
EN ESB-TRANSCEIVER 
MED SILICIUMTRANSISTORER
AF OZ4CG, Carsten Gjessing, Sveneke 
Fra UKW-Berichte nr. 4, 1968, 1 og 2 1969 af DL 6 HA.

DL6HA beskriver i sine artikler en transceiver til 
såvel 2-meter båndet som 20 og 80 meter. Trans
ceiveren er nu blevet bygget efter i 9 eksemplarer 
på byggeaftener i Østbornholsafdelingen.

Transceiveren er slutresultatet af en lang række 
forsøgsopstillinger og eksperimenter af forfatteren, 
og der er taget hensyn til en så vidt muligt problem
fri reproducerbarhed og simpel trimning.

Ved 2-meter drift benyttes en 20-meter sender
modtager- omsætter som mellemfrekvens. Fig. 1 vi
ser blokdiagrammet til den komplette transceiver, 
og viser opdelingen i print og deres indbyrdes række
følge. Forsyningsspændingen er fastlagt til 12 V, 
således at transceiveren også kan anvendes mobilt. 
Herudover skal fremhæves at modtager-, indgangs- 
og blandertrin er bestykket med felteffekttransisto- 
rer.

I denne 1. del af den foreliggende artikel skal 
vi gennemfå diagrammet, printet og bestykningen 
samt trimningen af 9 MHz-delen.

DIAGRAMMET.
Fig. 2 viser diagrammet til 9-MHz-delen. Bærebølge 
oscillatoren (BFO) er opbygget på et print for sig 
selv (fig 3) for ved hjælp af afskærmninger at opnå 
bedst mulige undertrykkelse af bærebølgen ved sen
ding. Ved modtagning skal beatoscillatoren være 
bedst muligt afskærmet fra mellemfrekvensforstær
kerindgangen, især når man, som her, tager AVC- 
spændingen fra mellemfrekvensen.

I denne konstruktion er filteret og bærebølgeoscil
latoren fælles for sender og modtager. Filteret bliver 
ikke skiftet om, men er hele tiden forbundet med

sender- og modtager-del. Som filter anvendte forfat
teren filteret XF-9A fra K V G. men opfordrede 
andre evt. byggere til at anvende filteret XF-9B i 
stedet, især af hensyn til modtageren, hvor XF-9 
A ikke rigtig slår til. og vi har da også her i afdelingen 
anvendt XF-9 B i transceiveren.

Som mellemfrekvensforstærker anvendes en to
trinsforstærker med transistorerne T 5 og T 6 (BF 
173). Transistoren BF 173 udmærker sig ved en me
get ringe tilbagevirkningskapacitet og høj grænsefre
kvens. AVC-reguleringen foretages med regule
ringstransistorer i emitteren. Her kan man bruge 
billige LF-transistorer (Silicium NPN), den anvend
te type er ukritisk.

AVC-forstærkeren (T7) er forbundet med basis 
på 2. MF-forstærker. Her er afkoblingen af BFO- 
signalet så stor, at der ikke forekommer nogen AVC- 
spænding på grund af BFO'en.

Efter forstærkning bliver AVC-spændingen ens
rettet i en spændingsdobler (D 5, D 6) og tilført 
transistoren T 9. Denne er forspændt så den ingen 
strom trækker. Udstyres nu denne transistor vil den 
trække kollektorstrøm og samtidig ændre basisfor- 
spændingen på transistor T 10. Denne transistor er 
i hviletilstand ledende, men dens basisforspænding 
kan forandres af T 9 indtil den i extreme tilfælde 
er spærret. På AVC-ledningen er der når T10 er 
ledende + 12 V, og når den er spærret vil der over 
emittermodstanden R 35 være nul volt. Regule
ringstransistorerne i MF-forstærkerne (T 5a, T 6a) 
er altså ved fuld forstærkning overstyret på basis 
og ved højeste regulering ligger deres basis til stel 
over modstandene R 35, R 38 og R 44.
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H4-146 MHz

Fig. 1. Blokskema.
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101..106 : Anschlusspunkle auf dtr Leitirplatte DL 6 HA 003. Bci elektron Sritenbandumschaltung entfällt R 305

Abb.3: Schaltung des Trageroszillators mit mechan.oder elektron. Seitenband- 
umschaftung. Fig 3
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Detektoren for CW og ESB er en produktdetektor 
med dobbelt-gate-MOSFET-transistoren TA 7150 
(T 8). Her anvender vi dog i stedet 40673, der har 
indbyggede beskyttelsesdioder. Produktdetekto
rens belastningsmodstand udgøres af en transistor- 
LF-driver-transformator (Dr 2). Til detektering af 
AM anvendes en diodedetektor med dioden D 7.

I senderdelen forstærkes signalet fra mikrofonen 
af en totrinsforstærker med transistorerne T 3 og 
T 4 op til en størrelse der kan udstyre ringmodulato- 
ren med dioderne Dl - D4. Bærebølgesignalet på 
ca. 0,8 V der påtrykkes produktdetektoren og ring- 
modulatoren hele tiden bliver undertrykket i ring- 
modulatoren, og det således opståede DSB-signal 
med undertrykt bærebølge bliver tilført T 2, der 
som impedansomsætter foretager tilpasningen til 
krystalfilteret. På filterets udgangsside er der et buf
fertrin (T 1) for at undgå mistilpasning til filteret 
af den efterkoblede blander.

Ved CW og-AM (med et sidebånd) tilføres ring- 
modulatoren en tilpas jævnspænding ved tilslut
ningspunktet 5.

I fig. 3 ses diagrammet over bærebølgeoscillato
ren. De to krystaller til øvre og nedre sidebånd 
(der følger med ved køb af filteret) svinger i serie
resonans mellem basis og kollektor på transistor

T101. Sidebåndsomskiftning kan udføres mekanisk 
med en omskifter, eller elektronisk ved hjælp af to 
dioder, D 101 og D 102. Begge dele ses skitseret på 
diagrammet, men vælger man elektronisk omskift
ning skal R 105 ikke bruges. Via buffertrinet T 102 
kan man på tilslutningspunktet 105 udtage signalet 
der har spænding på ca. 0,8 V. Forsyningsspæn
dingen til oscillatoren bør stabiliseres.

OPBYGNING
Som før omtalt er 9-MHz-delen opbygget på 2 

print. Den store printplade har målene 147 mm x 
103 mm, og indeholder de i fig. 2 viste komponenter. 
Denne printplade har betegnelsen DL6HA 002 og 
er gengivet i fig. 5. Bemærk at printpladen er udført 
så både den gamle som nye udgave af filteret kan 
indsættes.

På det lille print findes komponenterne til bære
bølgeoscillatoren. Det har betegnelsen DL6HA 003 
og er gengivet på fig. 6. Målene er 70 mm x 40 
mm. Komponentplaceringen til begge print er vist 
i fig. 7 og fig. 8.

Transistor T 8 isættes til sidst, og forfatteren angi
ver forsk, sikkerhedsregler for monteringen. Da 
40673 har indbygget dioder er den noget mere hård

Abb. 5: Leiterplatte DL 6 HA002 fur die Schaltung nach Abb. 2
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før end de af forfatteren anvendte transistorer, men 
noget forsigtighed skader ikke.

Vedr. de ydre tilslutninger til printene kan følgen
de bemærkes: Indgangen 7 og udgangen 11 tilsluttes 
ved gennemføringskondensatorer på ca. 150 pF. 
Ligeledes bliver udgang 12 ført over et lavpasfilter 
på 15 kohm og 10 nF gennemføringskondensator. 
Flerved bliver en evt. bærebølgerest holdt ude fra 
LF-forstærkeren. Jævnspændingsforbindelserne 4, 
5, 8, 10, såvel som 104 og 106 føres ligeledes gennem 
afskærmningerne via gennemføringskondensatorer 
på 10 nF. De omtalte afskærmninger er udfort af

tyndt hvidblik, og laves ved at bøje en 4 cm bred 
strimmel således rundt om printet, at man kan lodde 
den til printets stel. Flerover kommer så et dæksel, 
også af hvidblik. Denne udførelse medfører at prin
tets kobberside bliver tilgængelig. Fig. 9 viser en 
skitse til en sådan afskærmning.

Ved afskærmning af hvert enkelt print opnår man 
ved konsekvent anvendelse af gennemføreingskon- 
densatorer og coaxkabler til HF-forbindelser en høj 
sidebåndsdæmpning. For at undgå kobling må 2 
oscillatorer heller aldrig anbringes i samme af
skærmningsæske. Fig. 4 viser foto af 9-MHz-delen.
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Fig. 4a: 9 MHz-delen.
Bemærk drosselen i nederste højre hjørne (Dr 2), der er en lille 
transformatorkærne viklet fuld med 0,1 mm tråd. Transistorfat
ningen ved siden af er til 40673 - så behøver man ikke lodde 
på den!

4.) KOMPONENTER M. V.
a. Spoledata:

Alle spoleforme: B3,5/14 - 1502 (4,3 
mm yderdiameter, 14 mm lang) med 
kerne: GW 3,5/10 x 0,5 FC I (Fa. 
Vogt, Erlau).

Anvendt tråd: 0,1 mm Culs.
L 1 = 4 vind. midt på L 2.
L 2 = 16 vind.
L 3 = 15 vind. skærmhus A 1058/1 (Fa.

Vogt).
L 4 = 15 vind. skærmhus A 1058/1 (Fa.

