilken frekvens vi putter ind, bare tonegenera
torens output (amplitude) er det samme hele tiden. 
Men da vi har med en fasemodulator at gøre, giver 
konstant LF-amplitude konstant modulationsindex 
m. Og da
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hvor fmod er tonegeneratorens frekvens, bliver re
sultatet, at med samme amplitude af LF-signalet 
fmod, får vi en frekvensgang, der stiger med 6 dB 
pr. oktav, dvs. en dobbelt så høj fmod giver det 
dobbelte frekvenssving - og vort målesystem skulle 
jo helst ikke have denne kedelige egenskab. Vi 
modificerer derfor opstillingen fra VTS ved at ind
skyde et forbetoningsled R-C som vist på fig. 5. 
Det skal have en sådan tidskonstant, at frekvens
gangen stiger med 6 dB/okt. over det område, vi 
har brug for, nemlig ca. 200-3000 Hz. Nu kan 
meterudslaget kalibreres i kHz frekvenssving uden 
hensyn til modulationsfrekvensen.

Kalibreringen kan enten foretages ved hjælp af 
et deviationsmeter til 8-10 kkr., eller vi kan bruge 
den såkaldte Bessel-nul-metode - vi regner med 
sidstnævnte. Denne metode er baseret på, at bære
bølgen af det modulerede signal - forudsat modulati
onen er sinusformet - forsvinder totalt ved bestemte 
værdier af modulationsindex m, se VTS p. 98 fig. 
10.20. (Det, at bærebølgen forsvinder, betyder at 
hele den udsendte effekt findes i sidebåndene - hvil
ket måske kan give en idé om, at der virkelig sker 
noget, når man FM-modulerer). De. der ikke fatter, 
hvordan dette kan lade sig gøre. må bare tro på, 
at det faktisk er sådan! Til målingen skal vi bruge 
en selektiv modtager, der kan skære sidebåndene 
væk, så man kun hører borebælgen, det sker i stilling 
»CW« med beat-oscillator på. Så indstiller vi tone
generatoren til 1000 Hz og drejer langsomt op. Bære
bølgen bliver svagere og svagere og forsvinder så 
pludseligt. Ved dette første bærebolgenul er m = 
2,4, og frekvenssvinget er derfor 2.4 kHz. Andre 
kalibreringspunkter får vi ved at ændre på fmod, da 
zl f = 2,4 • fmod • Det svære ved målingen er måske 
for de fleste 2 m-amatører at finde en brugelig modta- 
ger-en form for wattmeter duerikke, forden samle
de effekt fra senderen ændres overhovedet ikke med 
modulationen!

6. a) 2, b) 100. c) 8 = 2 • 2 • 2 sv. t. 6 + 6 
+ 6 = 18 dB, d) 60 dB.
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7. a) Fig. 7 skal illustrere arbejdsforholdene for 
et senderrør vha Ia-Vgk karakteristikken (konstant 
anodespænding), hvilket er den sædvanlige måde, 
omend den er noget forenklet og ikke helt korrekt. 
Rørets karakteristik er den skrå linie, der er ret 
undtagen forneden, hvor den krummer. Ved klasse 
A vælger man det arbejdspunkt, hvor gitterforspæn- 
dingen ligger midt på den del af det rette stykke 
af karakteristikken, som ligger til venstre for nul 
volt, dvs. hvor gitteret ikke trækker strøm. Ved 
fuld udstyring svinger gitteret mellem 0 og den vær
di, hvor karakteristikken begynder at krumme. Ano
devekselstrømmen bliver herved en tro kopi af git
tervekselspændingen. dvs. der forekommer ikke no
gen forvrængning. Ved klasse B vælges det arbejd
spunkt. der svarer til den gitterforspænding, hvor 
la netop ville være blevet 0, såfremt karakteristik
ken ikke havde haft den viste krumning. Ses bort 
fra krumningen, bliver den ene halvperiode af 
gittervekselspændingen gengivet exakt ved anode
vekselstrømmen, mens den anden (negative) halv
periode giver la = 0. Ved klasse C vælges en gitter
forspænding langt under »cut off« dvs. punktet for 
la = 0, gittervekselspændingen gives en spids
værdi så stor, at gitteret drives positivt i en del 
af perioden. Herved opnås stor nyttevirkning 
under de rigtige driftsbetingelser, men forvræng
ningen bliver stor.

b) Ved CW vælges klasse C, da forvrængningen 
er uden betydning, og da man her får bedst virk
ningsgrad. c) Ved AM køres røret i Klasse C, så
fremt det moduleres, idet man da ikke har brug 
for en lineær sammenhæng mellem styresignal 
på gitteret og output. Sker modulationen i et tid
ligere trin, må forvrængningen imidlertid være 
lav, så her anvendes klasse B. som ved HF med 
afstemt anodekreds kan have meget lav for
vrængning. fordi afstemningskredsen sørger for 
at indsætte den manglende halvperiode. Klasse 
A kan også anvendes, men kun til lave effekter 
på grund af den lavere virkningsgrad, d) Ved 
SSB anvendes klasse A eller B (med afstemt 
anodekreds) for at få lav forvrængning, e) Ved 
FM ændres det samlede signals amplitude ikke 
under modulation, hvorfor forvrængning er uden 
betydning. Her anvendes derfor oftest klasse C 
aht den gode virkningsgrad.

Fig. 7 
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HB information

Kasserer og sekretær holder ferie fra den 20. juli 
til den 5. august 1972.

BAL.HøD. Fu-TFR. PA I A H H z

Ifølge vedtægterne skal meddelelse om kandi
datemner til det forestående valg, bilagt er
klæring om at vedkommende er villig til at 
modtage et evt. valg, tilsendes undertegnede 
senest den 20. juli 1972.

OZ3Y, Hans Rossen, 
Halsebyvej 1,
4220 Korsør.

F.j. 9

REGION I KONFERENCEN.
Nedenstående uddrag af OZ2NU, Børge Peter

sens særdeles fyldige referat til HB af forhandlinger
ne i REG. I konferencens underkomiteer bringes 
udelukkende med det formål at oplyse medlemmer
ne om de tanker og planer der fremføres på konferen
cen. Det anførte er kun de forskellige komiteers 
indstilling og udtalelser, hvilket ikke nødvendigvis 
er det samme, som det endeligt vedtagne i plenarfor
samlingen. Redegørelse for disse vil fremkomme i 
OZ, når referat herfra foreligger.

8. Se fig. 8 a og b, der taler for sig selv. Der 
er naturligvis adskillige alternative løsninger.

9. a) Se fig. 9. AM-signaleter vist som sorte søjler. 
I et 100% moduleret AM-signal er hver sidefrekvens 
halvt så stor som bærebolgen. Her altså 40% af 50% 
eller 20%.

b) SSB-senderen udsender det lave sidebånd på
3703,5 kHz. Halv så stor effekt svarer til 0,707 gange 
så stor amplitude. Se fig. 9, den hvide søjle.

Kommentar
Opg. 4 og især 5 har sikkert voldt mange kvaler, 

men ellers må man sige, at spørgsmålene var meget 
reelle. Som sædvanlig gælder, at alle svarene kan 
findes i EDR’s Vejen til sendetilladelsen (VTS), 
uden hvilken man ikke har mange chancer.

7 aq

Konferencens åbning:
Konferencen åbnedes mandag d. 15. maj 1972.
Tilstede:
Ir. F. Maarvelveld (Deputy Director of the Ne- 

therlands PTT).
Mr. A. C. Fortgens (Netherlands PTT).
Mr. R. E. Butler (Deputy Secretary-General of 

the International Telecommunication Union).
Mrs. R. E. Butler.
Mrs. C. E. van Hoboken-Veder (President Scient- 

Radio F. Veder) og andre prominente gæster.
Reg. I.s Executive Comittee: P. A. Kinnmann,

A. Jabov, R. Stevens, W. J. L. Dalmijn og J. Znidar- 
sic, samt repræsentanter fra følgende medlemsorga
nisationer af IARU REG. I:

ARI, CRCC, DARC, EDR, LRAA, MRAS, 
NARS, NRRL, OeVSV, PZK, REF, REP, RL, 
RSF, RSGB, SRAL, SRJ, SSA, UBA, URE, USKA 
og VERON.
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Desuden deltog Mr. R. W. Denniston (Præsident 
for IARU), A. Pita (Præsident for REG. 2) og J. 
Huntoon (Secretary IARU).

P. A. Kinnmann, SM5ZD bød gæster og delegater 
velkommen.

Mr. R. E. Butler, Deputy-Secretary-General fra 
ITU omtalte udviklingen indenfor radiokommunica• 
tionen og understregede nødvendigheden af regule
ringen af frekvensområderne.

Han henviste til de nye Space service definitioner 
vedtaget på 1971 WARC, og det var nu op til amatø
rerne at øge og udvikle deres aktivitet indenfor dette 
arbejdsfelt. Han talte om de forskellige aktiviteter 
for radio amatørerne på de tekniske områder og 
så hen til et fortsat samarbejde med den Internatio
nale Telecommunication Union. Mr. Butler erklæ
rede derpå konferencen for åben.

P. A. Kinnmann talte om betydningen af den af
holdte Space konference og understregede værdien 
af IARU-delegationens arbejde.

Mr. J. Huntoon, IARUs sekretær meddelte om 
optagelsen af Romanian Radio Federation, samt Is
rael Amateur Radio Club, således at REG. I.s med
lemsantal nu er 39.

Rapport og anbefalinger fra komité A.
Formanden (PA0LOU) åbnede mødet mandag d. 

15. maj.
Rapporten fra red. af REG. I. »Bulletin« blev god

kendt.
Anerkendelse blev udtalt fra RSF og DARC. Det 

blev understreget, at det var meget vigtigt at fortsæt
te publikationen af artikler i »Telecommunication 
Journal« således at alle landes autoriteter i højere 
grad bliver informeret om amatøraktiviteter.

P. A. Kinnmann understregede nødvendigheden 
af, at alle medlemsorganisationer indsender nyheder 
- store eller små - til redaktionen af REGION I 
NEWS.

Det blev henstillet, at publikationen af REGION 
I NEWS skulle fortsætte.

Næste punkt, der drejede sig om Space konferen
cen, blev fremført af sekretæren, som omtalte de 
punkter, hvori amatørtjenesten var til debat på Spa
ce konferencen og om de beslutninger, der blev 
taget.

Flere, bl.a. præsidenten for IARU, supplerede 
disse betragtninger med at understrege nødvendig
heden af en aktiv indsats af de nationale organisatio
ner i den umiddelbare fremtid.

DARC anbefalede, at der var IARU observatorer 
tilstede på CCIR møderne.

Det blev fastslået, at formålet med dette punkt 
var af højeste betydning, og at alle medlemsorgani
sationer øjeblikkeligt må overveje de bedste meto
der til opnåelsen af de ønskede resultater. (Der me
nes hermed et mere intimt samarbejde med bl.a.

P&T forud for alle konferencer, hvori amatørproble
mer vil blive behandlet).

REGION I skal være nærværende, hvor nødven
digt, ved tekniske konferencer indenfor ITU eller 
ITS(CCIR).

Informationer skal sendes til alle medlemsorgani
sationer indeholdende alle detaljer om forestående 
problemer og om hvilke handlinger der kræves for 
at sikre amatørradioens fremtid.

Medlemsorganisationerne skal give prioritet til 
opgaver, der har til hensigt at forbedre amatørtjene
stens status overfor den nationale administration. 
(Det er hensigtsmæssigt fremover at øge anven
delsen af udtrykket »amatørtjenesten«).

På forslag af UBA blev det vedtaget, at de fremti
dige udgaver af brochuren »Gensidigheds- 
licensiering« skal indeholde angivelse af hvilket 
sprog - eller hvilke -, der skal anvendes i licensan
søgningen.

Det blev vedtaget, at alle M.O. i REG. I. skal 
sende sekretariatet en kopi af deres licensbestem
melser enten på engelsk eller på fransk.

Båndplanen skal fremtidigt inkludere følgende no
tater vedr. RTTY-arbejde:

3600 kHz ± 20 kHz 
7040 kHz ± 5 kHz 

14090 kHz ± 10 kHz 
21100 kHz ± 20 kHz 
28100 kHz ± 50 kHz

HF-CONTEST underkomiteen anbefaler, at con- 
testregler direkte skal henlede deltagernes opmærk
somhed på REG. I's båndplan. Følgende områder 
skal specielt være beregnede for intercontinentalt 
arbejde (DX):

3500 - 3510 kHz DX CW 
3790 - 3800 kHz DX SSB

LF forstyrrelser.
Alle M.O. skal udnævne en professionel person 

(som godt kan være amatør) til på M.O.s vegne 
at beskæftige sig med sager vedr. utilstrækkeligt be
skyttet elektronisk underholdningsudstyr. Navne på 
disse personer skal sendes til sekr. i REG. I. Navne 
og andre informationer skal gøres tilgængelige for 
alle M.O. Når disse navne er samlede, vil Executiv- 
komiteen overveje nedsættelsen af en arbejdsgrup
pe.

Katastrofevagter.
Muligheder må undersøges ved hvilke M.O. af 

IARU kan medvirke indenfor deres muligheders 
grænse med assistance af både teknisk- og operati
onskvalificerede radioamatører, som vil stille sig til 
rådighed i tilfælde af nationale katastrofer for opret
telsen og vedligeholdelsen af telekommunikations
kæder eller systemer.
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QSL.
Adressatens call-sign. skal findes på begge sider 

af kortet for at lette sorteringen.
Det anbefales, at alle amatører i REGION I skal 

anvende følgende forkortelser:
»QSL L« I will QSL
»QSL N« I will not QSL 

EDR stemte imod.

RAPPORT OG ANBEFALINGER 
FRA KOMITÉ »B «.

Repræsentanter fra: OeVSV, UBA. CRCC, 
DARC, SRAL, REF, MRAS, ARI, VERON, 
NRRL, PZK, SSA, USKA og UK.

Fuldmagter fra IRTS og EDR.
Under henvisning til cirkulation af informationer 

blev det anbefalet at ophøre med udsendelsen af 
VHF News Bulletin, og i stedet at støtte sig til:

a) Udveksling af medlemsblade.
b) At fordele til alle VERON VHF Bulletin.
c) REGION I NEWS fra sekr. i I ARU REG. 1.
d) Formandens »nyhedsbreve« i tilfælde af vigti

ge sager.
Konsekvens: Alle VHF managers eller nationale 

repræsentanter skal undersøge eller foranledige di
stribueringen af deres medlemsblad til alle VHF- 
managers.

REGION I Satellit projekt.
Det blev anbefalet, at REG. I.s interesser kunne 

blive godt fremmet ved regulær støtte til AMSAT, 
Amateur Satellite Corporationen. For øjeblikket er 
der intet satellit program i REG. I., der har direkte 
økonomisk støtte fra REG. I. fonds.

Anbefaling.
For at fremme IARU REGION I.s interesser i 

amatør space kommunikation ydes der et årligt bi
drag på 1500 Sw. Fr. til AMSAT, samt at yderligere 
1500 Sw. Fr. frigøres ti! eventuelle specielle amatør
satellit projekter. Benyttelsen af disse midler skal 
være under kontrol af Executivkomiteen efter konfe
rence med formanden for VHF-arbejdsgruppen.

Space konferencen.
Et farefuldt pres på amatør-frekvens-områderne 

blev udøvet gennem indifferente eller direkte hade
fulde (fjendske) indlæg fra mange nationale delegati
oner på Space Conferencen. Det fremgik klart, at 
mange medlemsorganisationer under REG. I. ikke 
tilstrækkeligt effektivt havde bearbejdet deres natio
nale delegationer. Særligt var båndet 430-440 MHz 
i fare. Kendsgerningen, at båndet 435 til 438 MHz 
blev gjort tilgængeligt for amatør-satellit-tjeneste, 
på trods af modstanden, kan noteres med tilfredshed 
og var en stor anerkendelse til IARU og de lande.

der har øvet en indsats for at sikre disse områder. 
Formanden nævnte specielt G2BVN.

Det fremgår, at det ikke blot er nødvendigt at 
have en nær kontakt mellem M.O. og de nationale 
myndigheder, men også at kontakte andre grene, 
som lægger krav på dele af frekvensspektret, for 
at forstå deres krav og finde svagheder i deres speci
elle ønsker.

Arbejde må også udføres for at gøre amatørtjene
stens arbejde og indsats kendt overfor offentlighe
den.

Anbefaling.
M.O. anbefales kraftigt at etablere og opretholde 

kontakt med deres nationale administration for tak
tisk at sikre, at sager vedr. amatørradio indenfor 
VHFIUHFISHF er grundigt kendt og effektivt kan 

forelægges for enhver administration på fremtidige 
frekvensområde-konferencer. VHF-managers må 
drage omsorg for, at deres nationale organisation 
stræber efter at følge denne fremgangsmåde, samt 
sørge for, at sekretæren for REGION I bliver holdt 
underrettet om udviklingen af kontakten med den 
nationale administration. (P&T bl.a.)

Stramning af reglerne for contestdeltagere.
Contest deltagere som klart overtræder IARU 

REGION I båndplan udsætter sig for diskvalifikati
on.

For at sikre dette:
1. Enhver VHF-manager og/eller nationale Con

test komité skal være ansvarlige for aflytning 
under VHF-tester. Yderligere lytterstationer 
kan udpeges, men disse stationer må ikke 
tage del i contesten.

2. Enhver fone-QSO udført med stationer, der 
arbejder i CW-båndet tæller ikke til contest 
points.

3. Den nationale VHF-manager/Contest komité 
er ansvarlig for diskvalifikationen af resultater 
opnået i 1. og 2. ovenfor.

Etableringen af en REGION I 
microwave Contest.

Det blev tilsluttet, at en sub-regional microwave 
contest skulle afholdes i den 3. week-end i juni hvert 
år.

Denne contest skulle betragtes som eksperimentel 
og RSGB vil holde kontakt med de M.O., der for 
tiden har interesse i microwave operation, specielt 
UBA, VERON, REF og DARC. Resultater af dette 
års test skal fremsendes af RSGB.

Log-gennemgang.
Metoder til at »sætte skub« i loggennemgangen 

og publikationen af resultater fra REGION I VHF/- 
UHF/SHF contesternes arrangører.
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Besluttet at resultaterne måtte publiceres tidlige
re. Desuden skulle alle deltagernes resultater offent
liggøres i resultatlisten.

Besluttet blev følgende reviderede procedure:

Kaldesignalet i (e) på logbladet må kun fore
komme fem gange eller hvis der er flere end 
et hundrede QSO'er loggede kun een gang 
hver tyvende QSO.«

A. Hvert år i januar vil formanden for VHF ar
bejdsgruppen sende et brev til den arrangerende 
organisation for det pågældende år indeholdende 
de up-to-date gældende regler.

B. Efter modtagelsen skal den arrangerende org. 
mangfoldiggøre og fordele til alle VHF-mana- 
gers materiale indeholdende reglerne samt de
taljer om, hvor loggene skal sendes til etc. 
Dette skal gøres inden udgangen af marts hvert 
år.

C. VHF-manageme skal udfore den primære 
checkning af loggene som tidligere og fremsende 
disse til den arrangerende organisation ikke 
senere end den 7. søndag efter contesten. Log
gene skal samles i kategorier, og skal være led
saget af en liste indeholdende alle indgange og 
krævede points.

D. 2 uger vil blive tilladt for videresendeisen til 
den arrangerende organisation, således at alle 
nationale org. materialer skal være inde senest 
d. 9. søndag.

E. Den arrangerende org. vil tillade en margin på 
1 uge for evt. postforsinkelse og vil erklære 
indsendelsesfristen for slut d. 10. søndag efter 
contesten.
Logs, der modtages efter denne dato vil blive 
returnerede til den pågældende afsender-org.

F. Den arrangerende org. vil bedømme contesten 
og vil publicere resultaterne til alle VHF mana
gers ved udgangen af det år, hvori contesten 
har fundet sted.
Dette kan være i småbogsform eller på anden 
måde bestemt af den arrangerende org. Flere 
kopier skal fremsendes.
Certifikater til alle deltagerne vil blive fremsendt 
til VHF-manageme til fordeling nationalt.

VHF/UHF båndplaner.
Udvidelse af 144 MHz beacon båndet fra 145.9 

til 146 MHz. Det blev besluttet at danne en underko
mité til at nå frem til en afgorelse om denne udvidelse 
var retfærdig og til at gennemgå beacon frekvens 
områderne og administrationen mere generelt. 
Underkomité: PZK, REF. RSGB. VERON og SSA.

Rapporten fra denne underkomité anbefalede:

1. De fundamentale problemer for områderne er 
meget vanskelige og enhver afgørelse må blive 
et kompromis.
Imidlertid menes det nedenstående detaljerede 
system at være en acceptabel stillingtagen.

2. 144 MHz beacon-båndet skal være fra 145.95 
til 146 MHz opdelt i 1 kHz kanaler. Dette 
skal udvides til 145,9-146 MHz, når der er 50 
eller flere beacons i funktion.

3. Eksisterende beacons, der er godt etablerede, 
behøver ikke at blive flyttede, men M.O. er 
opfordrede til at flytte sådanne, der ikke har 
en god grund til at ligge udenfor beacon- 
båndet.

4. Frekvensplanering vil blive foretaget for at 
minimere risikoen for interferens. På distancer 
under 1000 km må kravet være at have en 
spacing på 5 kHz eller mere specielt for 
beacons i geografisk naboskab.

5. Ovennævnte system skal administreres af 
RSGB. Beacon frekvenser skal offentliggøres 
regelmæssigt i IARU REGION 1 NEWS.

Fodnote: Oscar 6 vil benytte frekvensbåndet
145,9-146 MHz. Pkt. 2. ovenfor vil ikke blive
gennemført, før Oscar 6's funktion er ophørt.
Maximumtiden vil imidlertid ikke overskride ud
gangen af 1973.

Rapporten blev accepteret af komité B.

Arrangerende organisationer.
Følgende liste vedtaget i Opatija blev gennem

gået og lyder i dag:
1973 SSA 1977 VERON
1974 SRJ 1978 USKA
1975 OeVSV 1979 UBA
1976 ARI

1972 IARU REGION I Contest regler.
En indvending var modtaget fra USKA vedr. Rule 

6 i de gældende regler for IARU-lytter-contest.
PZK, RSGB og VERON blev valgt til at udarbejde 

en ændring til løsning af problemet. Forslaget blev 
følgende:

432 MHz bändplan.
Udfra nødvendigheden af behov for amatør TV, 

space-kommunikation og beacons blev følgende 
generelle revision af 430-440 MHz anbefalet.

Note: I nogle lande er båndområdet 432-438 
MHz. Det blev besluttet at anbefale til plenar
forsamlingen:
430 -432 MHz fone
432 -432,05 MHz beacons og CW
432,05-432,1 MHz CW 
432,1 -433,5 MHz fone/CW 
432,15 MHzSSB
433,3 MHz RTTY
433,5 -440 MHz Amatør TV )
435 438 MHz Space Communications )
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FM repeater stationer.
Ændring af 144 MHz båndet for at tillade repea- 

ters på 144.150 og 145.850 MHz.
Den eksplosive vækst af repeatersystemer i Tysk

land blev forelagt af DARC.
Forslaget blev forkastet. For: 1 - Imod: 13-Stem

mer ikke: 1.
På trods af denne afgørelse gav DARC oplysning 

om, at man ikke ville være i stand til at ændre den 
nuværende anvendelse af 144.150 og 145.850 MHz 
for »narrow band FM repeaters«.

Etablering af simplex kanaler i 144 MHz-båndet.

A. Repeater frekvenser.
Transmitter 600 kHz over modtager kanalen. 
Kanal:
R 1 145.025-144.625 
R 2 145.050-145.650 
R 3 145.075-145.675 
R 4 145.100-145.700 
R 5 145.125-145.725 
R 6 145.150-145.750 
R 7 145.175-145.775 
R 8 145.200-145.800 
R 9 145.225-145.825

2. Polarisation: Vertical.
3. Repeater betjening: Uden nyt selektivt call 

er operationstiden for en repeater 3-10 min. 
Frekvensen på det selektive call er 1750 ± 
50 Hz. Når signalet der videresendes eller 
betjeningstiden er ophørt vil repeatersta- 
tionen sende sit eget kaldesignal i 15 sekun
der, hvorefter transmissionen afbrydes. Den 
automatiske identifikation kan ikke afbrydes 
af et selektivt call. F2 benyttes som identi
fikations modulation.

4. Effekt til benyttelse i repeatersystemer.
Det anbefales at effektiv radieret power på 
repeatersenderen ikke overstiger 15 W. Ved 
arbejde gennem en repeater anbefales lavest 
mulige effekt for opretholdelsen af en god 
kommunikation.

5. Traffic sendetype: Simplex på een kanal, de- 
modulate/remodulate systemer.

6. Frekvenssving på rbpeatersender: ± 3 kHz. 
12F3.

7. LF: 300-3000 Hz.
8. Pre-emphasis: + 6db/octave i senderen.
9. De-emphasis: -=- 6db/octave i modtageren.

10. Ansvarlig for repeateren.
Repeateren skal være under kontrol af den 
nationale IARU medlems organisation eller 
dennes repræsentant.
M.O. er ansvarlig for, at der anvendes god
kendte frekvensområder.

B. Faste Kanal Amatør stationer.
1. Simplex kanaler.

S 0 145.000 Mobil kaldefrekvens
S 21 145.525
S 22 145.550
S 23 145.575
S 24 145.600
S 25 145.625
S 26 145.650
S 27 145.675
S 28 145.700 også repeater
S 29 145.725 output-frekvenser
S 30 145.750
S 31 145.775
S 32 145.800
S 33 145.825 

2. Traffic-type: Simplex på een kanal.
3. Frekvenssving: ± 3 kHz, 12F3.

Anbefaling.
At frekvenskanaler for FM repeaterstationer og 

for FM faste kanal amatør-stationer som angivet 
overfor skal støttes.

RTTY.
RTTY frekvenser i 432 og 1296 MHz båndene. 
Følgende blev besluttet efter diskussion:

433.3 MHz RTTY
1297.3 MHz RTTY

Andre spørgsmål.
USKA gav bemærkning om ønskeligheden i at 

flytte SSB kanalen i 2 m-båndet fra 145.41 MHz 
til et bånd centreret på 144.200 MHz ± 50 kHz.

Besluttet at spørgsmålet vil blive taget op på næste 
konference.

Det blev besluttet at henstille til sekretæren, 
G2BVN, at publicere båndplanen med passende 
mellemrum i REGION I NEWS.

Amatørradios indsats i 
udbredelsesundersøgelserne.

Efter gennemgangen af materialet blev det be
stemt

REF vil coordinere Sporadic-E udforskningen. 
RSGB vil coordinere Aurora udforskningen. 
Både REF og RSGB vil lade fremstille vejled

ningsmateriale til fordeling til alle de, der er interes
serede i scientific observationer indenfor REGION 
I.

Rapport og analyse af to lang-distance VHF ud
bredelsesbegivenheder via midlatitude Sporadic- 
E-lag.

Rapporten fremførtes af F8SH, der fik anerken
delse for sit arbejde. Formanden understregede vig
tigheden i og betydningen af scientific observatio
ner.
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At behandle listen over VHF-sager, der er blevet 
anbefalet på tidligere REGION I-konferencer.

Anbefaling.
Der udsendes en bog i to dele. Den første del 

indeholdende resolutioner og procedurer der er i 
kraft, og den anden indeholdende alle de forældede 
bestemmelser.

Anbefaling.
At bestemmelserne, der er i kraft for 

VHF/UHF/SHF-båndene som anført i appendix til 
denne rapport bliver optaget i den reviderede REGI
ON I publikation over conference resolutioner.

CRCC går ind for en linear 
2 m bånd repeater.

Betydelig debat rejste sig over den tjekkiske plan, 
som var den første i Europa. Mange nationale P&Ts 
var imod lineære repeaters, og der var problemer 
med at kontrollere signaler, som kunne radieres ved 
hjælp af en sådan repeater. Man skulle afvente tjek
kernes forsøg.

Formanden sluttede diskussionen med at invitere 
CRCC til at informere REGION I om resultaterne 
af deres eksperimenter.

70 cm. repeaters.
Detaljer vedr. USK As 70 cm bånd repeaters blev 

modtaget. Tilsvarende forslag er under overvejelse 
hos DARC.

Kanalerne er: 
kanal 70 431.05 input 438.65 output
kanal 72 431.10 input 438.70 output
kanal 74 431.15 input 438.75 output
kanal 76 431.20 input 438.80 output
kanal 78 431.25 input 438.85 output
kanal 80 431.30 input 438.90 output
kanal 82 431.35 input 438.95 output

Simplex kanal 435.00 MHz

Det blev besluttet, at M.O. skulle presse på for 
at opnå autorisation af repeatersystemer i 70 cm 
båndet og for at stimulere udnyttelsen af dette bånd.

Stepping power beacons.
VERON og SRAL har etableret »stepping power 

beacons« efter det forslag, som OK1DE præsentere
de i Bruxelles i 1969. Benyttende 6dB-trin har resul
taterne vist sig at være egnede til overvejelse.

Nye beacons.
Nye beacons blev forudset af USKA. HB9HB 

(2 m) og RSGB, GB3LNN (23 cm).

RTTY.
En RTTY repeater er blevet oprettet i Tyskland 

benyttende frekvenser i 2 m CW-båndet. DARC for
klarede, at dette var på grund af en misforståelse 
af udnyttelsen af sub-band for.satellite communika
tion.

Det blev fastlagt, at RTTY ikke skulle betragtes 
som CW og skulle placeres i andre dele af båndet.

DARC vil ændre forholdene i overensstemmelse 
hermed.

VHF/UHF/SHF båndene i REGION I. Det blev 
besluttet, at sekretæren for REGION I skulle optage 
en invitation i REGION I NEWS til VHF-managers 
om at indsende detaljer om de bånd, der er anvende
lige (stillet til rådighed) i deres land.

RA P PORT OG ANBEFALINGER 
FRA KOMITÉ »C«.
Tilstedeværende:
J. B. Wollf (Luxemburg) (Formand)
U. A. Kluge (DARC)
J. Liab (USKA)
E. B. Ingram (RSGB)
B. Petersen (EDR)
P. A. Kinnmann (Chairman Executivkomité)
R. Stevens (Secretary Executivkomité)
W. J. L. Dalmijn (Treasurer Executivkomité)

Kassereren forelagde en opstilling over regnska
bet, således som det forelå den 25. april 1972 med 
de nødvendige bekræftelser fra Swiss Credit Bank.

Kassereren præsenterede derefter budgettet for 
1972/75.

Det må bemærkes, at administrative omkost
ninger er og har været meget små på grund af at 
arbejdskraft og lokaliteter er stillet til disposition 
(ikke mindst fra RSGBs side). Men i øvrigt bør Ex- 
planatary notes studeres, dadetheraffremgår, hvortil 
nogle af pengene anvendes. Netop til dette blad hen
viste kassereren i sine kommentarer, hvor han udtal
te, at visse beløb skulle stilles til rådighed for aktivi
teter indenfor REGION I.

Det blev derefter pålagt komitémedlemmerne at 
overveje det fremlagte materiale for diskussion på 
næste komitémøde.

Intruder Wateh.
I overensstemmelse med en rekommendation fra 

komité A til det afsluttende plenarmøde var G3PSM, 
Mr. Colin J. Thomas, the Intruder Watch co• 
ordinator indbudt til at deltage i mødet.