Vogt).
L5 = 15 vind. udtag ved 3 vind. spolelængde

5 mm, skærmhus som L 3.
L 101 = 20 vind.
L 102 = 6 vind. viklet på L 101.
Dr. 1 = HF-drossel, ca. 50 |j.H.
Dr. 2 = Højimpedansede side af en driver

transformator til transistor-LF-for- 
stærker.

b. Halvledere.

T 1, T 2 = BFY37, 2N706, BF 115, 2N918
(2N4264).

T 3, T 4 = 2N2926, BC 108, BC 148 (BC
109B, BC 107).

T 5, T 6, T 7 = BF 173, BF 167.
T 5a, T 6a = 2N2926, BC 108, BC 148.
T 8 = 40673.

T 9, T 10 =

T 101, T 102 =

D 1 - D 4 =
D 5, D 6, D 7 = 
D 101, D 102 =

2N2926 Gul, BC 108 B, BC 148 B.

BFY 37, 2N706, BF 115, 2N918 
(2N4265).
4 x OA 154 Q.
AA 112, 1N914.
1N914, BAY 38.

Det har vist sig vanskeligt at få nogle af de af forfatte
ren anvendte transistorer her i Danmark. I de tilfæl
de hvor vi har anvendt andre transistorer end opgi
vet er disse angivet i parantes.

c. Øvrige komponenter.
De øvrige komponenter er sædvanlige; R 33 indstil
les efter instrumentets fulde udslag på f. eks. S9 
+ 40 dB, se teksten. Trimmere: Keramiske. Alle 
kondensatorer mindre end 1 nF er keramiske rør
el. skivekondensatorer eller styroflexer. Alle afkob
lingskondensatorer større end 1 nF er keramiske 
skivekondensatorer undt. C 18, C 35, C 44, der er 
kunststoffoliekondensatorer.

TRIMNING.
Før man tager et print i brug skal man ved bygningen 
kontrollere om komponenter m. v. er O. K. og om 
transistorerne vender rigtigt.

a. Trimning af bærebølgeoscillator.
Ved punktet 104 på print DL6HA 003 tilsluttes en 
spænding på 9 V og en HF-probe til et rørvoltmeter
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Fig 4b: BF O
Dioderne til diodeomskiftning af sidebånd er monteret. NB.: mod
stand R 105 (470 Ohm) udelades ved diodeomskiftning.

tilsluttes udgangen 105. Ved hjælp af en trådbro 
tilkobler man det ene af de to krystaller. Nu af
stemmer man spole L 101 til max. udgangsspæn
ding. Har man frekvensmåleudstyr til rådighed af-

Bei elktronichrv Seitenbandumschaltung entfellt R 105
Abb.8:Bestuckungsplan zur Leiterplatte DL6HA 003 

nach Abb. 6 Fig. 8.

Abb.6: Leiterplatte DL6HA 003 fur die Schaltung 
nach Abb.3 Fig. 6.

stemmer man krystalfrekvensen til ± 1,6 kHz fra 
filterfrekvensen. Skal man kun anvende det ene 
sidebånd. kan man indstille det andet krystal til en 
afstand fra filterfrekvensen på 1.3 kHz. Derved får 
man ved AM- og C W-drift en hojere udgangsspæn
ding efter filteret.

Har man ikke noget frekvensmåleudstyr til dispo
sition, kan man klare sig på folgende måde: Krystal
filteret afkobles på begge sider med en modstand 
på 560 Ohm. bærebolgeoscillatoren tilkobles filteret 
via en kondensator på 10 nF og man måler HF- 
spændingen på den anden side af filteret. Ved at 
dreje på trimmeme C 103 og C 106 finder man ud 
af hvornår udgangsspæningen henholdsvis stiger og 
falder. For krystallet til øvre sidebånd skal trimme
ren nu drejes ind, indtil udgangsspændingen synker 
til ca. 10-30% af maximalværdien. For det nedre 
sidebånd drejes trimmeren ud indtil samme ud
gangsspænding er nået. Bærebølgefrekvensen skal 
til slut tilpasses til stemmelejet og den anvendte 
mikrofon, dette foretages når transceiveren fintrim
mes til slut og gøres klar til drift.

b. Trimning af sender- og modtagerdelen.
Nu tager vi senderdelen i drift. Spændingen på +12 
V tilsluttes ben 8 og også på ben 5, bærebølgetilsæt
ning, sættes spænding. Derefter konstaterer man om 
der fra bærebølgeoscillatoren påtrykkes en spæn
ding på 0,8 V på ringmodulatoren. Så tilsluttes HF- 
voltmeteret ben 2. Ringmodulatorens sving
ningskreds afstemmes med L 2 til max. ud
gangsspænding. Resonanskurven er på grund af
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dæmpningen fra ringmodulatoren temmelig bred. 
Nu afbyder man spændingen til bærebølgetilsæt
ningen (ben 5) og indstiller til minimum ud
gangsspænding ved hjælp af trimpotmeteret P 1 og 
trimmeren C 13. Denne indstilling kan kun blive 
ret grov, for at finafstemme må man tilslutte en 
modtager.

Nu tilslutter man en mikrofon. Spændingen herfra 
skal kunne reguleres med et potmeter. Man skal 
nu kunne se at udgangsspændingen stiger når der 
tales. Har man en tonegenerator kan man ved den
nes hjælp justere trimmer C 3 og C 9 til man så 
vidt muligt opnår konstant udgangsspænding efter 
filteret i gennemgangsområdet 300-3000Hz.

Herefter trimmes modtagerdelen. Driftsspæn
dingen tilsluttes ben 10 og ben 9 til HF- 
håndregulering stelforbindes. Til S-metertilslutnin- 
gerne forbinder man et instrument med fuldt ud
slag for ca. 2 mA, i serie med et trimpotmeter på 
1 kohm (R 33). Til AVC-ledningen ben 4 tilsluttes 
en spænding på + 12 V over en 10 kohm mod
stand. BFO’en er endnu uden spænding.

Fra en målesender føder man indgangen 3 med 
et 9 MHz signal. Har man ikke nogen målesender 
kan man klare sig med BFO’en, der tilsluttes ind
gangen over nogle få pF. Med hjælp af HF- 
voltmeteret, der efterhånden tilsluttes kollektor på 
de omtalte trin, afstemmer man nu de enkelte kredse 
til maximum. S-meteret giver muligvis ind imellem 
udslag, men AVC-en er ikke virksom endnu. Først 
når spændingen Ijernes fra AVC-ledningen ben 4 
kan man kontrollere AVC-ens virkning. AVC- 
spændingen kan måles med et højohms jævnspæn
dingsvoltmeter. Den andrager ca. 10 V sålænge intet 
signal påtrykkes. Ved et kraftigt signal falder spæn
dingen til en værdi på ca. + 1 V. AVC-
karakteristikken kan justeres med R 33, der sidder 
i serie med S-meteret.

I de udgaver af transceiveren vi har bygget i Øst- 
bornholmsafdelingen er der indført en lille ændring 
i S-meter og AVC-jvf. fig. 10. idet der i den oprinde
lige artikel gås ud fra at man til S-meter anvender 
et instrument på fuldt udslag 1 mA og indre mod
stand 1 kohm. For at kunne anvende et andet instru
ment har vi benyttet den viste voltmeterkobling. 
Med trimpotmeteret på 50-100 kohm kan man ind

stille det forhåndenværende instrument til fuldt ud
slag. AVC-karakteristikken indstilles uafhængigt 
heraf med R 33.

Der vil kunne optræde vanskeligheder med AVC- 
en på grund af forskelle i de anvendte transistorers 
strømforstærkningfaktor. Det betaler sig derfor at 
anvende typer med samme strømforstærkning til re
guleringstransistorer (T 5a. T 6a). For at kunne ind
stille AVC’ens angrebstidspunkt kan man herud
over udskifte modstanden R 35 (51 kohm) med et 
potmeter på 50 kohm. På printet afbrydes lederen 
til AVC ved emitter på transistor T 10 og forbindes 
med et stykke monteringstråd til armen på trimpot
meteret, se fig. 10. Ved indstilling begynder man 
med armen drejet helt over mod emittersiden. Deref
ter indstiller man modtageren på et signal og drejer 
langsomt armen mod stelsiden. Den rigtige indstil
ling findes kort før det punkt, hvor man kan fastslå 
en dæmpning af forstærkningen.

Af stabilitetshensyn var det i alle tilfælde nødven
digt at lave nogle broer mellem stelbanerne til MF- 
forstærkeren. Ustabiliteten viser sig ved at S- 
meteret giver udslag uden signal.

forbedret S-meter kobling og indstiIlelig AVC

Til sidst tilslutter man beatoscillatoren og endelig 
en LF-forstærker til produktdetektoren. Kan man 
høre brummen el. knitren el. lign. må strømforsy
ningen udglattes bedre med at en kondensator på 
500 pF /15 V (C45) tilsluttes stel efter filtermodstan
den R 53.

DL 6 HA

Abb.9: Abschirmgehöuse mit Deckel,
Abwicklungen. Masse in Klammern fur 
Leiterplatte DL6HA 003
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DATA.
Forfatteren har målt flg. data på den beskrevne 9- 
MHz-del:
a. senderdel:
Udgangsspænding ved ESB (effektivværdi): 0,5 V. 
LF-frekvensområde: 300-3000 Hz.
Flankestejlhed: < 3 dB.
Bærebølgeundertrykkelse: ca. 50 dB. 
Sidebåndsundertrykkelse: ca. -40 dB v/1000 Hz 
og filter XF 9 A.