Efter en kort diskussion blev G3PSM udspurgt 
om nogle relevante tal for de løbende udgifter i de 
næste 3 år. Det blev besluttet at foreslå et beløb 
på 2.000 Sw. Fr.

WAB/WOP Projekt.
DJ7AA havde på komité A-mødet foreslået, at 

et beløb på mindst 5000 DM blev stillet til rådighed.
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Det blev vedtaget at anbefale, at et mindre beløb 
blev stillet til rådighed efter Executivkomiteens af
gørelse.

R. A. Satellite Corporation (AMSAT).
Sekretæren meddelte, at komité A ville forelægge 

en rekommendation til det afsluttende plenarmøde, 
om at der blev ydet et årligt tilskud til AMSAT 
på 1500 Sw. Fr. I tilfælde af særlige specifikke pro
jekter, skulle et tilsvarende beløb være til rådighed 
efter Executivkomiteens afgørelse.

Udviklingslandene.
Mr. Petersen forespurgte om det havde været mu

ligt, som vedtaget på konferencen i Bruxelles at 
yde støtte til M.O. i områder, hvor amatør-radio 
trængte bl.a. til materiel støtte.

Spørgsmålet blev besvaret derhen, at udstyr var 
stillet til rådighed for klubstationerne i Radio Socie
ty of East Africa og for Liberian Radio Amateur 
Association.

IARC stationen i Geneve.
Komiteen understøttede, at der så snart som mu

ligt, og når lokalitet dertil var fundet, blev fremstillet 
en hjemmebygget station til brug ved International 
Amateur Radio Club i Geneve.

Det synes som om de større firmaer, d.v.s. frem
stillere af amatørudstyr, ikke længere var villige til 
at stille udstyr til rådighed for IARC. Endvidere 
havde mange besøgendes anvendelse af det forhån
den værende udstyr, gjort anskaffelsen af noget nyt 
nødvendigt. Der var dog håb om, at en Heatkith 
Single Bander for 14 MHz skulle blive stillet til rådig
hed. Det blev besluttet, at et beløb ikke overstigende 
3.000 Sw. Fr. skulle kunne stilles til disposition efter 
Executivkomiteens afgørelse for en istandsættelse, 
resp. nyopbygning, af IARC-stationen.

IARU Headquaters.
Såfremt IARU HQ fremtidigt ville udsende »Ca- 

lendar« kvartårlig i.s.f. halvårligt, skulle der ydes 
et tilskud til hjælp til dækning af porto og administra
tive omkostninger.

Arlig medlemsafgift.
Det blev bestemt, at der ikke skulle ske nogen 

ændring i den årlige medlemsafgift, der for tiden 
er 0,60 Sw. Fr. pr. licenseret medlem.

VHF Arbejdsgruppe.
Det blev forelagt, at der for øjeblikket ikke er 

nogen permanent sekretær for VHF-arbejdsgruppen 
og at arbejdet i fremtiden mellem konferencerne vil 
blive udført af formanden. Gruppens sekretær skal 
dog fortsat fungere som sådan ved konferencer og 
ved arbejdsgruppens møder (hvis sådanne arrange

res). Da dette medfører redaktionelle ændringer i 
lovene blev følgende besluttet:

Anbefaling.
Item 9 i REGION I Divisions love skal i fremtiden 

læses således:
På det afsluttende plenarmøde for hver REG. I. 

konference skal M. O., der er repræsenterede enten 
direkte eller gennem fuldmagt afgøre, hvorvidt der 
skal nedsættes arbejdsgrupper til fortsættelse af be
stemt arbejde mellem konferencerne. Arbejdsgrup
pens omkostninger kan, for så vidt de er rimelige 
og kun i forbindelse med formanden eller sekretæren 
af hver gruppe bringes til udbetaling fra REG. I. 
fonds.

Formanden eller sekretæren i hver gruppe skal 
på forhånd fremsende et formodet udgiftsoverslag 
til Executivkomiteens godkendelse.

En arbejdsgruppes funktionsperiode skal gå fra 
den 15. dag i måneden, der følger efter konferencen 
hvor den er nedsat, til den 14. dag i måneden, der 
følger efter den næste konference.

Kommentar:
Det skal til dette referat understreges, at det kun 

er fra komitémøder, og at ingen af de trufne beslut
ninger er endelige, førend de er blevet godkendte 
på den afsluttende plenarforsamling.

Rapporten giver tydeligt udtryk for, at særlig ko
mité »B« har arbejdet hårdt og intenst med sin agen
da, og at det må klarlægges, at en stor del af fremti
dens amatørarbejde hører ind under dette felt.

EDR må forberede sig på inden næste konference 
at uddefinere sin stillingtagen til de spørgsmål og 
problemer, der er fremme. Selv komme med opbak
ninger eller fornyelser ti! konferencen, og at »byg
ge« en mand op, der er såvel teknisk kvalificeret 
som sprogligt begavet, så han vil være i stand til, 
overfor kapaciteter fra andre lande, at kunne kaste 
sig ud i en teknisk debat -en mand, der både beher
sker detaljerne og som samtidig har det store over
blik.

Mødeemnerne kan synes vilkårlige, men man må 
gøre sig klart, at de først og fremmest giver udtryk 
for problemer eller strømninger, der p.t. er rådende 
indenfor den pågældende M.O.

Savner man ting, som man mener burde have 
været behandlet, kan man i sidste instans takke sig 
selv for, at spørgsmålet ikke har været til behand
ling. Der vil fra min side, såvel fra komité A, som 
fra B og C, blive lavet et resumé, hvori de direkte 
henvendelser til M.O. vil kunne findes. På samme 
måde vil hvert enkelt SC-dokument blive gennemgå
et og mine kommentarer hertil forelagt HB.

Jeg vil gerne understrege, at der såvel i Mr. R. 
Butlers tale ved konferencens åbning som i sekretæ
rens rapport var ganske ut\’etydige understreg
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ninger af, at den sidste halvdel af 70’erne vil blive 
en meget alvorlig periode for amatørradio, og at 
en imødegåelse kun kan ske gennem et nært samar
bejde indenfor regionen, samt gennem et udvidet 
debatgrundlag med P&T og andre instanser, der 
har indflydelse på vor aktivitetsfrihed.

Aalborg d. 11. juni 1972.
Børge Petersen - OZ2NU.

JY6FC
Vores ven Zedan er meget interesseret i at få 

OZCCA og efter de kort. han har sendt via mig. 
må han være kvalificeret til det adskillige gange.
- Alligevel har han stadig ikke de 9 kort. der skal 
bruges. -

De stationer, der kører fra Jordan, kan tælles på 
en hånd. - De er meget aktive og meget flinke til 
at sende QSL. -

De hjælper altså en masse amatører med et land 
mere til 5 bånds DXCC. -

Det er åbenbart lettere at få et kort fra JY end 
fra OZ!

Det kan vi ikke være bekendt. -
Jeg kan bekræfte OZ3WP’s lille notis i april OZ.

- Jeg kan med større eller mindre besvær få diplomer 
fra resten af verden, men OZCCA kan jeg ikke få 
samlet sammen til. -

Selvom du ikke er særlig aktiv og måske slet ikke 
interesseret i QSL, så kunne det jo være, at netop 
dit kort skaffede ham derude et eftertragtet diplom.
- Det er da en meget sjov tanke!

Der stilles jo ikke krav til kortenes kvalitet - kun 
til deres formelle indhold. -

Du kan rive et stykke tapet ned af væggen og 
bekræfte QSO'en (så langt det rækker), eller du kan 
bestille en stak fine QSL-kort hos OZ4WR. - Du 
kan også gå hen i kiosken og købe nogle billige 
prospektkort og trykke, tegne eller skrive de formel
le oplysninger på det. -

Men gør noget ved det. du - lad være med år 
efter år at sige: Ja. nu skal jeg altså ha" lavet det 
QSI,-kort. -

Men tænk ikke mere på de mange hundrede QSL- 
kort, du skylder for de sidste par år. - Vær sikker 
på, at ham, du skuffede, har fundet en anden, der 
følte forpligtelsen til at svare på modtagne QSL.

Men har du lyst til at være den. hvis kort gang 
på gang dukker op i diplomansogninger over hele 
verden, så tænk ikke dyrt og længe, men tænk op
findsomt og hurtigt. -

73 bcnu, 
OZ2X Sigurd.

SILENT KEY

En old-timer har forladt os. Immanuel Jensen, 
OZ1M, døde torsdag d. 15. juni om morgenen efter 
at have gennemgået en kompliceret blindtarmsope
ration en halv snes dage før. Han blev 66 år.

Vi - hans kammerater i Ribe-afdelingen - vil hu
ske ham for mange ting. Han var med i radioens 
barndom, og han var med nu i transistoralderen. 
Et radiomuseum i Ribe - oprettet og tilset af ham 
- vidner om hans interesse og forståelse for den 
enorme tekniske udvikling, han nåede at opleve. 
Hans radiorum. som nu står tomt. vidner om, at 
han var aktiv til det sidste.

Immanuel var hojt begavet og overordentlig velo
rienteret. En stærk karakter var hos ham kombineret 
med en slagfærdighed. et lune og en medmenneske
lighed af sjældne dimensioner.

Vi, der kom til at stå ham nær, vil savne ham.
Æret være hans minde.

OZ1ZN

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335. 9100 Aalborg

Postgiro nr. 437 46 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ5GF

Diplom-manager: OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central: OZ6 HS

Red. DX-stof: OZ3Y

Red. VHF-stof: OZ9SW

Red. DR-stof: OZ-DR 1638

Red. Mobil-stof: OZ8 IS

Red. Ræve-stof- OZ5WK

Red. RTTY-stof: OZ4FF

Red. spejder-stof: OZ8 MZ

1 DXCC-rullen
er der i perioden fra 1. til 29. febr. 1972 optaget

2 nye danske stationer 
OZ4TA med 116 lande og 
OZ3CE med 107 lande 
begge på fone.
Endvidere har OZ1AJ og OZ8BZ fået endorse- 

ment til 180 lande, hvoraf OZ1AJ står noteret for 
det samme antal på fone.
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Tilføjelse til Prefixlisten.
Foranlediget af venlig henvendelse fra en af vore 

DX-jægere, må jeg nødvendigvis korrigere en udela
delse af nogle linier i prefix-listen i den nye QTH- 
liste af 1972.

De, der er interesserede heri, bedes foretage føl
gende tilføjelse efter 3A på side 91:

3B6, 3B7, 3B8, 3B9 (See VQ8) 3C (EAØ)
Equatorial Guinea 35 47 AF

3CØ Annobon
3V8 Tunesia 33 37 Af
3W8, XV5 Vietnam 26 49 As
3X (7G(1)) Rep. of Guinea 35 46 Af
3Y LA/G Bouvet Island 38 67 Af
3Z (See SP)
4A (See XE)

Denne tekst kan indføres forneden på side 92.

575 nye licenser i Danmark.
Efter vor nye QTH-liste er der nu ca. 36501 icense- 

rede amatører i Danmark og Grønland, hvoraf de 
ca. 2800 er medlemmer af EDR. Der er siden sidste 
QTH-liste kommet 575 nye licenser i Danmark.

NRB-Award.
Central Radio Club i Bulgarien udsteder et diplom 

»NRB« for kontakt med 5 LZ1 og 5 LZ2-stationer 
på både 80 og 40 m - altså tyve stationer i alt.

Forbindelserne skal være efter 1. jan. 1965.
QSLs liste over QSO-erne samt 8 IRCs sendes 

til: Central Radio Club. P.O. Box 830. Sofia, Bulga- 
ria.

RRDXA-Diplom.
Rhein-Ryhr DX-Association (RRDXA) indenfor 

DARC inviterer radioamatører og SWL's fra hele 
verden til at ansøge om RRDXA-diplomet. Dette 
diplom udstedes i tre klasser og for 3 forskellige 
sendetyper: Mixed - 2x SSB - 2x CW.

Kl. I 100 points
Kl. II 75 points
Kl. III 50 points
Den første QSO med et af klubbens medlemmer 

tæller 1 point. Man kan opnå endnu et point ved 
at kontakte den samme station på CW. En station 
må kontaktes så tit som muligt i forskellige konte- 
ster. Enhver kontest-QSO tæller for 2 points.

Alle forbindelser må være gennemført efter 1. jan. 
1967.

Send ansøgning (intet QSL er påkrævet) sammen 
med 10 IRCs eller 5 DM til RRDXA-Award mana
ger:

Bernd Jürgens DJ9NW,
D.5604 NEVIGES, Schützenstr. 11,
Deutschland.

WOERDEN 600 Years.
Den hollandske by Woerden fejrer i år sine 600 

års byrettigheder. Disse 600 års jubilæumsfestlighe
der vil blive understøttet af en række lokale radioa
matører: PA0BHK-CRA-PIM-VDZ-WW samt
SWL-stationen PA-600.

Disse stationers aktiviteter er understøttet af den 
lokale afdeling af LIONS.

Fra 1. april indtil 15. sept. 1972 vil disse stationer 
arbejde fra deres hjemme-QTH, medens de d. 16. 
sept. 1972 fra kl. 00,00-24,00 GMT vil arbejde fra 
en central by-QTH under devisen:

»World Wide Amateurradio 
Round-Up Woerden 600 years« 

arrangeret som en 24 timers contest. På denne dag 
vil der desuden være »åbent hus«, således at publi
kum kan blive præsenteret for amatørradio
aktivitet.

Enhver gennemført QSO vil blive bekræftet med 
et specielt fremstillet Woerden 600 QSL-card« og 
i contesten vil der blive udsat præmier.

Måske vil vi senere være i stand til at bringe yderli
gere detaljer om reglerne for nævnte contest. De 
nævnte stationer vil arbejde således:
PAØBHK: 80 & 20 m SSB
PAØCRA: 2 mtr. - 70 og 26 cm fone, muligvis også 

CW
PAØPIM: 80, 40 og 20 m RTTY
PAØWW: 160, 80, 40 og 20 m CW-MCW og AM
PA-600: SWL-station

Okinawa-øerne.
Prefixet her er fra og med 15. maj 1972 ændret 

til JR6.
Samtidigt indtræder der ændringer i reglerne for 

forskellige diplomer:
ADXA (Forbindelser med 30 forskellige lande)

Her falder Okinawa væk.
WAJA (Forbindelse med alle japanske præfekturer) 

Her skal der fremtidig også være en forbindelse 
med Okinawa.

JJC (Forbindelser med byer i Japan).
Hertil gælder efter 15. maj 1972 også byerne på 
disse øer.

Zone 38-diplomet.
Ovennævnte diplom kan erhverves af både 

sender- og lytteramatører, som har kontaktet eller 
hørt stationer i zone 38 efter WWII.

Ansøgningerne skal enten være for CW eller fone.
Mindst 6 af de otte lande i zone 38 må være kontak

tede.
GCR-liste og 1 dollar eller 8 IRCs skal sendes 

til award manager Northern Johannesburg Branch,
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SA.R.L. P.O. Box 17198, Hillbrow, Johannesburg 
- SAR.

10 DX-peditioner diplom.
Dette diplom udstedes for CW- RTTY eller SSB. 
7 IRCs sendes til F9MD sammen med ansøg

ningen, Marcel Pouchoux. 30 Villa Du Belvedere, 
94 Villejuif.

Man skal have haft forbindelse med 10 forskellige 
DX-peditioner.

Amatørradio i Japan.
Siden genoptagelsen af amatørarbejdet i Japan i 

1952, hvor der var ca. 30 stationer, er tallet i de 
mellemliggende 20 år steget til ca. 140.000.

Det er tallet på de amatørstationer, der findes, 
men tallet på licensindehavere er på vej til at være 
dobbelt så stort, hvilket ses af følgende opstilling:

Licensindehavere af 1. kl. 2905 1 %
Licensindehavere af 2. kl. 11679 4,6 %
Licensindehavere i CW kl. 20035 7,8 %
Licensindehavere i fone kl. 222036 87,5 %

Det store tal i foneklassen skyldes, at prøverne
er meget lette og kun indeholder radiotekniske 
spørgsmål, samt reglerne for den nationale efterret
ningsudveksling - men ingen CW-prøve.