AVC-regulering: 60 dB.
AVC-hangtid: ca. 1 sek.
Båndbredde: afhængig af filtertype.

9-MHz-modtagerindgangen er tilkoblet krystalfil
teret via et skilletrin. Ved tilslutning af modtager
konvertere skal man være meget omhyggelig med 
tilpasningen til filteret. En fejltilpasning medfører 
ringere flankestejlhed for filteret.

Fig. 10.
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Del 2: 9/14 MHz sender-modtager-omsætter,
VFO og lavpasfilter,
Netdel og LF-forstærker.

I denne 2. del af artikelserien beskrives 9/14 MHz 
sender-modtager-omsætteren, 5 MHz VFO med til
hørende lavpsafiltre, en passende netdel samt en 
transformatorløs LF-forstærker med en udgangsef
fekt på ca. 2 W.

I forbindelse med 9-Mhz-delen der blev beskrevet 
i forrige nummer og en 2-meter konverter samt en 
14/144 MHz sender-omsætter der vil blive beskrevet 
senere har vi en komplet udforlig byggebeskrivelse 
af en fuldtransistoriseret ESB-transceiver til 2- 
meter båndet med felteffekttransistorer i de kritiske 
trin. På grund af sin driftsspænding på + 12 V og 
beregning af samtlige trin til en omgivelsestempera
tur på max 70° C, kan man uden videre bruge den 
i mobildrift.

Udbygningsmulighederne består i tilslutning af 
PÅ-trin til såvel 2-meter som 20 og 80 meter.

En oversigt over den komplette transceiver ses 
på blokdiagrammet fig. 1 i første del.

9/14 MHz sender-modtager-omsætter.
a. Diagrammet.
Diagrammet til denne del ses på fig. 10. Konverteren 
er bestykket med FET-transistorer og deraf med 
JFET i forstærkertrinene og dobbelt-gate-MOSFET 
(IGFET) i blanderne.

En bemærkelsesværdig ting ved denne konstrukti
on er smalbåndsudførelsen. Dette kan gøres ved 
at afstemme alle 14 MHz kredsene ved hjælp af 
et enkelt betjeningshåndtag og kapacitetsvariations
dioder. Afstemmingen sker ved hjælp af et potmeter.

Fremfor alt med henblik på en tilstræbt høj side
båndsdæmpning synes dette at være mere fordelag
tigt end en bredbåndsafstemt forstærker. FET’ernes 
høje ind- og udgangsimpedanser letter denne smal
båndsudførelse.

På modtagersiden når 14-MHz-signalet over en 
9-MHz-spærrekreds til indgangskredsen i forfor
stærkertrinet (T 201). Denne spærrekreds er nød
vendig når transceiveren ved 20 m-drift tilsluttes 
en antenne direkte.

14-MHz-forforstærkertrinet arbejder i den meget 
stabile gate-kobling. Dets forstærkning reguleres i

H*--------------------------------------- — —   150 mm

Fig. 11.
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sourcetilledningen via en reguleringstransistor T 
202. Også 9 MHz forstærkertrinet der følger efter 
blanderen arbejder på denne måde. Afgørende ind
flydelse på tilpasningen ( og dermed på flankestejl
heden) til det efterfølgende krystalfilter har den *
mærkede kondensator i drainkredsen på dette trin.

Oscillatorspændingen (over Pt 206) nedsættes til 
senderblanderen (T 206) ved hjælp af en kapacitiv 
spændingsdeler. Den formindskede udstyring af 
blanderen formindsker også risikoen for dannelsen

af uønskede blandingsprodukter. Efter senderblan
deren følger der en totrins selektiv forstærker, der 
afstemmes sammen med modtagerdelen, og hvis 
FET’er begge arbejder i gate-kobling.

b. Opbygning.
Konverteren er opbygget på en printplade med må
lene 150 mm x 105 mm. Printet bærer betegnelsen 
DL6HA 004 og er gengivet på fig. 11. Komponentp
laceringen fremgår af fig. 12. Transistorerne isættes 
til allersidst, og deres tilslutning ses fra neden. Desu
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Fig 13: 9/14 MHz-del.
Kapacitetsdioder og transistorer var ikke iloddet endnu da billedet 
blev taget.

den skal man tage sig i agt for at kapacitetsdioderne 
vender rigtigt. For printets afskærmning gælder det 
i forrige artikel beskrevne. Også her skal alle jævn
spændingstilledninger tilkøbles over gennemføring
skondensatorer. Fig. 13 viser et foto af printet.

b. I. Særlige 
T 201, 204, 
T 202, 205,

T 203, 206, 
D 201 -
Trimmere (

L 201, 204, 
L 202,

L 203, 207, 

L 205

L 206 
L 210

D 205 
5 stk.)

208 =

komponenter.
207, 208, =BF 245 C, BF 244, (TIS34)

= 2 N 2926, BC 148 A el. B, 
BC 108 A el. B.

= 40673.
= BA 111, Ba 150 eller BA 124. 

= 10-40 pF, keramiske 
skivetrimmere.

209, = 20 vind., spolelængde 5 mm.
= 3 vind. o, 3 mm 0 CuLr viklet

på L 203.
20 vind. udtag ved 5 vind fra kol

de ende, spolelængde:5 mm.
27 vind. udtag 6 vind. fra kolde 
ende, spolelængde 7 mm. 
som L 205, men uden udtag.
3 vind. o, 3 mm 0 CuLr på L 
209.

Dr 201, 202 = Ferrit-bredbåndsdrossel, ca. 50
gH (50 vind. 0, 1 mm CuLs på 
HF-jernkerne, 5 mm 0, 10 mm 
lang).

Dr. 203, 204 = Ferroxcube bredbånds
drossel VK 200 (Valvo).

Samtlige spoler vinding ved vinding på 8 spoleforme 
5 mm Ø, med kerne.

Anvendt tråd (undt. hvor andet opgivesl: 0, 1 mm 
Ø CuLs.

Trimning.
Ved trimning af 20 m delen går man frem på følgende 
måde: Man tilslutter 12 V til ben Pt 203 på modtager
konverteren, minus til stel. På tilslutningspunktet 
for AVC-spænding (Pt 204) og afstemningsspænding 
(Pt 205) tilsluttes ligeledes +12 V. Med et højohms 
måleinstrument (mindst 20.000 ohm/V) kan man 
nu til orientering måle følgende spændinger: På 
source-elektroden på modtagerblanderen (T 203) ca. 
0,3 - 0,5 V, på gate 1: Nul volt på gate 3 lidt 
mindre end sourcespændingen. Er der på gate 1 eller 
2 højere spænding end på sourceelektroden, er tran
sistoren ødelagt (f. eks. ved monteringen). På sour
ceelektroden på JFET T 201 og T 204 skal der være 
en spænding på 1, 5 - 1, 8 V. Her kan der dog 
optræde visse differencer på grund af forskelle i 
transistorerne. Ved at ændre på sourcemodstanden 
kan dette tilpasses. Lægger man nu Pt 204 (AVC) 
til stel i stedet for, skal spændingen på sourceelekt- 
roderne på de omtalte transistorer stige til +4 til 
5 V. Nu tilslutter man +12 V til ben Pt 204 igen 
og afstemmer med hjælp af gitterdykmeter de to 
forkredse med spolerne L 203 og L 204 til 15 MHz 
og MF-kredsene (L 206) til 9 MHz.

Det næste bliver at tage 20m-delens senderdel i 
brug. Der tilsluttes +12 V til ben Pt 209. Ben Pt
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205 skal stadigvæk være tilsluttet + 12 V. Med måle
instrumentet efterprøver man om der også er 0,3 
- 0,5 V på sourceelektroden i senderblanderen (T 
206. Også for spændingen på gate 1 og gate 2 på 
denne transistor gælder det samme som for modta
gerblanderen. Man kontrollerer om der er 1,5 - 
2 V på sourceelektroderne på begge gate-trinene. 
Derefter dykkes kredsene med spolerne L 207, L 
208 og L 209 på 15 MHz. Trimmerne skal nok ikke 
være helt uddrejet. Den evt. benyttede MF- 
spærrekreds skal omhyggeligt dykkes på 9 MHz for 
isætningen.

Herefter kan 20m-delen forbindes med 9 MHz- 
delen DL 6 HA 002 som vi beskrev i forrige nummer. 
Dette gøres på følgende måde: +12 V tilsluttes
punkt 10 på DL6HA 002 og punkt 203 på DL6HA 
004. 9 MHz udgang (Pt 202) forbindes med 9 MHz 
indgang (ben 3) på DL6HA 002. Hertil benyttes co- 
axkabel, så kort som muligt. Pt 204 (AVC) forbindes 
med punkt 4 på DL6HA 002. Pt. 205 (afstem
ningsspænding) tilsluttes armen på et 100 kohm pot
meter, der forbindes som vist på fig. 12. VFO’en 
(DL6HA 006) tilslutter man ben Pt 206. Når opstil
lingen er i drift må man kunne måle en effektivværdi 
på ca. 0,7 V på gate 2 på blanderen T 203. På 
14 MHz indgangen, Pt 201 påtrykkes nu et module
ret signal på ca. 15 MHz. VFO’en skal være afstemt 
i overensstemmelse hermed på ca. 6 MHz. Signalet 
gøres hørbart ved at tilslutte en hovedtelefon eller 
LF-forstærker til ben 1. For et umoduleret signal 
(f. eks. fra dykmeteret) tager man bærebølgeoscilla
toren (DL6HA 003) i brug, forbinder punkt 105 med 
punkt 6 og tilslutter LF-forstærkeren til ben 12.

Spændingen på 15 MHz signalet indstilles således, 
at S-meteret lige viser et udslag. Derefter afstemmer 
man svingningskredsene med spolerne L 203, L 204, 
L 205 og L 206 til max. S-meterudslag. Ved denne 
trimning er afstemningspotmeteret fuldt opdrejet til 
12 V. Indgangsfrekvensen sættes nu på 14 MHz, 
og VFO’en i korrespondance hermed til ca. 5 MHz. 
Med afstemningspotmeteret indstiller man nu til 
max. S-meterudslag og markerer denne stilling på 
potmeteret til brug ved sendertrimningen senere. 
Så efterindstiller man kredsene L 203, L 204 til max. 
udslag. Dette gentages indtil bedste resultat og line
ær afstemning opnås.

Krystalfiltertilpasningen kan afprøves hvis man 
har et frekvensstabilt umoduleret indgangssignal. 
Man drejer langsomt VFO’en henover modtagerfre
kvensen og betragter S-meteret. Dets viserudslag 
gengiver flankestejlheden. Er denne større end 3 
dB, må man udskifte den i fig. 10 med mærkede 
kondensator med en trimmer (10-40 pF) og indstille 
denne til det bedste resultat opnås. Så kan bærebøl
getilsætningen slås fra og ESB-signalets kvalitet 
efterprøves med en modtager. Bærebølgeoscillato
ren (DL6HA 003) må naturligvis være tilsluttet. I

de fleste tilfælde vil ESB-signalet fra DL6HA 002 
være for stort. Med hjælp af et lille trimpotmeter 
på 1 kohm, hvis arm tilsluttes 9 MHz indgangen 
kan niveauet indstilles til den krævede størrelse på 
ca 100-150 mW. Som afslutningen på trimningen 
skal man afprøve overensstemmelsen mellem mod
tager og senderdel. Når afstemningspotmeteret er 
afstemt til max. S-meterudslag for et modtaget sig-

Fig. 14.
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Abb. 15: Leiterplotte DL6HA005 Fig. 15.

nal, skal sendersignalet ved skift til sending også 
være afstemt til maximum. Til slut skal jeg lige omta
le en meget virkningsfuld HF-håndregulering: For
binder man Pt 204 (AVC) med armen på et 250 kohm 
potmeter, hvis ene ende tilsluttes stel og anden ende 
tilsluttes punkt 4 på DL6HA 002 (AVC) opnår man 
en overordentlig virksom forstærkningsregulering 
med dette potmeter.

Målte data af forfatteren:
a. Senderdel:
Lineær krydsmodulation: som ved 9 MHz delen, v.

1000 Hz og filter XF 9A = ca. -40 dB.
Ulineær krydsmod. D3 : ca. -40 dB. 
Sidebåndsdæmpning : ca. -75 dB.

b. Modtagerdel:
Følsomhed : 0,5 V v/60 ohm for 15

dB (S + N) IN.

MF-gennemslag

Spejlselektivitet 
AVC-område 
Krydsmodulation ')

Blokering ’)

uden 9 MHz spærre
kreds ca. -60 dB. 
med 9 MHz spærrekreds: 
ca. -80 dB. 
ca. -70 dB. 
ca. 100 dB.
Nyttesignal = 2μV.
Et forstyrrende signal på 
18 mV, modulationsgrad 
30% medfører på en af
stand af 50 kHz en kryds
modulation på 1%. 
Nyttesignal 2 V.
Et umoduleret forstyrren
de signal på 30 mV medfø
rer i en afstand af 50 kHz 
en dæmpning af nyttesig
nalet på 3 dB.

344 OZ SEPTEMBER 1972



1) Disse værdier er naturligvis bedre ved anvendelse 
af filteret XF 9B da filteret XF 9A flader ud ved 
-45 dB, men vi har ved efterbygningen af transceive
ren i Østbornholmsafdelingen ikke målt hvor stor 
forbedringen er ved anvendelse af filteret XF 9B.

VFO’en.
VFO’en kan afstemmes mellem 5 og 6 MHz og tjener 
til frekvensomsætning fra 9 MHz til 14 - 15 MHz 
(3-4 MHz) ved sending og omvendt ved modtag
ning. Den har betegnelsen DL6HA 006.

1. Diagrammet.
VFO'en (figl8) arbejder som clapp-oscillator. Ved 
dmensioneringen er det taget hensyn til og forsøgt 
modvirket tilbagevirkningen ved belatsningsimpe-

dansændringer, ligesom at indholdet af harmoniske 
i udgangssignalet skulle være lavt.

VFO'en tilsluttes + 9 V stabiliseret, der udtages 
særskilt fra strømforsyningen.

2. Opbygningen.
VFO'en er opbygget på en printplade med målene 
62 mm x 114 mm med betegnelsen DL6HA 006 (fig. 
19). I næsten alle de eksemplarer der er bygget i 
afdelingen har vi lavet printet ud i eet sammen med 
lavpasfilteret hvorved printets størrelse blev 70 mm 
x 154mm(sefotofig.21). Kompotententplaceringen 
til VFO'en ses på fig. 20. Ved at anbringe drejekon- 
densatoren på printpladen, får man den fordel, at 
man opnår den bedst mulige stelforbindelse med 
de øvrige kredskomponenter. Desuden har det be

Fig. 21: VFO og Lavpasfilter.
Lavpasfilteret er her monteret på samme print som VFOen. De viste kærne i spolen til VFOen skal helst undværes - det giver
nødvendige afskærmninger af hvidblik er ikke med på fotoet. Den mere stabilt signal.
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Abb. 19 : Leiterptatte DL6HA006 tur den VFO Fig. 19.

Abb. 20:Bestuckungsplan zur |_^3)5-6mhz Ausgang 

Lelterplatte DL 6HA006
Fig. 20.

tydning for stabiliteten, f. eks. hvis VFO’en indbyg
ges i en »kold termostat«. Vil man trods alt hellere 
montere drejekondensatoren på anden måde, kan 
det ubenyttede stykke print uden videre afsaves.

Ved opbygning af VFO’en bør der udvises særlig 
omhyggelighed, da udvalg og behandling af de fre
kvensbestemmende komponenter har betydelig 
større indflydelse på et godt slutresultat end et godt 
diagram!

2.1. Særlige komponenter:

T 401, 402

C 401 
C 402

C 403

BFY 37, 2N 918, BF 173, BF 
224, 2N 708.
3 - 30 pF lufttrimmer.
100 pF glimmer el. keramisk til 
temp. kompensation.
50 pF som C 402.

C 404 = 10 - 110 (C = 100 pF) luftdreje-
kondensator.

C 405, 406 = 1000 pF Glimmerkondensator.
L 401 = 32 vind 0,3 mm Culs på keramisk

eller polystyrolform 10 mm Ø, 
Spolelængde 10 mm (vind. ved 
vind.) HF-kerne. fastgjort med 
araldit.

3. Trimning.
Trimningen er simpel, især hvis man giver afkald 
på temperaturstabilisering.

Til Pt 401 tilsluttes en stabiliseret spænding på 
+ 9 V og HF-rørvoltmeteret tilsluttes udgangen Pt 
402. Oscillatoren svinger med det samme, hvis der 
ikke er lavet fejl i opbygningen eller er brugt defekte 
komponenter. Kun oscillatorens frekvensområde
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skal indstilles ved hjælp af spolekerne og trimmer 
C 401. Til at måle frekvensen kan en kortbølgemod
tager benyttes, når VFO’en tilsluttes de øvrige enhe
der.

Det har vist sig, at det kan betale sig at sno nogle 
flere vindinger på spolen og undlade jernkernen, 
idet VFO’en bliver mere stabil uden jernkerne. Med 
lidt eksperimenteren findes let det rigtige antal vin
dinger i hvert enkelt tilfælde.

Ligeledes måtte C 408 (10 pF) udskiftes med en 
på 2,5 pF da oscillatoren med nogle transistorer 
svinger så kraftigt (6 V spids-spids) at buffertrinet 
klipper spidserne af, hvilket medfører signaler på 
mange mærkelige frekvenser.

På den i fig. 21 viste VFO er der ingen temperatur
stabilisering foretaget. C 402 og C 403 er styroflex- 
kondensatorer, der er næsten lige så gode som glim
merkondensatorerne ( og i hvert fald billigere). 
VFO’en bør dog nok kapsles ind i flamingo for at 
undgå pludselige temperaturforandringer.

(fortsættes i okt. OZ)

Har lige tilbragt en dejlig sommerferie på Born
holm, hvor jeg bl. a. havde lejlighed til at besøge 
mine gamle venner på TV/FM stationen i Årsballe.

Bornholmerne synes at have udviklet en 
printfremstillings-teknik, som er betydelig mere ef
fektiv end den, jeg hidtil har anvendt, navnlig 
hurtigere.

Første del af processen er velkendt, enten fotone
gativ - eller (for proto-print)-speedmarker-metoden. 
Speedmarkerblækket inddampes dog til passende 
tykkelse, så det bliver sejgt og bedre dækkende.