Med undtagelse af 14 MHz kan disse amatører 
arbejde på alle amatørbånd, men kun med fone. 
Risikabelt.

Ansøgninger om CN8-award sendt til Box 2060, 
Algier vedrørende dette diplom er blevet returneret 
til afsenderen med notat »adressat ubekendt«.

Svar udebliver ligeledes på henvendelser ang. The 
Alaskan DX Club Award« adresseret til box 211, 
Anchorage.

Det anbefales derfor ikke at sende ansøgninger 
til disse adresser.

Disse oplysninger fra RSGBs »Radio Communi- 
cation«.

På S P Radio A/s
i Aalborg, er der en amerikansk tekniker, der har 
været beskæftiget der i en periode, og omtrent lige 
så længe har sogt at få en eller anden form for licens. 
Bl.a. ved EDRs mellemkomst er denne licens nu 
blevet en kendsgerning, idet Larry Panquin, som 
navnet er, nu hvor dette skrives, har modtaget et 
KL. C. licens, svarende nogenlunde til den klasse, 
han havde licens til i USA.

Kaldesignalet blev OZ2GQ.
Til gengæld har Larry giftet sig med en dansk 

pige, så det bliver nok ikke ved klasse C-licensen 
alene.

OZ2NU

Resultatet af NRAU-testen 1972.
Den første resultatliste for dette års NRAU-test 

forelå allerede i april, men desværre var der sket 
en misforståelse ved bearbejdelsen, hvorfor en del 
af opstillingsarbejdet måtte gøres om.

Landskampen:
Nr. 1. Finland.

Kl. A - CW 42 logs 4159 points
Kl. B - Fone 35 logs 3213 points

I alt 7372 points
15 udeblevne logs.

Nr. 2. Sverige.
Kl. A - CW 27 logs 2389 points
Kl. B - Fone 14 logs 1976 points

I alt 4365 points
31 udeblevne logs.

Nr. 3. Norge.
Kl. A - CW 16 logs 1686 points
Kl. B - Fone 17 logs 2231 points

I alt 3917 points
11 udeblevne logs.

Nr. 4. Danmark.
Kl. A - CW 19 logs 2010 points
Kl. B - Fone 17 logs 1878 points

I alt 3888 points
9 udeblevne logs.

:i. C - TOP TWELWE (udenfor landskampen)
Nr. 1. OZ1LO 631 points
Nr. 2. LA5UF 613 points
Nr. 3. SM5BNZ 523 points
Nr. 4. OH8RC 499 points
Nr. 5. SM5BNX 463 points
Nr. 6. SM6CJK 461 points
Nr. 7. SM2EDE 420 points
Nr. 8. OH1LX 390 points
Nr. 9. LA6UM 375 points
Nr. 10. OZ4FA 353 points
Nr. 11. OH1AD 311 points
Nr. 12. SMØCMP 272 points

Resultatliste - Telegrafi.
1. OZ1LO 333 points
2. LA5UF 301 points
3. OZ4FF 293 points
4. LA2YE 277 points
5. LA1OA 273 points
6. OH8RC 259 points
7. OZ1W 242 points
8. SM5BNX 241 points
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9. OH5UX 227 points
10. SM5BNZ 222 points
11. OZ4CF 213 points
12. SM2EDE 209 points
13. OH2QV 205 points
14. OH6VP 201 points
15. SM6CJK 191 points
16. OH1LX 190 points
17. OH2BCI 187 points
18. LA4NE 167 points

OH1AD 167 points
20. SM0CMP 165 points
21. LA6VM 155 points

OH1TN 155 points
23. OZ4PM 144 points
24. SM0QQ 138 points
25. OH9RJ 132 points
26. OH1LU 129 points

OH7AA 129 points
28. SM5DJZ 127 points
29. OH1XX 125 points
30. OH9NV 124 points
31. OH8SS 123 points
32. OH6MK 122 points
33. OH7SQ 119 points
34. OH2DN/4 116 points
35. OH1VQ 112 points
36. OZ3KZ 108 points

OH7NW 108 points
38. SM7CMV 104 points

OZ8HC 104 points
40. OH6ZJ 103 points
41. OH7RC 102 points
42. SM2EZT io; points
43. OH2LU 99 points
44. SM7AIL 98 points
45. OZ9DR 93 points
46. LA9M 91 points

OZ5ME 91 points
48. SM5EOO 90 points
49. SM4AZD 89 points
50. SM5DUS 88 points
51. OH2BJP 87 points
52. OH5OZ 84 points
53. OH6ZH 83 points
54. LA9XH 82 points
55. OZ7JB 80 points
56. OH5YX 79 points

OH5WH 79 points
58. OH2XM 78 points

SM5UU 78 points
OZ9OI 78 points

61. LA4EJ 74 points
62. OH7SY 71 points
63. SM2CDF 69 points
64. OZ9N 66 points
65. LA9HC 65 points

66. OZ4FA 57 points
67. OH2BMG 53 points

LA2Q 53 points
69. OH2BFX 45 points

SM6AZB 45 points
71. OH7OQ 44 points

SM3DMP 44 points
73. LA2YG 43 points
74. SM7CYP 40 points

SM0CHH 40 points
76. OZ4HF 37 points
77. OH2VB 35 points
78. OH1OY 33 points
79. SM3ALR 32 points

LA8OM 32 points
OZ8LG 32 points

82. OH6RC 31 points
SM1CUZ 31 points
SM4AWG 31 points
SM7EKQ 31 points
LA1PJ 31 points

87. SM5ESP 30 points
88. OZ6HE 28 points
89. OH2HK 27 points
90. OH1SH 26 points
91. LA0OY 24 points
92. OH5OD 23 points
93. SM2FZA 19 points

SM7DJC 19 points
95. SM0EIH 18 points
96. OH7TU 17 points
97. OH2LG 16 points
98. LA6MP 11 points
99. OH2BAD 10 points

100 . LA8AK 7 points
101 . OZ7BQ 6 points
102 . OH3HC 4 points

OZ4HW 4 points
104 . OZ9AC 1 points

Resultatliste - Telefoni.
1. OZ5KF 320 points
2. LA5UF 312 points
3. SM5BNZ 301 points
4. OZ1LO 298 points
5. OZ4FA 296 points
6. LA8WF 294 points
7. SM6CJK 270 points
8. OH5NQ 265 points
9. LA1KI 244 points

10. OH8RC 240 points
11. SM5BXP 236 points
12. SM5BNX 222 points
13. LA6VM 220 points
14. LA1L 215 points
15. SM2EDE 211 points

16. OH1LX 200 points
OH2VB 200 points

18. OH2QV 198 points
19. LA5KO 178 points
20. LA9HC 175 points
21. OZ8RH 173 points
22. LA2AD 154 points
23. OZ5JR 149 points
24. OH 1 AD 144 points
25. OH1LW 143 points
26. SM7AIL 138 points
27. OZ5ME 126 points
28. OH6ZJ 125 points
29: OHI LU 118 points
30. OH1PV 112 points
31. OH5OZ 108 points
32. SM0CMP 107 points
33. LA6WA 106 points
34. SM6BZV 105 points
35. OH6MK 98 points
36. OH0NL 90 points
37. SM5DJZ 89 points
38. SM4AWG 87 points

SM5CM1 87 points
40. OH2DN/4 86 points
41. OH1TK 85 points

LA8IM 85 points
43. OH8SS 82 points

OH2LU 82 points
45. OZ8LG 81 points
46. OH2BX 78 points

OH6MT 78 points
OZ1LG 78 points

49. OH1QP 75 points
SM0CHH 75 points
OZ4LX 75 points

52. LA1YN 66 points
53. LA2AB 62 points
54. OH5WH 61 points
55. OH7OQ 59 points

OZ8KU 59 points
57. OH2BFL 54 points
58. OH9NV 53 points
59. OH7NW 51 points

OH2BFX 51 points
61. OZ3KE 49 points
62. OH9RJ 46 points
63. OH2BAD 44 points
64. OZ4HW 43 points
65. OH2BJY 42 points

OZ5DX 42 points
67. OH2HK 40 points
68. LA8AK 36 points

LA9YO 36 points
OZ3GW 36 points

71. OH5OD 33 points
SM7DNL 33 points
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73. OH6RT 32 points
74. OH2BMG 31 points
75. OH7SC 25 points
76. LA1PJ 24 points
77. LA4DM 18 points
78. SM5EOO 15 points

OZ4DZ 15 points
80. OH4RV 13 points
81. LA8OM 6 points

OZ7DX 6 points
83. OH3SA 3 points

OK DX Contest 1971
Fra C.R.C. Praha har vi modtaget resultatlisten 

for OK-DX Contesten 1971. Hvorfra følgende OZ- 
resultater er plukket:
Single opr. Alle bånd

OZ4HW 136 qso 208 p. 15 mult. = 3120 points
OZ9OI 44 qso 78 p. 8 mult. = 624 points

Single opr. 3,5 MHz.
OZ6DT 150 qso 252 p. 5 mult. = 1260 points 

Single opr. 7 MHz.
OZ2UA 58 qso 71 p. 5 mult. = 355 points

Single opr. 21 MHz.
OZ7XG 12 qso 12 p. 5 mult. = 60 points.

De nævnte stationer har fået pæne diplomer 
tilsendt.

»Danish DX Group« er nu en realitet. Den 27. 
maj mødtes 32 aktive danske DX amatører til stiften
de generalforsamling i Nyborg. Bestyrelsen kom til 
at bestå af:

Formand: OZ3PO 
Kasserer: OZ6MI 
Sekretær: OZ1LO 
Suppleant: OZ8KR 
Revisor: OZ1W

Kontingentet blev fastsat til 20,- kr. pr. år. Opta
gelsesblanket kan fås hos kassereren OZ6M1. For
udsætningen for at blive medlem er. at man har 
100 lande bekræftet med QSL. eller forventer det 
inden 1 år.

Årets lyse tid er traditionelt ikke den bedste for 
DX, og 1972 er ingen undtagelse. Dagtimerne kan 
med fordel anvendes til udendørs aktiviteter, (hvis 
man ellers har tid til det). Der hænger vist mange 
DX antenner rundt omkring der trænger til eftersyn 
eller forbedring, for slet ikke at tale om fornyelse. 
Ærlig talt, alle os der nørklermed mikrofon og el-bug 
trænger vist også til sol, frisk luft og lidt motion, 
inden vi sætter os mageligt til rette på stationen, 
når den mørke tid kommer. Men husk alligevel på, 
at DX-peditionerne ikke tager en dansk sommer i 
betragtning, aften, nat og morgentimerne giver os 
gode muligheder for at få de QSO’er, der netop 
nu må være aktuelle, senere kan mulighederne må
ske være nul.

DX- PEDI TIONER
Fraca. 25. juli til 20. august skulleCorsica komme 

i luften, med call: FøAFV/FC. Frekvenser på CW: 
3560 - 7005 - 14050 - 21050 - 28050. SSB: 3790 
_ 7080 - 14195 - 21250 - 28550. QSL via DJøUP: 
Vaclav Havran, Hellerhofstr. 41, 6 Frankfurt, V. 
Tyskland.

QSL for St. Peter & St. Pauls Rocks DX- 
peditionen sendes for PTøMI til P.O. Box 19073, 
Sao Paulo. Og for PTøWH til P.O. Box 19094 Sao 
Paulo, Brazil.

WA6SFC »Darleen« kan muligvis forventes QRV 
fra Bhutan og Sikkim. Af andre løse rygter kan næv
nes, at OH2BH undersøger muligheder for DX- 
pedition til 3Y (Bouvet I.) og til VP8 (South Sand
wich I.). Den finske DX-gruppe har tidligere vist 
evnen til at gøre det »umulige« muligt, så vi venter 
og sér.

BÅNDRAPPORTER 
80 m. SSB
OZ5KF: 0400: ZD8TS. 2100: 9H1CD. 2200: 
ZS1MH, OJ0SUF .2300.' VP8FL, CX2AX, CP1DN, 
3A2EE. 2400: UG5øA, 4X4NJ & 9G1DY. OZ5QU: 
0100: 4U1ITU. 2200: DK3SS/OHø.

Til »PAUL i LYNGBY« og andre pirater.
Under foregivende af at have opholdssted i LYNG
BY og benyttende navnet PAUL tillader en person 
sig under sine ulovlige udsendelser at anvende mit 
call.
Da dette misbrug i sig selv er en alvorlig handling, 
henstiller jeg til rette vedkommende omgående at 
indstille sit illegale forehavende. I modsat fald vil 
modforholdsregler af ret alvorlig karakter omgående 
blive iværksat.

Vy 73 de OZ 5 UN, Uffe 
Stein-Poulsen
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9Q5BG i Kinshasa, Rep. du Zaire i Africa burde faktisk se lidt 
mere glad ud. Han har det hele: DX station, RTTY, SSTV m.m., 
men mangler der ikke en morsenøgle?

(Foto via OZ5KF)

40 m. SSB & CW
OZ5KF: 0000: 9Y4VT, CE3AQW. 0100: 8P6AJ, 
VP2SBH, HK0BKX, TI2FCD, YN9MQ, 
YV5BPG, C02VQ. 0200: W1AA, 0500: VP9BN. 
0600: HK6BRK. 0700: VK3ZL. 2100: EA8GK, 
ZS6MP, 9Q5BG. 2200: OJ0SUF, 5Z4KL, TR8VE. 
CR6TP, JW9QH, LU8AJG, CX7BZ, PZ1CTj, 
4W1AF, UH5øD, EL8G, ZP5AR. 2300: VK6CT, 
ZB2A. 2400: HC2HE, KP4CL, CP6DW. OZ3JR: 
(CW) 0200: K3BW. 0300: K2BDZ.

20 m. SSB
OZ9ZF: 1300: CN8BG. 1800: DU1AVN, EP2MJ, 
9Q5MG. 2000: 9X5FR, XT2AC. 2100: HM1EJ, 
9A1AZ, C31BC, OZ5QU: 0000: PZ1DR.

0600: KP4DOK. 0900: SXøE72, JX1AK, 4U1ITU, 
JY6FC. 1100: HV3SJ. 1300: MP4BBW. 1700: 
5H3MT. 2100: 9Y4MH. 2200: HK4CJB, PJ2HT, 
C02FA.2300: 8R1Q, VU2MX, FP8DH, 1800: XV4- 
CEV. 1900: IM0BUR. OZ5KF: 0500: HK6HLK. 
0700: VR1AA. 2000: 7Z3AB. OZ3JR: 0900: 
W6TSQ. 2300: HK4CAV.

20 m. CW
OZ5QU: 0100: UJ8JAS, C06JH. 0600: KL7GHZ. 
0900: KD6USA. 1600: UI80T. 1700: ZS1PH, 
ZS5EY. 2200: KV4AA, HP1IE, ZD7AV. 2300: 
VP9AF, ZP9BG, CE2RF, LU7FAL. OZ3JR: 0100: 
KP4DMJ, UW0BX, LU2CO, VO1HT, UH5øA. 
0200: VK3MR, VE3BLU, YV5DEK. 2300: UG5øC. 
OZ9ZF: 0700: CT3AS. 1800: ZS3KT. 2100: EL9A. 
2200: C31BC.

15 m. SSB
OZ9ZF: 1500: 6W8AL, ZP5DY. 1700: EL8I. 2000: 
CR6IP. 2100: CR6FG, HC2KF. 2200: HC1CS, 
HC2JI. OZ3JR: 0800: 4U1ITU, JA stns. 0900: VU2- 
ARS, UR5øC. 1500: 6W8AL, ZS3AV m. fl. 1800: 
YN1AG, CX2CS, CR7FR, EL9C. OZ5QU: 1600: 
9G1HE.