Til ætsningen benyttes kemisk rer saltsyre (ufor- 
tyndet), brintoverilte (35-40%) Notabene: ikke 3,5
4,0% og postevand i følgende forhold:

2 dele postevand.
1 del saltsyre.
1 del brintoverilte (H2O2).

Ætsningen bør foretages i fri luft eller med kraftig 
ventilation, da der udvikles farlig klorgas. Pas på!

Ætsetiden er ganske væsentlig kortere end ved 
anvendelse af ferriclorid-metoden.

Ætsebadet fortyndes kraftigt med vand efter bru
gen og bortkastes. Det kan ikke opbevares eller be
nyttes senere.

Jeg må tilføje, at jeg ikke selv har afprøvet meto
den, men de prøver, som OZ8TV viste mig, var 
meget overbevisende. Helt professionelle.

Med venlig hilsen 
OZ7BO.

Til OM TR
OZ6LI skriveri sidste nummer om kontaktkopiering 
af printtegninger, og du tør i den anledning ikke 
love, at der for fremtiden kun kommer lys tekst 
bagpå printtegningerne. Det er imidlertid slet ikke 
nødvendigt at have lys tekst på bagsiden; da jeg 
for en del år siden eksperimenterede en hel del med 
fotografering og fremkaldning, læste jeg om en sim
pel fotokopieringsmetode, der benytter sig af reflek
teret lys fra originalen, så det ingen rolle spiller, 
hvad der står på bagsiden.

Man lægger et stykke forstørrelsespapir med 
emulsionssiden mod originalen og belyser papiret 
bagfra. Lyset trænger da igennem forstørrelsespapi
ret, reflekteres fra originalen, der hvor der ikke er 
tryksværte, og eksponerer forstørrelsespapiret. Me
get simpelt. Grunden til, at forstørrelsespapiret ikke 
eksponeres, når lyset går igennem det første gang, 
er vistnok at emulsionen kun er lysfølsom fra forsi
den. Jeg har ikke prøvet metoden med planfilm, 
men jeg formodet, at det går endnu bedre end med 
papir, der jo er temmelig inhomogent. Jeg vedlægger 
et af mine første forsøg - jeg fik aldrig prøvet meto
den ordentligt igennem - og det ser da meget lovende 
ud. Som det ses, skal man være omhyggelig med 
at papiret (filmen) ligger ordentligt an mod origina
len, for at kopien skal blive god. Ønsker man en 
positiv og retvendt kopi bruger man metoden en 
gang til, men det er jo ikke nødvendigt til printfrem
stilling.

73, OZ9IC, Jesper Bering.
Lundebjerggårdsvej 240 1 A 

2740 Skovlunde.
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Antenner og 
udbredelses
forhold

På grund af presserende arbejde vil det desværre 
ikke være muligt for mig at producere stof til oven
nævnte rubrik i nogen tid fremover. Rubrikken, som 
nu har kørt i 2 år, var baseret på indkomne spørgs
mål, og de sidst modtagne breve vil derfor undtagel
sesvist blive behandlet direkte.

Når tiden atter tillader det, eller når særlige lejlig

heder gør det muligt, vil rubrikken genopstå, men 
noget fast kan ikke loves. Indtil da vil jeg sige tak 
til alle de interesserede, som har sendt spørgsmål 
til mig eller på anden måde har kommenteret emner
ne. Det har for min part været meget inspirerende, 
og jeg vil derfor sige »på gensyn«.

Vy 73, 7 CH.

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

På grund af almindelig travlhed, dårligdom og lig
nende elendige undskyldninger har jeg spørgsmål 
liggende helt fra årets begyndelse. Jeg vil nu gøre 
et forsøg på at få ryddet op, nærmest for at ned
bringe antallet af anklager for embedsforsømmelse 
ved førstkommende GF. Desværre er mange af de 
spørgsmål, jeg modtager, af en sådan art, at det 
er meget vanskeligt at give en tilfredsstillende be
svarelse.

Læserne må venligst erindre, at jeg desværre ikke 
ved alt- endnu(!) - og besvarelse af visse spørgsmål 
om forældede rør etc. kan kræve et enormt efter
forskningsarbejde. Lad mig derfor venligst slippe 
for den slags, som spørgeren udmærket kan finde 
ud af selv ved f. eks. at gennemgå gamle årgange 
af OZ, eller hvor en af os alligevel skal skrive til 
en leverandør for at få oplysningerne. Når det har 
almen interesse, gør jeg det gerne, men når det 
er så specielt, at kun spørgeren kan have glæde 
af svaret, må jeg desværre sige stop. Jeg kan i forve
jen ikke nå alt det, jeg egentlig skulle, og må derfor

prioritere visse ting ned i det runde gulvarkiv, sri.
Som et eksempel på et brev der er svært at svare 

fornuftigt på, gengives følgende noget forkortet: 
sp: Kan du hjælpe mig med oplysninger om fig. 
fire drejekondensatorer?a) en DUCTI 13. 42. 13 
made in Italy.
b). To stk. type US made in Denmark, mærket 
Torotor.
c). Den sidste er ikke mærket, men har siddet i en 
radio, der har taget amatører på 3 - 4 MHz.

Til sidst bedes du anbefale en god antenne til 
80, 40, 20 m. Jeg bor i lejlighed i stuen med altan 
med mål 1 = 4,42 m, b = 1,16 m og h = 2,53 
m. Det skal være en god antenne til at sende med, 
da jeg håber at bestå prøven til efteråret.

svar: ad a) Ducati er et italiensk firma, der var meget 
moderne i rørtiden. Det har man ikke hørt noget 
fra i adskillige år, men du kan prøve at skrive til 
firma Arne Nielsen, Odense og bede om et katalog, 
ad b) Torotors type US var 2 eller 3-gangs drejekon- 
densatorertil »mindre radiomodtagere«, max. kapa
citet 430, 465 eller 500 pF pr. sektion efter type. 
Beregnet til lang- og mellembølge, c) Det eneste, 
jeg kan finde på at svare, er at kigge i OZ for juli 
1963, hvor jeg har beskrevet en modtager, hvori 
benyttes en drejekondensator, som kan være den 
eftersøgte. Når du alligevel har fat i 1963-årgangen, 
så kig i april-nummeret, hvor jeg har skrevet om 
en altan-antenne, samt i maj-nummeret, hvor 
OZ3XW også skriver om emnet. Men lån hellere 
de sidste 10 årgange til gennemsyn, for der er skrevet 
en hel del læseværdigt heri!
DR OM 7AQ. Jeg hr fået fat i nogle 4CX250’ere 
og jeg vil gerne spørge, om du kan give nogle data
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for jordet gitter-drift -? Jeg ved godt, at jeg kan 
få mere ud af røret ved at køre det i klasse AB i, 
men jeg synes, GG er mere enkelt. Jeg har de alm. 
data med max. E og /, men skal der forspænding 
på gitrene? Eller er det tilstrækkeligt at jorde dem? 
Desuden er jeg vældig interesseret i at få oplyst, 
hvor meget luft de kræver ved max. ydelse - jeg 
har set 0,11 m3lmin (ved 6 mm vandsøjle), men 
det er jo ikke ret meget. Jeg regner med, at røret 
skal køre med et DC input på 500 W.

Jeg har ikke kunnet finde nogen beskrivelse af 
brug af 4CX250B eller lign. i jordet gitter (GG), 
vel nok fordi røret så decideret er lavet til at kore 
normalt med jordet katode på VHF. Hele rørets 
opbygning stritter faktisk imod sådan en anvendel
se.

Enten skal du - som man gør på HF ved zero-bias 
GG - parallelforbinde samtlige gitre, hvilket måske 
kan give praktiske, mekaniske vanskeligheder, eller 
du skal køre med de normale DC-gitterspændinger 
og blot styre på katoden i stedet for på det nu HF- 
jordede gitter - og det er der ikke megen fidus ved. 
Har du rør nok, kan du jo eksperimentere med 
førstnævnte metode, men husk, det er aldrig gratis 
at være pioner! - Min kilde, Thr Radio Amateur’s 
Handbook 1972-udgave, beskriveren 1 kW forstær
ker til 144 MHz med to stk. 4CX250R (eller -B) 
i push-pull klasse AB1. Forfatteren understreger, 
at man bør sørge for væsentlig mere køleluft, end 
de 4,6 kubikfod pr. minut, rørfabrikanten angiver 
som minimum. Han bruger (til to rør) en blæser 
(centrifugal-) med et 3-tommers hjul, der kører 3300 
omdr/min. De 4,6 cfm svarer til 130 liter/min, altså 
meget nær det, du selv angiver. Jeg vil tro, at 3-10 
gange så meget er passende i praksis, og for megen 
køling kan jo aldrig skade! Hvis afgangsluften er 
iskold, kan du jo altid glæde dig ved tanken om, 
at rørets levetid er max.!