15 m. CW
OZ6NF: 0900: CR7FN. 1900: ZA1ZA. 2000: W9IG- 
W/CEø, ZF1DT. 2100: FM7AI, FG7TD, XE2KF, 
CP9GM, FP0VQ, 8P6BU m. fl. 2200: 8R1J, 
HC2DX/8, CX2XA. OZ3JR: OZ3XS/mm OZ9ZF: 
1700: EA8HS m. fl. OZ5QU: 0800: KS6EM. 1500: 
HBøXJL. 2200: PJ8WP.

Generaldirektoratet for Juli måned 1972
post- og telegrafvæsenet Solplettal 44.

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

GMT

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
New Zealand 7 14 14 14 7 ~j 7 7 7 14 7
Sydi. Austr. 7 14 14 14 14 14 “7 7 7 7 7 7
Singapore 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Indiske Hav 7 14 14 14 14 14 14 14 21 14 14 7
Syd Afrika 7 3,5 7 14 14 21 21 21 14 7 7 7
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Argentina 14 7 7 7 7 14 14 14 14 21 21 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønl. 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 .7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
San Fransisco 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14
Sydl. Stilleh. 7 7 7 7 14 14 7 7 14 14 14 14
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10 m. SSB
OZ5KF: 1500: 3B8CV. 1700: LU3DMI, EL8I. 
OZ9ZF: 1500: 9G1DY. 1600: OD5CX, EL8I. 1900: 
JY9GR.

QSL - INFO
SXøE72 P.O. Box 1442 Athens. JY6FC via 

OZ2X. HB0XJL via DJ2BW. ZD7AV via DL7FT. 
KS6EM Box 309 American Samoa. 9G1HE via VE- 
.3FCL.

Søges: DX fotos til låns. Båndrapporter: pse, SSB 
& CW hver for sig, og begynd venligst med tiden 
0100 o.s.v. Sidste modtagelsesdag til OZ-DX er 18. 
juli. Adressen: OZ3Y, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

73 Hans

deles en præmie til vinderen på 432 MHz. Vinder
ne og de nærmest placerede tildeles EDRs diplom. 
Pokalen skal for at blive ejendom vindes 3 år i 
træk eller 4 gange i alt. Vinderi 1969 var SM7BZX 
i 1970 OZ9SW/p og i 1971 OZ8H/p.

Vi håber på, at aktiviteten vil blive lige så god som 
tidligere år, og alle ønskes en god test.

Testindbydelse
RSGB indbyder til IARU REGION 1 VHF-UHF 

contest.
Testen kører fra lørdag d. 2. september kl. 18.00 

GMT til søndag d. 3. september kl. 18.00 GMT. 
Nærmere følger i august OZ.

Aktivitetstesten
6. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz.

Testindbydelse
EDR indbyder hermed alle skandinaviske VHF 

amatører til årets store VHF - UHF test. 
Deltagelse: Alle licenserede amatører i Finland, 

Norge, Sverige og Danmark kan direkte deltage 
i testen. Det er tilladt at tage QSO med stationer 
uden for disse lande.

Tidspunkt: Fra lørdag d. 2. september kl. 18.00 GMT 
til søndag d. 3. september kl. 12.00 GMT. 

Frekvensområder: 144-146 MHz og 432-438 MHz. 
Det henstilles, at IARU REGION 1 båndplanen 
overholdes.

Antal QSO: Der tillades een QSO med hver station 
på hvert bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt. 

Points: 1 point pr. km. Gælder for begge frekvens
områder.
Kode: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, 

som f.eks. 57045 EPloh, hvilket betyder, at man 
hører modparten R5 S7, og at det er afsenderens 
QSO nr. 45, og QTH er opgivet efter QTH (QRA) 
locator systemet. Det er ikke tilladt at skifte QTH 
under testen.

Logs: Som logblade benyttes EDRs officielle logbla
de, eller for fremmede stationer tilsvarende uden
landske. Der indsendes logs for 144 MHz og 
432 MHz. Disse bedømmes hver for sig. Deltager
ne udregner selv de krævede points. De udfyldte 
og underskrevne logs sendes senest d. 23. septem
ber 1972 til:

Jørgen Brandi OZ9SW 
Vorgod Østerby 

DK - 7400 Herning 
Præmier: Vinderen på 144 MHz tildeles EDRs vand

repokal samt en præmie til ejendom, desuden til-

OZ8SL - 4.415
OZ2ZB - 3.418
OZ7FF - 2.116
OZ4YB/a - 1.975
OZ6HY - 1.941
OZ8QD - 1.382
OZ6FL - 1.015
OZ3WU - 893
OZ6BT - 867
OZ6TW/a - 669
OZ4BK/a - 626
OZ9SW - 620
ÖZ2FX - 470
OZ5WF _ ?

432 MHz. -
OZ9SW - 370
OZ5RW/p - 13
OZ9PX - 13

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 19.00-23.59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 21.00-23,59 DNT.

Deltagerne skal selv udregne points.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re

spektive måned.

144 MHz nyt
OZ8SL skriver: I perioden 15. maj til 13. juni 

har jeg haft QSO med følgende DX stationer på 
2 m: 20. maj: SK1BL, SM4CUL, SM4COK, 
SM5CNF, SM5AII, OH0NC og LA8WF. 21. maj: 
SK1BL og SM5CNF. Den 31. maj: SM5DJH og 
SM6CNF. Den 6. juni: SK1BL, SM5LE, SMSCNF 
og SL6AL. Den 21. maj kl. ca. 16,00 GMT hørte 
jeg en italiensk talende AM station på ca. 144,81 
MHz. Åbningen var meget kortvarig og stationen
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var ret svag, ca. S2-3. Jeg nåede ikke at høre noget 
katdesignal, før den forsvandt. Samtidig hørtes flere 
italienske og franske radiofonistationer i FM båndet. 
Åbningen skyldtes formodentlig sporadisk E.

432 MHz nyt
OZ9PX meddeler, at OZ5RW, OZ6MK og 

OZ9PX nu er QRV på 433,000 MHz kanalstyret 
og med vertikale antenner.

1296 MHz nyt
OZ9ZI fortæller, at en EME amatørgruppe ved 

Siemens i Miinchen er QRV på 1296 MHz med en 
8 meters parabol og 500 Wo. 9ZI vil gerne skaffe 
nærmere oplysninger.

23 cm. møde
På OZ9FRs initiativ blev der afholdt et møde, 

hvor interesserede fra hele landet, samledes til en 
diskussion om 23 cm. arbejdet. Mødet blev afholdt 
hos OZ9FR, lørdag den 27. maj, i Vissenbjerg og 
der deltog 18 amatører fra hele landet. OZ9CR og 
OZ9FR demonstrerede deres grej, og vi horte opta
gelser af OZ9CRs EME forsøg. Der var stor interes
se for at gøre noget mere ud af 23 cm. båndet, og 
flere amatører håbede at blive QRV i nærmeste 
fremtid. Diagrammer over antenner, convertere og 
HF trin vil blive publiceret så snart som muligt. 
Til sidst vil jeg på deltagernes vegne sige OZ9FR 
mange tak for initiativet, husly samt kaffe.

2 m - Ekspedition til QRA »HO«
Fra d. 30. juli til d. 10. august 1972 vil klubstatio

nen DM3ML være QRV fra den sjældne QRA loca- 
tor »HO«

QTH: Kolpinsee på øen Usedom - H071f.
QRV: Hver dag fra 18.30 GMT.
Modes: CW - SSB - AM.
Station: Transceiver, 90 W input, 9 el. antenne.
Sked: Skrivtil: DM3ML, TechnischeUniversitåt, 

Postbox 52, 8027 Dresden.

Mont Blanc ekspedition
I contesten d. 2. og 3. september vil der blive 

oprettet en VHF-UHF station på Mont Blanc (4810 
m ) .

144 MHz: 4W SSB transceiver krystalstyret på 
145,500 MHz.

432 MHz: 2W FM sender på frekvensen 432,500 
MHz.

1296 MHz: Beaconsender der nøgles med kalde- 
signalet F5LS/p.

Kaldesignalerne på 2 m og 70 cm vil blive F5LS/p, 
FlARL/p eller FIBBE/p.

Et specielt QSL kort vil blive sendt for hver QSO 
på begge bånd.

Nye beaconstationer
HB9HB på 145,985 MHz QTH: Neuchatel i Jura 

bjergene.
UK3A på 145,500 MHz QTH: 20 km SØ for Mo

skva. Input 50 W.

Repeaterstationer
Rettelser og supplerende oplysninger til Køben

havns repeateren:
QTH: Gladsaxe København.
Toneopkald: 1400/2200 Hz samt alternativ mulig

hed 1530-2800.
2400-2600 Hz hver tone 70 mS lang. 
Ansvarshavende: OZ5EL.

Helsingborgrepeater:
SM7DMG meddeler, at man har startet en repea

ter til dækning af Helsingborgregionen. Televærket 
i Sverige har udstedt en foreløbig licens gældende 
til den 30. september 1972. Data for repeateren er 
følgende:

QTH: Søderåsen, 25 km Ø for Helsingborg. 
Antenner: 2 GP 200 m over havet.
Sender: Storno 10 W (senere 25 W).
Opkald: 1400/2200 Hz, samt sekvenstoner:

1530-2800-2400-2600 Hz.
Frekvens: 145,050 MHz input 145,550 MHz out

put.
I forbindelse med ovenstående skal nævnes, at 

SM5AGM (VHF manager i Sverige) meddeler, at 
man arbejder på en repeaterplan for SM. Ifølge ved
tagelser af N.R. A.U. og REG. I vil 600 kHz kanalaf
standen blive fulgt, og når planen er færdig, må 
Helsingborg repeateren flyttes.

Ålborg Repeateren:
OZ5KD meddeler, at man er ved at være klar 

med repeateren i Ålborg og den vil gå i luften, så 
snart licensen foreligger.

Repeateren vil starte fra en midlertidig QTH og 
ejes af EDR Ålborg afdeling.

QTH: Ålborg by (midlertidig).
Antenner: 2 stk CX 2.
Sender: Ca. 25 W output.
Modtager: Ca. 0,2 mikrovolt.
Opkald: 1670/2200 Hz.
Frekvenser: 145,050 MHz ind - 145,650 MHz ud. 
Ansvarshavende: OZ5KD, Ålborg.

Stof til VHF spalten bedes venligst sendt inden 
den 18. til:

OZ9SW,
Jørgen Brandi,
Vorgod Ø,
7400 Herning.
Tlf. (07) 16 61 36.

Vy 73 de OZ9SW
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Så lykkedes det! Det meddeles, at OZ8FG, Franz 
Primdahl, Helsingør, er genvalgt som repræsentant 
for Sjælland i rævejagtsudvalget.

Medlemmer af rævejagtsudvalget er herefter:

OZ1LD Nyborg 
OZ1QF Tønder 
OZ3RZ Århus 
OZ5HF Herning 
OZ5WK Åbenrå 
OZ8FG Helsingør

OZ5WK, Kalle.

RESULTATLISTE 
for store fynske mesterskab i rævejagt 1972

i 100 Gerhart Christensen Anders Tønder 6 2.33.51
2 96 Helmut Christensen Ove Tønder 6 2.35.30
3 93 Axel Lykke Borg Egon Tønder 6 2.44.40
4 91 Anders Andersen Søren Tønder 6 2.45.05
5 90 Ingrid Lind Jefsen Tønder 6 2.48.38
6 89 OZ6R1 Kaj Tønder 6 3.00.38
7 88 OZ1YX Viggo Åbenrå 6 3.02.34
8 87 Jørgen Nielsen Kai Kolding 6 3.06.33
9 86 Robert Storegård Heick Kolding 6 3.36.1!

10 85 OZ5WK XYL Åbenrå 6 3.39.56
11 84 Børge Meldgård Henry Herning 6 3.46.46
12 83 OZ8JD OZ2XJ Odense 6 3.54.34
13 82 Carl Georg Johansen Bent Tønder 6 4.26.15
14 81 OZ6KV Jørn Herning 6 4.33.33
15 80 Åge Holst Karen Tønder 6 4.37.53
16 79 Per Laursen Ella Tønder 5 1.57.22
17 78 OZ3MI Henning Kolding 5 2.42.01
18 77 Karen Møller Peter Tønder 5 2.43.12
19 76 OZ6XF OZ8GT Herning 5 2.53.07
20 75 Mogens Christensen Peter Munkebo 5 3.18.54
21 74 OZ6EI OZ1T1 Århus 5 4.38.52
22 73 Sten Christensen Erik Kolding 4 2.20.05
23 72 Claus Lise Lotte Nyborg 3 1.37.28
24 71 OZ2RD Kalle Kolding 3 2.12.28

Hermed resultatet fra Store Fynske. Tak til ræve og jægere, og på gensyn til Danmarksmesterskabet.

Det fynske ræveudvalg.
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STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB

E.D.R., Herning afdeling indbyder herved alle landets rævejæ
gere til 

Store Midtjyske Rævejagt,
som afholdes den 5. og 6. august på HÆRVEJSKORTET. 
Camping: Give Campingplads v/Give Friluftsbad.
Kort: Kollemorten A 2808.
Sendetider: Lørdag kl. 21.00-00.02.

Søndag kl. 09.00-12.02.
Startkort: Kr. 20,00 for begge jagter.
Instruktion: Lørdag kl. 20.15 og søndag kl. 8.15 på Campingp
ladsen.
Tilmelding: Af hensyn til indkøb af præmier bedes deltagerne 

tilmelde sig, om muligt senest den 1. august 1972. Tilmelding 
kan ske på tlf. (07) 123049 eller (07) 127353.

Kort: Hvis nogen ønsker kort (A 2808), bedes dette meddelt 
14 dage før jagten skal køres.
Arrangørerne byder herved alle hjertelig velkommen til 

S.M.M. 1972.
Vy de 73 og på gensyn 

John - Finn - Henry - Børge

Slutsum:
Summen af QSO points gange lande kontaktet 

på hver bånd.

Eksempel:

MHz QSO Multiplier QSO points

3,5 5 3 40
7,0 5 2 30

14,0 25 15 450
21,0 15 10 230
28,0 5 5 50
total 55 35 800

final score: 35, x 800 = 28.000 points.

SWL:
Udregner final score på samme måde, men efter 

stationer de har modtaget.

RTTY amatøren

Den 2. S.Ä.R.T.G. World-wide 
RTTY contest 1972.
Start:

Lørdag den 19. august kl. 15,00 GMT til søndag 
den 20. august 18.00 GMT. Alle bånd fra 3,5 til 
28 MHz må benyttes. Samme station må kontaktes 
på hvert bånd.

Klasser:
a) single operator med op til 100 watt input.
b) single operator med over 100 watt input.
c) multi operator single transmitter.
d) SWL’s.

Exchange:
QSO nummer og RST.

Points:
QSO med eget land giver 5 points.
QSO med fremmed land. men samme kontinent 

giver 10 points.
QSO med fremmedland og andet kontinent giver 

25 points.
Bonus: QSO med skandinaver giver dobbelt 

points (også for skandinaver).

Multiplier:
Forbindelse med hvert land og hvert distrikt W/K. 

VE/VO, PY, VK, ZL, og JA. brug DXCC og WAE 
landsliste.

Log:
Indsendes inden 18. september 1972 til:
S.A.R.T.G. contest manager 
Bo Ohlson SM4CMG,
Box 1258,
S-71041 Fellingsbro,
Sverige.

Loggen skal indeholde dato, tid, call sign, sendt 
og modtaget RST multiplier og points, brug seperat 
log for hvert bånd og vedlæg en summary sheet, 
som giver total score og hvilken klasse du har delta
get i, samt navn og adresse.

Certifikater:
Til vinderen i hver klasse og hvert land. Hvor 

mange fra et land deltager vil der også blive 2 og 
3 certifikater.

Alle QSO’er med skandinaver tæller til WSRY.

I forbindelse med denne test har E.D.R. Randers 
afdeling udsat en vandrepokal til bedste danske 
klubstation. Pokalen skal vindes 3 gangefor at blive
ejendom.

Hermed følger den sidste SWL-spalte under min 
redigering og overdrages samtidig til OZ-DR 1638. 
Jeg har her på falderebet gjort op hvor mange stn, 
jeg har hørt.
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Hørt 675 stn fordelt på 76 lande.
Europa 35 lande, N.A. 4 lande, S.A. 11 lande, 

Afrika 15 lande og Asien 11 lande.
Hørt på 80 og 40 m med en SM 19 og 20-30 m 

LW.
Modtaget QSLs: 198 fra 36 lande.
Europa 24 lande. N.A. 2 lande, S.A. 3 lande, 

Afrika 5 lande og Asien 2 lande. Hertil kan føjes, 
at de sidste QSLs blev afsendt først i dette år, bl.a. 
en hel del DX'ere.

På 2 meter er fig. lande hørt: OZ, LA, SM, DM, 
DL, G og PA0.

Fra danske stationer har jeg modtaget i kke mindre 
end 87 QSLs og jeg har således været i stand til 
at opnå OZ-CCA kl II.

Ved deltagelse i E.D.R.s juletest er jeg blevet 
placeret som folger: Nr. 6, 3, 1, 1 og har modtaget 
diplom for placeringen som nr. 3 i 1969.

Stationsbeskrivelsen her:
HF: SM 19 (80 og 40 m). Ant.: 30 m LAV.
VHF: Nogoton E88CC. Ant.: 10 ele yagi.
Jeg vil i næste nr. af OZ gøre rede for fordelene 

ved først at blive DR-amatør inden licensen.
Inden DR 1638 får ordet, vil jeg ønske ham alt 

held i fremtiden især med »DR - aktivitetstesten«.

Vy 73 de OZ-DR 1482 
Anker Jensen.

Først vil jeg takke OZ-DR 1482, der nu er blevet 
licenseret. for det arbejde han har udført, så SWL- 
spalten kunne være med i næsten hvert nummer 
af OZ.

Som OZ-DR 1482 nævner, har jeg planer om en 
aktivitetstest. Men skal test’en blive en succes, må 
den nødvendigvis være så retfærdig, som overhove
det mulig. Derfor synes jeg, at det ville være en 
god idé at kigge lidt på de forhold, lytteramatører 
arbejder under i andre lande. Bagefter kan vi så 
udvælge de ting. vi synes om.

Lytteramatorer i Tyskland.
I de kommende numre af OZ vil jeg prøve at 

gennemgå organiseringen af lytteramatører i forskel
lige lande. I dette nummer skal vi se nærmere på 
»der Kurzwellenhörer«. I Tyskland kan lytterama
tøren ikke »bestille« et SWL-call, som man kan 
herhjemme. Man starter som »DL-SWL«, men får 
ikke tildelt noget nummer, fordi man endnu ikke 
regnes for kvalificeret til at give rapport. Når man 
har arbejdet nogen tid. som DL-SWL og evt. været 
med på et begynderkursus, kan man gå op til prøve 
hos deutscher Amateur Radio Club (forkortet til 
DARC). Prøven består af en praktisk og en teoretisk 
del. Den praktiske del går ud på at udfylde SWL- 
kort, log's og kunne modtage, samt nedskrive, mor
se i speed 40. Den teoretiske del af prøven består

i, at man skal gennemgå virkemåden i en simpel 
kortbølgemodtager og en strømforsyning. Ligeledes 
må man kunne anvende simple måleapparater, så
som voltmeter, amperemeter osv. Men man slipper 
ikke med det. QSO-teknik, Q-koden, forkortelser 
RST-skalaen, amatørfrekvenser, licensbestemmel
ser og regler for opsætning af antenner m.v. skal 
også fremlægges.

Efter bestået prøve får man så tildelt et SWL- 
nummer: f.eks. DE Q 16/54321, hvor DE står for 
Deutscher Empfänger, Q 16 er DOK-nummeret 
(DOK = Distrikts/Ortverbands Kenner. Hele Vest
tyskland er delt op i DOKs).

Efter et års arbejde som DE er der mulighed for 
at blive Deutscher Empfangs Meister (forkortet 
DEM). Man må være indehaver af diplomet DLD-H 
100 og ligeledes kunne fremlægge 90 QSL-kort fra 
de 6 kontinenter. Der findes specielle regler for, 
hvor mange QSLs der skal fremlægges for hvert 
bånd.

For at »uddanne« alle disse lytteramatører afhol
der DARC hvert år et stort antal kurser, der varer 
flere uger. Der undervises både i morse og radiotek
nik, og slutter med licensprøver og DE-prøver. Det 
er fra et af disse kurser, dette vers stammer: (Frit 
efter Goethe)

Habe nun, Telefonie, HF und BCI 
und leider auch Telegrafie 
studiert mit heissem Bemühe.
Da stehe ich nun, ich armer Tor 
und bin so klug als wie bevor.

I »DL-QTC«, klubblad for DARC, er der i hvert 
nummer en SWL-spalte på 6 sider. Herunder 
bringes der også glimt fra forskellige afdelinger rundt 
om i Tyskland. Man har dog ingen DR-DX som 
herhjemme.

Ligesom herhjemme afholder tyskerne juletest og 
der er også en afdeling for SWLs. Men der er også 
andre contests - ca. 3-4 om året. I Tyskland er 
der virkelig hård kamp om pladserne, der kan være 
op til 100 lytteramatører med i en test. Det er vist 
ukendt herhjemme!!!

Den tyske lytteramatør arbejder under strengere 
vilkår end her i Danmark. For at opnå et QSL fra 
en senderamatør til DLD-H diplomet, skal han aflyt
te 3 QSOs på 3 forskellige dage, hvori den samme 
amatør deltager. Altså for at opnå DLD-H 100 skal 
den tyske lytteramatør aflytte over 300 QSOs.

Kommentar.
Personlig vil jeg synes, at det system man kører 

efter i Tyskland er lige stramt nok. I den tid man 
er lytteramatør, skal man jo først og fremmest få 
kendskab til forholdene på båndene og kendskab 
til QSO-teknik, radioteknik m.v. I Tyskland skal
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man derimod have dette kendskab, inden man kan 
begynde som SWL. Vil man være DEM i Tyskland 
kræver det imidlertid, at man er aktiv i ca. 2-3 år, 
hvor man prøver at skrabe de 390 QSL-kort ind, 
der er nødvendige. Ligeledes ved senderamatører
ne, at når de får rapport fra en DE eller DEM, 
er det en rapport, de kan sætte deres lid til. (Hermed 
skal ikke være sagt, at man ikke kan stole på andre 
rapporter, men en garvet lytteramatør, der har RST- 
skalaen ridset ind i baghjernen, giver nok en bedre 
og mere nøjagtig rapport end den begynderen giver 
i de første uger efter sin start).

Gennem lokalafdelingsstoffet i den tyske SWL- 
spalte får man det indtryk, at der kun er få aktive 
lytteramatører, når man læser den danske SWL- 
spalte.

En anden ting man har haft stor succes med i 
Tyskland er de omtalte kurser for lytteramatører 
(de såkaldte Lehrgånge). DARC anbefaler andre 
lande at tage denne kursusform op. Skulle vi prøve?

Jeg håber, at dette indslag vil give noget at tænke 
over. Når vi har haft et par lignende artikler om 
lytteramatører i andre lande, kunne vi jo overveje, 
om der var noget, som kunne indføres herhjemme. 
Lad os få en diskussion igang, hvor også DU bidra
ger med din mening.

Til sidst skal jeg lige nævne, at stof for optagelse 
under SWL-spalten skal sendes til: OZ-DR 1638, 
Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart, ind
en den 18. juli.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej. 
Møde: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 61 
2300 S. Tlf. 593612.
Lørdag den 10. juni havde vi en fin skovtur til Hotel Påske

bjerg Kro. Vi var 17 deltagere, som alle fik en fornøjelig aften. 
Vi håber at kunne arrangere en lignende tur en anden gang.

Program:
10. aug. Klubmøde. Vi snakker om den kommende sæsons 

arbejde. Mød nu op allesammen, så I kan være med til at 
bestemme aktiviteterne i den kommende sæson.

Rævejagter:
4. aug. rævejagt.

18. aug rævejagt.
Se OZ maj, hvor rævejagterne er nærmere omtalt.

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god ferie, vi ses den 10. 
aug.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Fra 14. august har afde

lingen mode hver mandag kl. 20,00. QSL (OZ6MK og OZ9NP) 
udleveres 19,30-20,00.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.

Vi afholder i vintersæsonen morsekursus og 2 tekniske kur
ser under FOF. Lærere på de tekniske kurser bliver OZ4FIZ 
og OZ5AK. Prisen bliver efter de nye regler langt lavere end 
sidste år. Tilmelding sker til FOF efter nærmere meddelelse 
i OZ for august.

Formanden modtager gerne tilmelding til afdelingens 40 års 
fødselsdagsfest den 9. december.

Program:
Mandag den 14. august: Klubaften.
Mandag den 21. august:

OZ5NT vil fortælle om SSTV (slow scan TV).
Mandag den 28. august:

Vi har klubaften, men OZ9ZI vil redegøre for sine planer 
for den kommende sæsons byggeaftener. Det skulle denne 
gang være transistoriseret HF-grej. Vi kan diskutere emnet, 
og interesserede kan tilmelde sig i aften.

Mandag den 4. september:
Vi regner med besøg af amatører fra USA. (Rejse arrangeret 
af »73 Magazine«).

Mandag den 11. september: Mobiltest på 2 meter.
Mandag den 18. september: Klubaften.

Vy 73 de OZ1SZ

KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1,
4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.

OZ5GF Leif Olsen Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: GI. Flellebækvej 63.
Fmd.: OZ8PK, P. Kreiberg Jensen, Sdr. Strandvej 36 A.

Tlf. 216498.
Kass.: OZ5FO, Peter Buch, Søndermarken 60,

3060 Espergærde.
Den 30. maj afholdtes i klublokalet ordinær generalforsam

ling med dagsorden ifølge lovene: fint fremmøde.
Kasserer OZ8QD ønskede at fratræde og OZ5FO nyvalgtes.

I øvrigt genvalg.
Der nedsattes antennerejsningsudvalg, så nu kommer den 

måske op. I øvrigt drøftedes en prioritering af nyanskaffelser
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KREDS|
Hovedbestyrelsesmedl.: •

0Z4SJ Svend Aage Jensen, Frugthaven 31, J
2500 Valby. Tlf. (0182) 967y. ;

OZ5RO Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96-’ th., J
2920 Charlottenlund. Tif. (0166) 7425.

OZ6PA Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
2300 København S. Tlf. (01) 55 63 64. -



og en evt. udvidelse med et særligt senderrum. Forslag kommer 
fra vor sagkyndige. Beretning og regnskab godkendtes.

Der er ikke særlige arrangementer i sommertiden, men stadig 
de almindelige klubaftener hver tirsdag kl. 20,00.

Vy 73 de OZ8RY

HOLBÆK
Lokale: Østermarksskolen.

Fmd.: OZ5PF, Flemming Pedersen, Storemøllevej 2, Holbæk.
Næstfmd.: Georg Christiansen, Borchsvej 5, Holbæk.

Kass.: OZ3SE, Svend Åge Eriksen, Bjergmarken 9, Holbæk.
Sekr.: OZ4DH, Claus Holm Hansen, Bakkekammen 20, 

Asnæs.
Nu sker der noget i Holbæk afdelingen - »forhåbentligt«.

Efter 4 års stilstand, tog OZ5PF initiativet til at få sat liv 
i afdelingen, hvilket blev gjort med maner ved indbydelse til 
generalforsamling på Østermarksskolen i Holbæk.

Den 7/6 blev generalforsamlingen afholdt. OZ5PF beholdt 
sin plads som formand. Kasserer blev OZ3SW, da OZ8LJ ønske
de at trække sig tilbage; han mente, at der var længere fra 
Holbæk til Hørve end omvendt. Valget af næstformand faldt 
på Georg Christiansen, som sammen med kasseren er helt 
nye ansigter. OZ3PC valgtes til revisor, og dennes suppleant 
blev Svend Christiansen Labæk 4. Desuden var de 8 ud af 
den 12 mands store forsamling nye medlemmer. Seks har 
fornyligt fået sendetilladelse, hvilket vi ønsker til lykke med.

Der blev på generalforsamlingen fastsat et symbolsk må
nedskontingent på 2 kr., da vi ikke har nogle udgifter. Alle 
skulle være i stand til at deltage.

Da vi har fået adgang til dejlige lokaler på Østermarksskolen, 
skulle vi gerne se nogle flere af de mange amatører, som efter
hånden findes i Odsherred, så vi kan få gang i den gamle 
forening igen efter sommerferien.

Vy73 de OZ4DH, Claus

- også 
afdelingsstof 
indsendes til 
hovedredaktøren 
inden den 20. i 
måneden.

De 11 nye licenser vil blive annonceret i august OZ.
Kassererens beretning gav ikke anledning til store kommen

tarer, da kassen stemte på ører.
Det blev bestemt at oprette en QSL central hernede hos 

OZ5GF, og man enedes om, at en ti’er er prisen for at kunne 
sende og modtage QSL kort gennem afdelingen ved møderne. 
Denne ti'er skal sendes til kassereren eller formanden.

I den efterfølgende behandling af indkomne forslag, blev 
det bestemt, at vi til september starter første mødeaften med 
en auktion. Derefter vil vi holde mødeaften hver ugedag. For
slag til nybygninger og/eller undervisning vil blive behandlet 
og effektiviseret af OZ3RA og OZ2GC. Det er meningen, at 
OZ3RA tager sig af konstruktionerne og OZ2GC tager sig af 
undervisningen. Men mere herom i augustnummeret.

GOD SOMMERFERIE.
Vy 73 de OZ3GH, Gunther

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: OZ3HQ, H. P. Hansen, Fensmark Skov, 4700 Næstved.
Tlf. (03) 74 61 01.

Ombygningen af klublokalerne er i fuld gang med et del
tagerantal langt større end hvad vi er vant til, hvilket er 
meget glædeligt, så håbet om at få lokalerne indrettet til 
hyggeligt samvær i løbet af kort tid, er voksende. Klub
stationen er til gengæld noget stille i denne tid, dog håber 
vi snart at blive QRV på 2 m ved OZ8BO's indsats.

Vi regner ikke med at arrangere nogen særlig festivitas, 
førend vi er færdige med klublokalerne, dog har OZ3HQ 
sendt en indbydelse til Lubeck-amatørerne om et besøg til 
efteråret eller sidst på sommeren.

Vi håber fortsat at se en masse mennesker myldre frem 
med krum ryg hver tirsdag.

Vy 73 de OZ9DT, Palle.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9, 
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: 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.).

Kass.: Mogens Rasmussen, Raa, 4930 Maribo.
Best. mdl.: OZ2GC.
Best. mdl.: OZ3RA.
Sekr.: OZ3GH, Gunther Hansen, Gaabense, 4840 Nr. Alslev.
Efter at vi fik klaret problemerne med at finde et lokale, 

der var stort nok til at huse alle fremmødte til generalforsam
lingen, gik vi over til dagsordenen.

Formanden aflagde beretning, hvori han bl.a. takkede 
OZ2GC og OZ4FL for det store arbejde, der er lagt i vinterens 
undervisning. At det er effektivt gjort ses af, at der er kommet 
11 nye C licenser hernede TIL LYKKE - TIL LYKKE!!!!

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.

Afslutningsfesten den 8. juni foregik på vanlig vis med grill
pølser og hvad dertil hører. Herefter holdes ferie til 10. august 
1972, hvor vi igen tager fat på 2 m modtageren.