Sp: Kan du foreslå en mere almindelig FET til erstat
ning af 2N4302 i 3CN' s forstærkervoltmeter fra OZ 
november '69?
svar: Det er vist individuelt, hvad der er en alminde
lig FET! Skal det være Texas Instruments, så er 
der TIS 34 eller 2 N3819 - 2N 3822. Eller TIS68, 
der er en differentialforstærker (to matchede 
FET’s). Skal det være Motorola, så er der MPF 
102, 3,4 5 osv. De andre har også ret billige typer, 
det væsentlige er, at de to, der bruges, er så ens 
som muligt, hvorfor det måske er klogt at købe en 
halv snes stykker og vælge de to, der er mest ens. 
DR OZ7AQ, kan du hjælpe mig med diagram og 
evt. beskrivelse af senderen M. P. Pedersen type 
A132?
svar: Det kniber. Det nærmeste, jeg kan komme, 
er typen Al33, som jeg har nogle diagrammer af 
uden ret mange oplysninger på. Måske en læser kan 
hjælpe? Så skal jeg gerne videresende.

sp: Dr OM Bent. Mit problem er afbøjning til et 
CRT (katodestrålerør) type 12L03A med elektro
magnetisk afbøjning. Tror du et sæt afbøjningsspo
ler fra et TV kan bruges? Evt. hvordan beregner 
man og vikler selv afbøjningsspoler? Kan du hjælpe 
mig med data på ovennævnte, som er et radar-CRT? 
Røret skal bruges til SSTV, men jeg ved faktisk 
ikke rigtig, om det kan lade sig gøre uden en original 
afb. spole, og den er jo nok umulig at skaffe. 
svar: Ja, sikkert. Men hvis røret har samme hals
tykkelse og kolbevinkel, som de TV rør, der ken
des, skulle et sæt afbøjningsspoler hertil sagtens 
kunne bruges. Mål på røret og kig i et katalog over 
TV-billedrør. Jeg aner ikke, hvordan man selv kan 
lave afbøjningsspoler. Rørets data har jeg ikke, men 
man kan jo gætte på, at det skal have 12 V glød, er 
fabrikeret af Lorenz, og at du kan finde ud af forbin
delserne ved at kigge ind i kolben. Også her er læser
ne velkomne med råd og dåd.
Dr 7AQ. Jeg har en dejlig gyrokompas- 
indikatorenhed, (selsyngenerator + indikator), som 
jeg meget gerne vil bruge som antenneindikator 
i horizontalplanet ved satellittracking. Den er de
sværre beregnet til 26 V, 975 Hz. Jeg har fra Bendix 
Aviation fået et diagram, som går udfra et skibs 
27 V DC-anlæg, videre over en inverter til 115 V, 
400 Hz og så ind i en »black box«, hvorfra alle 
de ønskede spændinger med rette frekvenser kom
mer ud. Det er jo ikke lige sagen. Da jeg har læst, 
at netop frekvensen er af stor betydning for korrekt 
visning, vil jeg spørge dig, om du kan foreslå en 
halvleder-opstilling, som giver 26 V, 975 Hz (mon 
ikke 200 mA er et rimeligt bud, da indikatoren kun 
trækker en viser?). - Kan finafstemningen af fre
kvensen foretages vha lissajous-figurer på et skop 
med en kalibreret tonegenerator på det ene plade
sæt? Har kabellængden mellem generator og indika
tor ikke betydning som frekvensbestemmende fak
tor? - Hvis du synes, dette er for specielt for teknisk 
brevkasse, vil jeg bede dig om at lade mig det vide. 
svar: Hvilket jeg har forsømt i tide - men der er 
absolut ting af almen interesse i dit brev. Jeg vil 
foreslå dig at lave en simpel tonegenerator til fast 
frekvens (se OZ december 1966 eller simplere OZ 
juli 1964 side 215). Dernæst anskaffer du RCA’s 
Silicon Power Circuits Manual - eller hvad den hed
der nu i nyeste udgave, den skal indeholde beskrivel
se af en Hi-Fi forstærker eller servoforstærker, som 
korer på ca. 60 V, hvorved du får mulighed for 
at få de 26 V effektivspænding (forstærkeren skal 
have lidt overspænding!). Sådan en forstærker kan 
sikkert mageligt trække dit indikatorsystem, selvom 
det skulle vise sig at æde en ampere. Finafstem
ningen klares, som du beskriver. Kabellængden har 
ingen betydning på denne lave frekvens. Skal du 
bruge flere spændinger, kan du bruge en alm. 
nettransformer til 50 Hz om galt skal være.
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EDR’s årsregnskab (1. juli 1971 til 30. juni 1972)
Budget

1970/71 Regnskab 1972/73
Indtægter:
Salg af VTS, RTTY m.v.:

39.464 Indtægter .................................................................................................................................................... 48.035,23 17.400
24.023 Udgifter ......................................................................................................................................................  28.550,09 10.000

15.441 Bruttoavance .................................................................................................................................................  19.485,14 7.400
188.055 Medlemskontingent (se spec.)   248.096,85 290.000

12.302 Indvundne renter .............................................................................................................................................. 7.745,62 6.000
493 Diverse indtægter    44,77 500

216.291 I alt ...............................................................................................................................................................  275.372,38 303.900

Direkte foreningsudgifter:
195.874 OZ (se spec.)   173.615,28 175.350

6.865 Traffic-Department   5.676,28 6.600
9.728 QSL-centralen   7.973,16 8.800
1.346 Emblemer   4.977,69 +200

11.131 QTH-listen (se spec.) .....................................................................................................................................  14.236,53 15.100
18.569 Møder m.m. (se spec.) ...................................................................................................................................  17.947,73 20.000
3.095 Foredrag, tilskud, præmier   6.553,90 8.000
3.249 Region I (for 2 år)   5.231,41 3.000

249.857 236.211,98 236.650
Kontorudgifter o. lign.:

17.826 Kasserer og sekretær ...................................................................................................................................... 19.568,40 20.400
14.353 Tryksager og kontorartikler .............................................................................................................................  16.706,22 18.000
16.576 Porto og telefon ............................................................................................................................................... 20.750,06 22.500

0 EDR’s kopitjeneste ............................................................................................................................................... 511,02 750
0 Bogholderikursus .................................................................................................................................................  550,00 0

2.245 Andre udgifter (se spec.)   1.296,57 2.350
0 Merværdiafgift 1970/71 .....................................................................................................................................  1.032,00 0

1.193 Afskrivning på inventar   2.153,05 _______

302.050 I alt ................................................................................................................................................................  298.779,30 300.650

302.050 Udgifterne var i alt ......................................................................................................................................  298.779,30
216.291 Indtægterne var i alt .................................................................................................................................... 275.372,38

85.759 således at der fremkommer et underskud på .......................................................................................................... 23.406,92

der overføres til kapitalkonto.

BALANCE PR. 30. JUNI 1972

AKTIVER PASSIVER

Likvide midler:
Kassebeholdning ................................... 3.605,09
Postgirokonto ........................................  4.374,23
Bankkonto .......................................... 200.239,40

Tilgodehavender:
For VTS ............................................... 14.108,18
For annoncer .......................................  10.755,00

Beholdninger:
VTS .......................................................  4.395,00
QSO-instruktion ....................................  1.160,40
Emblemer .............................................  8.981,50
RTTY-materiel .........................................  150,00
Diverse salgsartikler ............................  10.712,24

Inventar:
Saldo pr. 1. juli 1971 ...........................  17.398,00
Tilgang (stempelure) ................................  389,05

17.787,05
Afskrivning ................................................  2.153,05

208.218,72

24.863,18

25.399,14

15.634,00

Forudbetalt kontingent ...................................................... 201.570,00
Skyldig merværdiafgift ..........................................................  1.125,14
Foreningens kapitalkonto:

Saldo pr. 1. juli 1971 ...........................94.826,82
+ årets underskud ................................. 23.406,92 71.419,90

274.115,04

274.115,04

Vi har opstillet foranstående regnskab med efterfølgende 
specifikationer på grundlag af foreningens kasseregnskab og 
likviditetsbudget. Vi har ikke udført revision.
København, den 29. august 1972 
REVISIONSFIRMAET SEIER-PETERSEN

Erik Kjeld Olsen
statsautoriseret revisor
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Specifikationer

Medlemskontingent

Andre udgifter
Licenser ...................
Box- og arkivleje
Gaver .......................
Forsikringer ..............
Cailbook ...................
Diverse ....................

Budget 
Regnskab 1972/73

Forudbetalt ved årets begyndelse   145.000,00 201.570
Indbetalt   304.666,85 290.000

449.666,85 491.570
Forudbetalt ved årets slutning   201.570,00 201.570

Årets kontingentindtægt   248.096,85 290.000

Moder m.m.
Generalforsamling .................................................................................................................................................................    4.231,90
Hovedbestyrelsesmøder ........................................................................................................................................................   5.582,55
Rejser ....................................................................................................................................................................................    3.201,93
Udvalgsmøder .........................................................................................................................................................................  3.653,65
Forretningsudvalgsmøder ........................................................................................................................................................    867,10
Revision ....................................................................................................................................................................................   410,60

Revisionens bemærkninger:

OZ
Udgifter
Trykning   147.714,13 150 000
Klicheer ................... ,............................................................................................................................................................... 9.457,03
Tegninger ..................................................................................................................................................................................  3.600,00 3.600
Redaktion og teknisk stab   28.523,69 31.000
Forsendelse   13.577,07 15.000

202.871,92 199.600

Indtægter
Annoncedebitorer ved årets slutning ..................................................................................................................................  10.755,00 6.075
Annonceindbetalinger   28.940,00 25.000

39.695,00 31.075
+ annoncedebitorer ved årets begyndelse ........................................................................................................................ 6.075,00 6.075

Arets annonceindtægt   33.620,00 25.000
s- annonceprovision .................................................................................................................................................................. 7.721,50 3.750

25.898,50 21.250
Amatørannoncer ........................................................................................................................................................................ 2.362,80 2.500
Salg af gamle numre ....................................................................................................................................................................  995,34 500