Weekendferien i »Æblehaven« sammen med Odense afd. 
forløb godt, bortset fra regnvejret om lørdagen. Der var 5-6 
familier, samt en del gæster. Der blev kørt mange QSO’er, 
afviklet 3 ræve - gå - jagter i de naturskønne omgivelser, samt 
masser af hygge med kaffe, god mad og P35.

Rævene holder ferie, men starter op igen onsdag, den 2. 
august 1972 med første udsendelse kl. 19.30 og sidste kl. 21.00.

Vy 73 de Inge.
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ODENSE HURUP
Call: OZ3FYN.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kld., Odense.
Sekr.: OZ8HV, Helge Larsen, Chr. Lunds Alle 38,
5250 Fruens Bøge. Tlf. (09) 17 05 98.

Som nævnt i juni nummeret var en af vore sidste aktiviteter 
generalforsamlingen.

De vigtigste punkter herfra er som følger:
Erling, OZ7XG blev valgt som di rigentog styrede med myndig 

hånd forsamlingen.
Den afgående formand OZ8JD aflagde beretning, i hvilken 

han omtalte de mange gode foredrag og flere interessante 
virksomhedsbesøg.

Vinterens kursus var blevetvelgennemført takketvære OZ5CI 
og OZ5LG, og d. 2. juni myldrede det med nye calls, især 
på 2 meter-båndet.

Vore lokaler er i sæsonens løb blevet ombygget, så vi nu 
råder over et rimeligt stort lokale såvel til foredrag som til 
filmsfremvisning m.m.

Der har været et par fællesarrangementer med Nyborg afd., 
som er spændt godt af.

Formandens beretning blev godkendt, dog med et par be
mærkninger om bestyrelsens disposition ang. repeater-sagen.

Kassereren, OZ5CI, fremlagde regnskabet, som trods den 
store udgift til lokaleombygning fremviste et mindre overskud.

Regnskabet blev godkendt.
Derefter var der valg af ny formand og 2 bestyrelsesmedlem

mer. Se juni nummeret.
Generalforsamlingen takkede de afgåede for godt initiativ 

i afdelingsarbejdet.
Under evt. blev der nedsat et byggeudvalg, der skal forsøge 

at arbejde frem mod egne lokaler.
Til udvalget blev valgt OZ6EQ, OZ3RC og OZ7XG.
Ret. slut.
D. 9.-10.-11. juni løb sidste fællesarrangement med Nyborg 

af stabelen på Æblehavens Campingplads ved Nyborg.
Det blev en hyggelig affære for de fremmødte med diverse 

radioaktiviteter og andet. Hl.
Program for efterårsmøderne følger i august. Første møde

dag efter ferien bliver 28/8. - Fortsat god ferie.
Vy 73 de OZ8HV, Helge.

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde Skole.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl. Tlf. Krik 85.
Efter afholdt teknisk prøve kan vi nu notere os for yderligere 

to call's, nemlig OZ5MU, Erik Trudsø Jespersen og OZ8YN, 
Poul Nielsen.

Torsdag den 8. juni havde vi besøg af OZ1GP. OZ4PY, 
OZ1MN, OZ1ZC og OZ5NS, der gav deres bidrag til en hyggelig 
aften. Hpe cuagn.

Der er nu 9 licenserede amatører her i afd. og alt går OK 
med en fin mødeprocent, hvilket vidner om stor interesse for 
vor fælles hobby.

Vy 73 de OZ4XL, Svend.

VIBORG
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov. Tlf. 647161.
På generalforsamlingen vedtog vi at købe måleinstrumenter 

for et beløb.
Derernu indkøbten målesender og etgitterdykmeter. Begge 

instrumenter kan lånesved henvendelse til OZ7OT, tlf. 620989.

Rævejagter:
Onsdag d. 19.7.72 kl. 19.30 til 21.30.
Tirsdag d. 1.8.72. kl. 19.30 til 21.30.
Angående sendetider for de to ræve: Se OZ maj.

Vy 73 de OZ70T, Ole

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
OZ7IN Irvin Nielsen, Enebaervej 4,
8240 Risskov. Tlf. (06) 17 70 61.

Call: OZ9HBO.
Fmd.: OZ4PY, tlf. (07) 424673.
Generalforsamling afholdes på Højskolehjemmet den 25/7 

1972 kl. 19,30. Dagsorden i følge lovene.
Efter sommerferien starter vi i et nyt klublokale, men det 

kræver en kærlig hånd, inden vi kan tage det i brug.
Vi ønsker Per Givskov, OZ2PG, til lykke med licensen, og 

byder ham velkommen i amatørernes række.
Vy 73 de OZ1YA/Kis.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Finsensgade 23;.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 165415.

Program:
Onsdag den 9. aug.: Mødeaften.
Lørdag den 19. aug.: Sommerfest, nærmere herom på første 

mødeaften eller pr. telefon.
Vy 73 de OZ1EM, Erland.

HERNING

Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ90G, Otto S. Nielsen, Brændgårdsvej 33, 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken 111,
9000 Ålborg. Tlf. (08) 12 10 74.
OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole.
9240 Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.

HOLSTEBRO



Program:
Lørdag/søndag den 5/6 august 1972 kl. 20.00:

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT se under »Rævejægeren«. 
Onsdag den 30. august 1972 kl. 19.30:

OZ8RH Ryan Holm, Holstebro, holder foredrag i klublokaler
ne over emnet:
ELEMENTÆR TRANSISTORTEKNIK.
Reserver nu denne aften - alle sammen - også old -boys'erne. 
Afdelingen holder ikke sommerferie i år. Dette for at aktivite

ten ikke skal stagnere. Klublokalerne skulle nu være nymalede 
og istandgjort. Kom og se hvor hyggeligt, det er blevet.

Vy 73 de Børge

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13.
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 10, 

Egebjerg. 8700 Horsens. Tlf. (05) 656049.
Mandag kl. 19.30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling TORSDAG 
den 17. AUGUST kl. 20,00 i klublokalet.

Dagsorden ifølge lovene.
Vy 73 de Søren.

VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 38.

Tlf. (05) 826820, tlf. arb. (05) 824121.
Ved generalforsamlingen den 23. maj 1972 valgtes OZ9WN 

til formand og OZ4RU til sekretær, øvrige valg var genvalg.
Det indkomne forslag om halvårlig opkrævning af lokal

kontingentet, blev vedtaget.
Afdelingen holder sommerferie til den 22. august 1972, hvor 

vi starter med et orienterende møde. Her vil OZ4GS fortælle 
om HB's arbejde og problemer.

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Kass.: Karsten Messel, Akacievej 9, 8240 Risskov.
Tlf. (06) 175181.

Program
Se X-QTC for såvel alm. mødeaftener som rævejagter.

Vy 73 de OZ5SB, Svend.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades Skole, 2. sal.
Møde: Onsdag kl. 19.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Snelev, Tangevej 92 A, 6760 Ribe.
Tlf. (05) 42 04 14.

Møderne genoptages onsdag d. 9. august.
OZ1M, Immanuel Jensen, døde torsdag d. 15. juni. Se nekro

log andetsteds i dette OZ.
 73 de OZ1ZN, Leif.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: »LUNDEN«.
Møde: Hver tirsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ7JI, Jim Andersen. Tlf. 836064.
I løbet af det sidste halvår har klubben kørt teknisk kursus 

for 7 deltagere, hvoraf de 5 bestod prøven d. 31/5 d.å. Vi ønsker 
dem til lykke med licensen, og håber de stadig vil komme 
i foreningen.

Tirsdag d. 30. maj var klubben gæst på Fysisk Institut, Århus 
universitet, mødedeltagelsen var meget stor (ca. 75%), hvilket 
vil sige 31 deltagere. Der blev efter en kort gennemgang ved 
OZ7EX og OZ7DH vist rundt i acceleratorafdelingen, hvor der 
var lejlighed til at se forskelligt udstyr, som benyttes i 
forskningen på instituttet. Der blev sluttet af med kaffe.

Sommeren nærmer sig, og klubben holder ferie fra 1/7-15/8, 
da deltagelsen i dette tidsrum af erfaring er meget ringe. Efter 
sommerferien starter vi med EKSTRAORDINÆR GENERAL
FORSAMLING. som er fastlagt til d. 15. AUGUST, og vil blive 
afholdt hos Vulcan, Randersvej, kl. 19,30. Da vi gerne vil have 
lidt styr på klubben, opfordres DU til at møde op, så der kan 
vælges en bestyrelse, der har opbakning af medlemmerne.

Med hensyn til efterårets arrangementer vil du få oplysninger 
i denne spalte eller i klubben.

Vy 73 de OZ7DH, Erik.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Lokale: Slotsgade 161.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (045) 2 53 78.

Den 30. 5.1972 afholdt vi generalforsamling på »Thomashus 
Kro«. Der var fremmødt 18 personer, deraf ét nyt medlem (en 
ung og frisk pige).

Efter at formanden, OZ8IN havde budt velkommen, blev 
OZ8BX, Jørgen, valgt til ordstyrer. Derefter aflagde formanden 
beretning og kom herunder ind på de forskellige aktiviteter, 
som foreningen har kørt i det forløbne halvår. Der har f.eks. 
været julemik, morsekursus, teknisk kursus, fastelavnsfest, 
foredrag, mobiltest, film samt de fælles sønderjyske arrange
menter. Der blev orienteret om, at Sdj. afd. omfatter 122 
medlemmer, deraf H.D.R. med 33 medlemmer. (Sidstnævnte 
mærker vi dog ikke meget til på vore mødeaftener). Ligeledes 
fik vi lidt at vide om de kommende sdj. arrangementer. Der 
blev stillet spørgsmål om den sønderjyske repeater, som 
OZ8IN redegjorde for.

Kassereren aflagde beretning med tørre tal og ord, som en
stemmigt blev godkendt.

Derefter gik vi over til valget, som fik følgende resultat:

formand .................................................................... 8IN
kasserer .................................................................  6WT
sekretær .................................................................  5GK
best. medl................................................................  2TV
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suppleant ................................................................ 8BX
revisor .....................................................................  4FA
revisor .....................................................................  5EZ
suppleant ................................................................. 8JV

Der var ikke indkommet nogle forslag. Først under eventuelt 
rejstes forskellige spørgsmål og forslag.

Næste gang vil der kun være 2 bestyrelsesmedlemmer på 
valg.

Også kontingentet var til debat. En forhøjelse fra 32 kr. til 
40 kr. pr. år blev vedtaget og træder i kraft pr. 1. 10. 72. Vi 
vil prøve med girokort, for nu SKAL kontingentet ind.

Der blev holdt afstemning om vi stadig skulle sende medde
lelser ud pr. post og gennem OZ, og man var enige om, at 
dette var effektivt.

Hermed var generalforsamlingen afsluttet, og formanden 
takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Vy 73 de OZ5GK, Kurt.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (044) 5 62 00.

Afd. takker Sønderborg afd. for en morsom og hyggelig aften. 
Ferielukning i juni måned. Vi mødes igen fra 3. aug.

Program:
I samarbejde med Sønderborg afd. har vi truffet aftale med 

OZ1LN, angående foredrag d. 17.8. kl. 19,30 DNT, om opbyg
ning af hans modtager.

Søndag d. 20. aug. udflugt til Esbjerg, så sæt kryds på kalen
deren. Nærmere om dette emne i næste OZ.

Bestyrelsen ønsker alle en god ferie.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

SØNDERBORG
Lokale; c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 EgernsOnd. Tlf. (046) 5 04 44.

Vi starter eftersommerferien med at tagetil Nord Als afdeling, 
hvor vi er inviteret til at høre OZ1LN fortælle om sin modtager. 
Til de ikke bilende: prøv at kontakte et bestyrelsesmedlem 
her angående kørelejlighed.

Mødeti Nord Als afdeling er torsdag den 17. august kl. 19,30. 
Program for vort tekniske kursus vil fremgå af august OZ.

Vy 73 de OZ6AO.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Kalle Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (046) 2 13 11.

Det månedlige møde i klubhuset bliver torsdag, den 20. juli 
kl. 19,30.

Et velkommen på båndene også tiI de nylicenserede medlem
mer, der har bestået prøven hos P&T.

God ferie til alle.
Vy 73 de OZ6IC

Nye medlemmer.
12796 Elektronikgruppen v. Kbh. Universitet, 

Universitetsparken 5, København Ø.
12797 Jens Jacobsen, Nørrevoldgade 94, Fredericia.
12798 Svend Mousten Hansen, Brøndumsgade 40, Skive.
12799 Ib Flak, Jens Baggesensvej 1021 tv., Århus N.
12800 Erik Ørving, Maglebo 4, Kastrup.
12801 OZ4LZ, Harald Hinge Andersen,

Frederikssundsvej 68 E, 1 tv., København NV (A).
12802 Kaj Thorhauge, Eskildsgade 505, København V.
12803 Hugo Olsen, Øster Farimagsgade 26 B, 3 tv., 

København Ø.
12804 Jan Fischer, Kirsten Kimersvej 28, København S.
12805 Peter Raabye, Tranevænget 56, Glostrup (A).
12806 Erik Nobel, Floradalen 19, Virum (A).
12807 Jørn Peer Cederbro, Margrethevej 30, Vejle.
12808 H. M. Frydenlund, FLD Lundebakke, Sunds.
12809 Karl Johs. Reker, Store Torvegade 57, Rønne.
12810 Niels Bertelsen, Vesterbrogade 98 A, 3 tv.,

København V (A).
12811 Mogens K. Simonsen, Ndr. Frihavnsgade 672 tv., 

København Ø.
12812 Franz Silbæk, Slotsgade 29, Haderslev.
12813 Anders Preben Eriksen, Hjortebrovej 34, Haderslev.
12814 OZ9UD, Søren D. Nissen, Sophie Amaliegård, Hornslet.
12815 Bent Helge Hansen, Nyvangsvej 127, Randers.
12816 SM6BAL, Göran Palm, Dr. Forseliusgatan 44, 

Göteborg, Sverige.
12817 Ib Sørensen, Bykrogen 32, Mørkhøj, Søborg (A).
12818 Knud Erik Sønderskov, Boskopvej 2, Silkeborg.
12819 OZ4VJ, Bent Jensen, Palermovej 9 st. tv., København S
12820 OZ5MU, ErikTrudsø Jespersen, Gettrup.
12821 OZ8YN, Poul Nielsen, Gettrup.
12822 Flemming Petersen, Engdalen 35, Grenå.
12823 Flemming Havmøller, Frederiksberg Bredegade 9, 

København F.
12824 Leif Thulin, Søndergade 42, Rønne.
12825 Birgit Thulin, Søndergade 42, Rønne.
12826 Kaj Kofoed, Lobbæk Hovedgade 12, Lobbæk, Åkirkeby.
12827 Knud Andreas Jensen, Gudhjemvej 2, Østerlars.
12828 Arne Andreas Hulgaard, Nygade 22, Klemensker.
12829 Per Mølgaard Pedersen, Sminge Mark, Silkeborg.
12830 Poul E. Sørensen, Chr. Hansensvej 20, Holbæk.

Atter medlem.
4466 Boris Almind, Holmelinsvej 5, Lyngby.
4004 OZ5AN, P.A.N.I. Alberg, Mellemvangen 49, Brønshøj (A). 
9412 Joel Lyngeled, Frejasvej 14 st. tv., Koge.
9155 OZ9ML, Arne Petersen, Rosenvej 26, Sundby, 

Nykøbing F.
1511 Aksel Nielsen, Nielsens Planteskole, Varde.
5804 OZ2ZH, Ib Houby, Lyshøjgårdsvej 612, Valby.

Rettelser til QTH-listen.
4577 OZ2IL, E. Lundorf Larsen, Holme Ringvej 47,

8270 Højbjerg, skal være 2LL.
12513, OZ5ZK, Knud E. Jørgensen, Lind Hovedgade 30,

7400 Herning skal være OZ5YJ, Knud E. Jørgensen, 
Gillebakken 38, Løvel, 8800 Viborg.

Tilføjelser:12062 OZ1IY, Alex Larsen, Lindholmvej 30, 
8200 Arhus N.