29.256,64 24.250

Udgifter overstiger indtægter med     173.615,28 175.350

QTH-listen
Trykning ..................................................................................................................................................................................  15.096,00 16.000
Redaktion ..................................................................................................................................................................................... 600,00 600
Udlagt for klicheer ....................................................................................................................................................................... 414,00

Udgifter   16.110,00 16.600

Annoncer ...................................................................................................................................................................................  1.800,00 1.500
Salg af QTH-lister .........................................................................................................................................................................  73,47

Indtægter ................................................................................................................................................................... : 873.47 1.500

Udgifter overstiger indtægter med   14.236,53 15.100

17.947,73 20.000

60,00 60
340,00 340
690,92 800

48,00 200
157,65 200

750

1.296,57 2.350

Undertegnede revisorer har d.d. gennemgået regnskaberne 
Kassererens bemærkninger: samt kontrolleret bank-, kasse og girobeholdning og intet
Antal medlemmer pr. 30. juni 1972: fundet at bemærke.
4, 134 (30. juni 1971: 4304). Horsens d. 20. aug. 1972
Horsens d. 20. aug. 1972 H. Bro-Nielsen A. Klint Jørgensen

Grethe Sigersted OZ3RC OZ1GO
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LITTERATUR - NYT

STEREO OG HI-FI
AF Seppo Heokinheimo, på dansk ved ingeniør 
Knud Galle, Gyldendals Kubusbøger, 112 sider, illu
streret, Kr. 23, 50.
Bøger for begyndere er en mangelvare, siges det. 
Men hvad er det for en slags begyndere, EDR skal 
tage sig af? Hvor begynder man? Hvem er det, man 
skal henvende sig til?

Der er nok mange, der vil være enig med anmelde
ren om, at det er ret naturligt at begynde sin »karrie
re« som radioamatør med at rode med LF- 
forstærkere og de mangfoldige elektroniske opstil
linger, der kan findes i forskellige mere eller mindre 
skumle tidsskrifter og småbøger.

Den nærværende lille bog sigter til at give »menig
mand« en vis forståelse af begreberne Stereo og 
High Fidelity. Det sker i hovedsagen ved at give 
en omtale af lydens natur samt de apparater, der 
bruges til konservering, opbevaring og gengivelse 
heraf. Man vover sig ikke ind i selve apparaterne, 
men nøjes med at beskrive pick-up og båndoptager
tonehoved samt nogle af de dermed forbundne be
greber. For dem, der starter helt på bar bund. er 
denne introduktion udmærket og for mange fyldest
gørende, men noget teknisk »kød« er der ikke på 
dette skelet.

Bogen kan anbefales som en introduktion til lyd
gengivelse, og den indeholder et register over al
mindeligt anvendte udtryk i denne forbindelse, som 
kan gøre bogen anvendelig for amatører, der be
gynder fra »den anden ende«, dvs. med at sætte 
sig ind i elektronik og derefter opdager, at familien 
ønsker at udmønte ens viden i tilfælde af anskaf
felse og opsætning af lydanlæg.

LYT TIL KORTBØLGE SOM HOBBY.

DX'ing med alm. radio, af Arne Skoog, oversat 
fra svensk af Tom Høyem. Borgens Forlag, ca 100 
sider i lille format, pris Dkr. 18, 50.

Dette er også en begynderbog, her for det klientel, 
som er ved at blive grebet af det spændende ved 
kortbølgelytning. Det tekniske indskrænker sig til 
radiobølgers udbredelse via ionosfæren samt lidt om 
antenner til lytning på kortbølge, herudover findes 
billeder af nogle kommercielle modtagere. Hoved
vægten lægges på det operatørmæssige, dvs. rappor
tering og QSL til og fra BCL-stationer. Q-koden 
og nogle amatørforkortelser listes bagi bogen tillige 
med en ordliste, der giver nogle almindeligt fore
kommende ord på dansk, tysk, engelsk, fransk,

spansk og portugisisk. Ligeledes findes en liste med 
talord på samme sprog, dog med russisk i stedet 
for portugisisk. Forskellen er vist ens for de fleste, 
da der ingen lydskrift eller udtaleregler gives.

Der er næppe mange EDR-medlemmer, der kan 
have stort udbytte af denne bog, men den kan måske 
nok give en og anden en impuls til at melde sig 
ind, så vi giver den gerne et lille skulderklap med 
på vejen.

aq

INFORMATION
QSL CENTRALEN LUKKER
for ekspeditionen de sidste dage i september og de 
første i oktober, idet OZ6HS holder ferie. Undlad 
venligst at sende QSL kort til centralen i dette tids
rum. De hober sig blot op og gør arbejdet endnu 
mere uoverskueligt ved hjemkomsten. Da OZ6HS 
endvidere har besluttet ikke at tage de indkomne 
QSL kort med på ferie, vil der ikke blive udsendt 
kort fra centralen primo oktober 1972. 

EDR’s Kopitjeneste.

Klip fra tidsskrifter, der står til rådighed for kopitje
nesten:
QST. (amrk). april 1972:
The super-simple 80-20 m receiver. 4 sider.
A high-performance tunable FM-receiver. 5 sider. 
VFO/Xtal - controlled gate-grid dipper. 3 sider.

maj 1972:
Some practical aspects of VXO-design. 5 sider, 

juni 1972:
20 meter vertical beam. 5 sider, 

juli 1972:
The flashlight sidebander. 1 del. 6 sider.
A 2-meter preamplifier for repeaters. 3 sider.

A »Stretcher« for end-fed multiband-wires. 3 sider.

73-Magazine. (amrk). 
april 1972:
Power amplifiers for 2 meter FM. 7 sider.
An auto-bandwidth selector unit. 4 sider.
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juni 1972:
Beaming the vertical antenne. 7 sider.

Ham Radio (amrk) april 1972:
2 meter FM-transmitter. 5 sider.
Low distortion two-tone oscillator for SSB-testing. 
5 sider.

maj 1972:
3-band groundplane. 6 sider, 

juni 1972:
5-band solid-state Communications receiver. 16 si
der.

juli 1972:
5-band conduction-cooled linear amplifier. 7 sider.

Amatørradio, (norsk), maj 1972:
600 watt lineærforsterker. 4 sider.

Som tidligere nævnt kan der af ovenst. artikler samt 
af andre fra de tidsskrifter, der er til rådighed for 
kopitjenesten, samt fra ældre nr. af OZ fås kopier. 
Prisen er 1 kr. pr. side + porto (tryksag), der lettest 
indbetales på min giro nr. 59366. eller sendes pr. 
check.

OZ7EM. Ejvind. 
Sebber skole, 9240 Nibe.

Week-end kursus for elever til 
licensprøven i nov. 1972.

I lighed med tidligere vil kursusudvalget arran
gere 2 eller 3 kurser forskellige steder i landet i 
okt. måned, hvor man vil give elever, som agter 
at gå op til P & T's prøve, en sidste afpudsning 
inden prøven. Plan over disse kursers afholdelse 
kan rekvireres ved at sende et brevkort til under
tegnede.

OZ7EM - Ejvind Madsen 
Sebber skole - 9240 Nibe

GENERALDIREKTORATET 
FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET

Farvergade 17, 1007 København K 
Telefon: (01) 11 66 05

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i november måned 
d. å., i København og enkelte provinsbyer vil blive 
afholdt prøver for radioamatører.
Sidste frist for tilmelding til prøverne er den 20. okto
ber 1972.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »Ansøg
ning om amatør-radiosendetilladelse« i udfyldt og 
underskrevet stand. Ansøgere. der har været indstil
let til en tidligere prøve. må indsende fornyet an
modning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
dato, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

E. B.
Børge Nielsen/P. V. Larsen

ET NYT FIRMA
i København med grej særligt for amatørradio har 
set dagens lys. Den 19. august 1972 åbnede firmaet 
p. b. e. elektronik ved en reception sin specialforret
ning på Falkoneralle 61. Udover et gængs sortiment 
af komponenter vil p. b. e. elektronik føre et alsidigt 
udvalg af komplette stationer, antenner, mikrofo
ner, måleinstrumenter m. v. Herudover tilbyder fir
maet service på eget værksted, samt lægger iøvrigt 
vægt på den personlige kontakt med amatøren for 
derigennem at løse de problemer, denne måtte have.

OZ ønsker held og lykke 
trebeh

Generalforsamling
afholdes d. 24. september 1972 Generalforsamlingen begynder
i restaurant »Karnappen«, kl. 10 præcis.
Niels Hemmingsensgade 10, OZ4GS, sekretær.
1153 København K.
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TRANSCEIVEREN
HAM bag annoncen
Annoncerne i OZ fortæller læserne om de enkelte 
firmaers mere eller mindre fristende tilbud, men ikke 
noget om, hvad der ligger bag. Red. har fundet, 
at der kunne være en vis interesse i at se nærmere 
på, hvad der ligger »bag annoncen«, hvorfor jeg 
valgte at aflægge besøg i et firma, som dels handlede 
med »blandet« amatørgrej, dels havde hams som 
indehaver/medarbejdere og endelig skulle det være 
et firma, som ikke kendte mig og som jeg ikke kendte 
personligt.