12491 OZ4YB, Birgit Dyhr, Klostergårdsvej 9, Øm, 
4000 Roskilde.

- OZ5ZK, P. S. Hansen, Strandvejen 181,
3751 Øster-Marie.
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Registrerede DR-amatører (1/7 71-20/6 72).
12324 DR 1638 Karsten Mejer, Odensevej 54, Middelfart.
12328 DR 1639 Birgit Stecher, Thyregodsvej 4, Valby.
12188 DR 1640 Knud E. Jørgensen, Grønbækvej 23, Hvidovre.
12327 DR 1641 BennyH.Jensen,Oehlenschlægersgade4'tv., 

København V.
12353 DR 1642 Michael Wehnert, Sønderøksevej 14, 

Halvrimmen, Brovst.
12368 DR 1643 Leif Karsten Jensen, Kejlstrupvej 60, 

Silkeborg.
12283 DR 1644 Jørgen Jeppesen, Mosevangen 101, Munkebo.
12358 DR 1645 Anders Mikkelsen, Farvergade 16, Horsens.
11540 DR 1646 G. Flesborg, Tidemandsvej 16, Holbæk.
11408 DR 1647 Palle Andersen, Gelstrupvej 10, Egebjerg, 

Nykøbing S.
12140 DR 1648 Allan Boserup Kristensen, Nørregade 52 A, 

Hvide Sande.
12495 DR 1649 Bjarne Hansen, Begtrupvej 79, Sporup.
12055 DR 1650 ClausBødtcher-Hansen,Nørrebrogade210A, 

København N.
12511 DR 1651 Verner Qvotrup, Mellemtoftevej 11, Valby.
12518 DR 1652 Ib Wittus, Stadionvej 10, Stilling.
12507 DR 1653 Kai Ove Hansen, Treschowsgade 3, Vejle.
12570 DR 1654 Rudi Syberg, Markvej 11, Skagen.
12504 DR 1655 O. Lundsgård, Egense, Otterup.
12575 DR 1656 John Holmkjær, Ved Kirkebjerg 82 tv., 

Glostrup.
12587 DR 1657 Steen Poulsen, Svanevej 183tv.,

København NV.
12591 DR 1658 Sv. Åge R. Hansen, Roskildevej 17 B, Holbæk.
12539 DR 1659 Johnny B. Pedersen, Gudrunsvej 63 tv., 

Brabrand.
12614 DR 1660 Villy Lyngholm, Gudrunsvej 62 th., Brabrand.
12606 DR 1661 Erik Gadeberg, Slagelsevej 29', Næstved.
11684 DR 1662 Palle W. Randløv, Kongelyset70, Slagelse.
12621 DR 1663 Tommy Nielsen, Ringvej 45, Kølvrå, Karup J.
12008 DR 1664 Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, Vejle.
12630 DR 1665 H. R. Poulsen, Randkløve Alle 3, Kastrup.
12198 DR 1666 BentJørgensen.SøndernæsBrøns,Skærbæk.
12664 DR 1667 John Madsen, Nygade 162, Horsens.
12623 DR 1668 Lars Hansen, Ahlefeldtsgade 31',

København K.
12673 DR 1669 Johnny Høeg, Fuglebakken 191 th., 

Vordingborg.
10865 DR 1670 Vagn Andersen, Strandvejen 8 B, Århus C.
12704 DR 1671 Kurt Lihme, Nålemagervej 67, Randers.
12705 DR 1672 Harry Hougaard, Hjortevej 21, Randers.
12700 DR 1673 John Lassen, Lunden, Glæsborg.
12562 DR 1674 John Larsen, Enghavevej41, Frederikshavn.
11417 DR 1675 Erik Jacobsen, Sønderbrogade 56A, Horsens.
12634 DR 1676 Bent Jahn, Lundum, Horsens.
12733 DR 1677 Poul Erik Nielsen, HøjeGladsaxe45,5 th., 

Søborg.
12741 DR 1678 Hardy Frandsen, Elmegade 25'tv., 

København N.
12783 DR 1679 V. Aa. Abildbak, postbox 304, Vejle.
12807 DR 1680 Jørn Peer Cederbro, Margrethevej 30, Vejle.
12830 DR 1681 Poul E. Sørensen, Chr. Hansensvej 20, 

Holbæk.

Nye tilladelser.
C 12062 OZ1IY, Alex Larsen, Lindholmvej 30,8200Århus N. 
D 12747 OZ2HV, Hakon Houlbæk,

Enghavevej 27, 1674 København V.
B - OZ2SI, Cornelius Bos, Morlenesvej 16,2840 Holte.
A - OZ3EUS, Esbjerg Ungdomsskole,

Østergade 3, 6700 Esbjerg.
Postadr.: OZ3EB, E. Breckling,
Ydums Alle 5, 6700 Esbjerg.

D - OZ4ED, Edel Christensen,
Odinsparken 7 B st., 4270 Høng.

Inddragelse.
B OZ1AE, A. A. K. Eskelund, Ringgade 198, 6400 Sønderborg 

(i maj »OZ« fejlagtigt anført som OZ1A).
B OY1L, R. A. Lakjuni, A Gordum, 3870 Klaksvig.
C OY3KB, K. Bertholdsen, 3890 Vagur.
C OY3MX, M. Højgaard, Rituvik, 3800 Torshavn.
C OY4YL, B. Johansen, Gundadalur, 3800 Torshavn.
B OY7J, J. C. Sivertsen, Yviri vid Strond, 3800 Torshavn.
C OZ1CE, N. A. B. Haase, Kærsangervej 56, 4300 Holbæk.
B OZ1FK, F. N. Dynt, Egilsgade 49, 2300 København S.
D OZ1FY, F. A. Petersen, Klemmenstrupvej 10, 4600 Køge.
B OZ1KE, K. R. Andersen, Lind, 7400 Herning.
B OZ1PT, P. R. E. Svensson, Søndermarken 10, 6700 Esbjerg. 
B OZ2GB, V. H. Andreasen, Clermontegade 29 st.,

4000 Roskilde.
B OZ2GN, R. L. G. Christensen, Kristinelundsvej 26,

4200 Slagelse.
B OZ2GW, Sven Pape, V. Gimsing, 7600 Struer.
B OZ3GH, E. G. Hansen, Gåbense, 4840 Nørre-Alslev.
B OZ3KV, V. M. P. Korsgaard, Koldingvej 96, 8800 Viborg.
B OZ3TO, K. Thomsen, Gladsaxe Møllevej 40 st. th.,

2860 Søborg.
B OZ3TR, P. Trankjær, Fuglsangsvej 3, 7620 Lemvig.
B OZ3TX, F. G. Jelstrup, Enghavevej 18, 9000 Ålborg.
C OZ3VA, E. F. Jershauge, Købkesvej 39, 5000 Odense.
B OZ4HO, Sv. O. Hørringsen, Almindevej 9, 3700 Rønne.
D OZ4IE, H. I. Nielsen, Birksgade 1, 4400 Kalundborg.
B OZ4IS, P. Henriksen, Godthåbsvej 15, 3751 Øster-Marie.
C OZ4LB, L. Bjørn, Mandalsvej 22, 8200 Århus N.
B OZ4PH, P. H. O. Hansen, Maltagade 304, 2 300 København S. 
D OZ4QL, L. V. Lundfort, Godthåbsvej 32 A, 2000 København F.

B OZ4SS, S. Skov, Skottegården 57, 2770 Kastrup.
C OZ4YH, S. Høyer, Grenåvej 12, Løgten, 8541 Skødstrup.
B OZ5AS, A. N. Skov, c/o N. Skov, 6731 Tjæreborg.
B OZ5CW, S. J. Hansen, Hollændervej 37,5500 Middelfart.
B OZ5DG, L. B. Petersen, Elmevej 14, 6100 Haderslev.
B OZ5EG, E. Jensen, Borgerdiget 64 B, 2730 Herlev.
B OZ5JP, J. L. Petersen, Kastaniealle 15, 5700 Svendborg.
C OZ5NP, N. S. Hansen, Høje Gladsaxe 96', 2860 Søborg.
C OZ5OC, O. C. Nielsen, Sjællandsgade 73, 7400 Herning.
C OZ5XL.P. S. Larsen, Nordvestpassagen 79,8200Århus N.
B OZ6AC, H. Jensen, Ramsing, 7861 Balling.
D OZ6ET, E. F. Juhl, Skaverup, 4760 Vordingborg.
B OZ6JG, J. Groth, Kærmark 12, 2500 Valby.
B OZ6NS, N. Bjerregård Sørensen, Kirsebærvej 1, Torsted, 

8700 Horsens.
B OZ6RC, C.Å. Christiansen,Tjørnevej 14,4230Skælskør.
D OZ6SC, S. S. Petersen, Mylius Eriksensvej 45, 9000 Ålborg. 
C OZ6UK, K. Kirkegård, »Kirkegård«, Måbjerg, 7500 Holstebro. 
B OZ6VB, V. Brandrup, Stenløsevej 83 B, 2700 Brønshøj.
B OZ6XM, B. R. Madsen, Poppelvej 15, Vinderød Skov,

3300 Frederiksværk.

B OZ7HU, H. Petersen, c/o M. S. Fossum, Bygårdsstræde 12, 
2700 Brønshøj.

B OZ7JE, K. B. Jensen, Brorsonsvej 11, Elling,
9900 Frederikshavn.

A OZ7JX, J. 0. Giehm, Bastholmen 53, 3520 Farum.
B OZ7RJ, E. M. Røssel, I Bakkerne, Årsdale, 3740Svaneke.
D OZ7QX, B. K. Traneberg, Søndergade 31', 9000 Ålborg.
B OZ8CR, H. H. T. Stollberg, Samsøvej 7,8348 Nykøbing F.
B OZ8DA, B. Nielsen, Dannebrogsgade 86, 9700 Brønderslev. 
D OZ8EY, P. Rasmussen, Bredahlsvej 7", 2500 Valby.
B OZ8IL, J. Lundfort, Godthåbsvej 32 A, 2000 Køben havn F.
B OZ8MN, N. E. Jensen, Valdemarsvej 203, 7400 Herning.
B OZ8RF, P. R. Hansen, Thorsgade 44, 5000 Odense.
A OZ8UC, K. L. Christiansen,Ålekistevej 153,2720Vanløse.
C OZ8XY, B. P. Sørensen, Krimpendam31,7500 Holstebro.
B OZ9DA, J. Damm-Johansen, Hammerhusvej 432,

8210 Århus V.
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B OZ9RG, J. H. Rabe, Vindingevej 69 D, 4000 Roskilde.
B OZ9TI, V. J. Jørgensen, Lille Værløsevej 106, 3500 Værløse. 
B OZ9TS, T. Sørensen, Lindved pr. 5260 Hjallese.
B OZ9WO, S. M. Pedersen, Vestervang 39, 8000 Århus C.
D OZ9YT, T. H. Thomsen, Blickersvej 922, 3000 Helsingør.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3 

kr. - Annoncerne sendes direkte til kassereren senest d. 20. 
i måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

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 Korsør.

Tlf. (03) 58 01 02. '

Sekretær:
OZ4 GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58,

8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Forretningsudvalget består af OZ3Y, OZ4GS og 
Grethe (uden stemmeret).

VHF-udvalg: OZ5WK, OZ5KD, OZ5GF.

HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5 WK.
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51, Ingstrup, 
9480 Løkken.
Foredragsmanager:OZ3RCH.BroNielsen,Rahbeksvej1, 
5000 Odense, tif. (09) 12 77 33.
Funktionærer:
Grethe (Kasserer) GretheSigersted, Borgmestervej 58, 

8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktø rogansvarshavende:OZ7XGErlingHansen, 
Sophus Bauditz Vej 14,5000 Odense. Tlf. (09) 1131 09.

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof): 
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,3520 Farum. 

Tlf. (01) 95 11 13.

VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Ø,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til kassereren.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendestil OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 74 15.

Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse af 
»OZ«. Ved indmeldelse betales desuden etindskud på 
10,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9, 5800 Nyborg. 
Tlf. (09) 31 04 58. ~

UdebliverOZ klagesskriftl ig t ti I det lokaleposthus. Giver 
klagen ikke resu Itat, reklameres til kassereren, som da 
starter en officiel undersøgelse af sagen.

Afleveret til postvæsenet den 14. juli 1972.

Købes: RADIOMETER gitterdykmeter. 
Sælges eller byttes: STORNO CQM 33/C7. 
OZ7FG. Tlf. (06) 320448.

Sælges: Transceiver DRAKE TR4, komplet og køreklar, 100% 
OK. '

OZ6ME. Tlf. (03) 722948.

Købes: Et stk. TC 55, helst ulovlig, 5 W. Mads, Box 2, 7861 
Balling.

Sælges: 2 m TAXA-stationer - 1 stk. STORNO-7, 225,- kr., 
2 stk. STORNO-3, 350,- kr. pr. stk., 1 stk. 4 m Viking 25 K.c. 
til kommercielt brug, 650,- kr.

Tlf. (01) 220981.

Sælges: TC 33 Walkie, 27 MHz GP, 1 strømforsyning 2-30 
V 2,2 A, 1 racerbane, 1 billedror + div. rør.

QZ4TQ. Tlf. (06) 822815.

Sælges: 1 stereomikrofon B&O BM 6, ny, men med forskellig 
overfladebehandling, leveres i original palisanderæske med 
ledning og fod, 200,- kr. 1 mikrofon B&O BM 3 med fod og 
ledning, 50,- kr. 2 stk. B&O kabeltransformatorer 200 Ohm/50 
kOhm å 40,- kr. 8 stk. MT25HFc diskanthøjttalere, samlet 120,- 
kr. 1 stk. gammelt oscilloskop 6 cm rør, 75,- kr. 1 stk. hjemme
bygget for-forstærker for mike i stereo med skydepotentiomet
re, 50-600 Ohm ind, linieniveau ud signal/støj 64 dB, indbygget 
i meget lækker kasse med batterier, 100,- kr.

OZ6TR, Bent Hansen, A. Andersensvej 10, 8600 Silkeborg.

Sælges: AP hovedstation med QQE 06/40. Kontrolboks med 
toneopkald, højttaler, mikrofon og styrekabel monteret. Både 
modtager (type AP 616) og sender er ændret ti 12 m. Modtageren 
variabel med varicab dioder.

Henvendelse efter 23. juli grundet ferie. Tlf. (01)452268.

Sælges: DX-station - DRAKE R4B modtager, DRAKE T4XB 
sender, DRAKE L4B linear, DRAKE MS4 power, QUAD 3 bånds 
2 el., HAM-M rotor, 20 m vippemast, alt OK. Sælges helst samlet. 

OZ70G. Tlf. (05) 693304.

Sælges: 1 stk. AP 565 klar til stikkontakten med kanal 145,9, 
uden mikrofon, 350,- kr.

OZ9UI, E. Clausen, Birmavej 26. Tlf. (01) 592513.

Sælges: SM 19 incl. 220 V power, 250,- kr. Peerless 3-15 
i kabinet, 150,- kr.

OZ DR 1482, Anker Jensen, Odensevej 114, 5500 Middelfart. 
Tlf. (09) 410228.

Sælges: Modtager Knight 80-10 m 100 kHz kalibrering, 450,- 
kr. Feltstyrkemåler for radio- og TV antenneservice 40-225 
MHz 5 micro - 50 milli volt, 500,- kt. UHF converter Arcodan 
6521 Gain 30 dB K 34-K 2 kan trimmes til anden kanal, 210,- 
kr. UHF converter Etronik bordmodel K 20- K 70, 125,- kr. 
Smalfilmskamera Yashica S8 25 m/zoom 12-30 aut. belysning
skontrol pistolgreb, 225,- kr.

Købes: 1 stk. nettrafo for LBO 31 A Oscilloscope.
OZ8VA, Solvænget 11, Strib. Tlf. (09)401626.
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