Valget faldt på »Greystone electronic« i Gråsten. 
Firmaet er placeret forholdsvis centralt i byen, men 
da det ikke pranger med større skiltning, er det lidt 
af en opgave at finde det. Vel ankommen finder 
jeg OZ6EG i butikken, travlt optaget af en konferen
ce med en montør fra et kommercielt radiotelefon
selskab. Ventetiden udnyttes til at kigge nærmere 
på hyldernes indhold af diverse kommercielt frem
stillet amatørgrej, hvor der synes at være noget for 
enhver pengepung og for såvel HF, VHF som 
Walkie-Talkie.

OZ6EG er i mellemtiden blevet færdig med konfe
rencen og - forstyrret af flere telefonsamtaler - lyk
kedes det at få besvaret en del spørgsmål, hvoraf 
det første brænder sig mest på:

Hvordan være amatør 
og forretningsmand på samme tid?

Der rører du ved noget væsentligt, svarer OZ6EG. 
Vi kan ofte mærke, at radioamatørerne ikke rigtigt 
kan følge os, så lad mig uddybe det lidt nærmere. 
Får du besøg derhjemme en dag i din fritid af en 
radioamatør, der gerne vil have hjælp med et eller 
andet problem, får han denne hjælp så godt du for
mår og I får samtidig en hyggelig sludder om den 
fælles hobby. Dette kan sammenlignes med et almin
deligt vennebesøg, for hvilket der ikke gives, ej hel
ler forventes, vederlag. Resultatet af hjælpen kan 
være mere eller mindre vellykket, afhængig af pro
blemets art i forhold til dine kvalifikationer. Anderle
des her. Selvfølgelig vil vi da også være hjælpsomme 
og gi ve gode råd, men skal vi til at udføre en reparati
on, en prøve eller andet, ja, så kræver det tid = 
arbejdsløn og her er det forskellen bliver ret så tyde
lig. Vi må og skal tage økonomien med i vore bereg
ninger. Vi driver en forretning og i en sådan er det 
jo andet end blot arbejdslønnen, der skal betales. 
Blot dette at have forretningslokale, værksted, må
leinstrumenter og lager koster penge, hvad enten 
de udnyttes eller ej. Det giver den store forskel på 
dig og den forretningsdrivende. Du tjener din løn 
andetsteds og har fritiden til rådighed, medens den

forretningsdrivende, der kombinerer fritidsinteres
sen og erhvervsindtjeningen, ikke er lige så frit stil
let. Og endelig må vi ikke glemme, at resultatet 
af din indsats kan være godt eller dårligt, uden af 
dette ændrer en tøddel i forholdet mellem dig og 
din besøgende ven, medens man, med rette, må 
kunne regne med, at den tekniske ekspertise vi stil
ler til rådighed, laver et arbejde, der er i orden. 
Er det ikke tilfældet, vil kunden reklamere, medens 
din amatørkammerat undskylder dig og finder en 
anden udvej.

I handler med et bredt udsnit af kommercielt frem
stillet amatørgrej. Giver det anledning til reklamati
oner i større stil?

Nej, det er ikke mit indtryk. Jeg vil dog ikke be
nægte, at der ind imellem forekommer reklamatio
ner af tilsyneladende mere alvorlig karakter, men 
når vi går nærmere ind på problemet viser det sig 
ofte, at kundens opfattelse af f. eks. vore garanti
ordning nok svarer materielt, men ikke tidsmæssigt, 
til hans forestilling herom.

Det kræver vist en forklaring?
OK. Lad mig nævne et eksempel. I brugsanvis

ningen står der f. eks., at stationen er opbygget i 
de og de moduler. Ved evt. skader, er det uhyre 
nemt at foretage en reparation. Man udskifter blot 
det defekte modul. Der er bare den lille hage ved 
det, at bestemmelsen kun gælder i produktionslan
det. Det fortæller vi køberen af stationen, samtidig 
med oplysningen om vor 1 års garantiordning. Op
står der en fejl, som kan henføres til garantiord
ningen, træder denne selvfølgelig i kraft, men vi 
har ikke altid mulighed for blot at udskifte et modul, 
hvorfor vi må lokalisere fejlen, udskifte og rette 
og derefter trimme op igen. Det tager tid og det 
kan det ind imellem være lidt svært for kunden at 
forstå.

Er det kommercielle grej dyrt - for dyrt?
Det sete afhænger af øjnene der ser. Sammenlig

ner man umiddelbart indmaden i et givet produkt 
med enkelt-stykprisen kan man vel nok finde, at 
det forekommer dyrt. Noget tilsvarende gør sig gæl
dende når sammenligningen foretages mellem prisen 
f. eks. ved indførsel her i landet som »gavepakke«, 
hvor der ikke betales moms, told, importafgift, lige
som der ikke skal indregnes generalomkostninger, 
og vor udsalgspris på den samme vare. En sammen
ligning mellem prisen i fremstillingslandets valuta 
og danske kroner kan også give anledning til be
mærkninger, men her gør endnu en faktor sig gæl
dende, idet det danske marked faktisk er for lille. 
Et tydeligt eksempel herpå er vort 2 m PA-trin m. v. 
Vi ville aldrig kunne have udviklet dette her på ste
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det, hvis vi ikke havde haft det tyske marked lige 
ved siden af. Mellem 98 og 99 procent af vor fabrika
tion går til eksport og kun dette giver os den fornød
ne økonomiske baggrund for fabrikationen af dette 
og andre produkter.

2 m og »andre produkter« leder tanken hen på repea
terne, hvori er en del engageret. Er det fremtræden
de her amatøren eller forretningsmanden?

Det er et område, hvor amatøren træder en hel 
del ind i billedet. Min forste interesse for repeatersa
gen stammer fra en tur i Tyskland, hvor repeaterne 
var i gang på et tidligere tidspunkt end her i landet. 
Jeg syntes umiddelbart om ideen, der - overført 
til Danmark - ville give mig mulighed for på mine 
mange bilture rundt i landet at forkorte en ellers 
kedsommelig lang tur med en hyggelig sludder over 
repeateren. Som OZ4JA ganske rigtigt nævner i OZ 
(maj 1972 side 184) er der her tale om et virkeligt 
godt middel i amatørkommunikationens tjeneste. 
Det forretningsmæssige indslag er dog også med. 
Når den ene amatør kan have glæde af repeaterne, 
kan den anden også og så er der faktisk ikke ret 
langt fra det ene punkt til det andet. Vi har leveret 
en repeater til det sønderjyske område og vi er leve
ringsdygtige i grej til fuld udnyttelse af repeaterne. 
Vi har selv udviklet en del af dette grej, som iøvrigt 
dækker både de tyske og danske normer, hvorved 
vore markedsmuligheder er udvidede og fabrika
tionsomkostningerne kan holdes på et rimeligt 
niveau.
Mærker du på dette punkt en konkurrence fra de 
mange Taxa-stationer, der har fundet vej til ama
tørerne?

Nej, på ingen måde, måske snarere tværtimod. 
De er da gode nok til en begyndelse og det viser 
sig jo ret hurtigt, at de har deres begrænsning. Udo
ver at være nogle slemme strømslugere er det kanal
stationer. Det er de født til at være uanset alle vel
mente krumstring for at gøre dem til VFO-styrede 
2 m stationer, så er de dog kun at betragte som 
begyndelsen til et mere avanceret VHF arbejde. 
Det, der ofres på at gore disse »spillers«s ombygning 
til 2 m stationer, er i store træk spildt energi.

Vil du dermed fraråde køb af eller ændring i disse 
stationer?

Det er der ingen anledning til. Den amatør, der 
vil mere, finder af sig selv svaret på det spørgsmål 
relativt hurtigt.

Sagen må herefter være køb af kommercielt grej 
eller egne konstruktioner. A 'propos egne konstrukti
oner, så er løsdelssortimentet her ikke overvældende 
stort!

Nej, og det kan det heller ikke blive med den 
nuværende opbygning af firmaet. Det kræver en helt

anden form for forretning og herunder navnlig en 
lagerkapacitet, som vi overhovedet ikke kan hono
rere her. Vi har løsdele til det grej vi forhandler, 
hvadenten det er importeret eller noget vi selv 
fremstiller, men derudover overlader vi det til 
andre at opbygge og indrette deres erhvervsforeta
gende med denne handel for øje. Det skal gøres 
fra starten af, hvis det skal være effektivt og økono
misk forsvarligt.

Inden turen atter går hjemad bliver der tid til et 
kort besøg i produktions- og udviklingsafdelingen. 
Der hersker en afslappet atmosfære og i en hyggelig 
sludder om amatører/professionelle, handell- 
hjælpsomhed m. m. bekræftes det allerede modtag
ne indtryk af forretningens opbygning og udadvend
te ansigt. Vi er alle radioamatører som andre. Vi 
skal alle have noget at leve af - som andre.

 SILENT KEY

OZ7BO

Det er med dyb sorg jeg meddeler, at 
Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO. døde af et 
hjertestop den 2. september 1972.

Bo var en af de »store gamle« - radio
amatør fra tidlig ungdom, en alsidig bega
velse med vidt spændende interesser. Som 
radioamatør vil han huskes af mange, dels 
for talrige artikler i OZ, dels - og navnlig 
- for hans strålende humor, venlighed og 
hjælpsomhed, og for hans utrolige gæstfri
hed.

I disse få linier kan ikke udtrykkes den 
sorg, som Bo’s venner her og over hele 
kloden vil føle ved meddelelsen om hans 
død. Jeg ved, at jeg taler på manges vegne, 
når jeg her siger: »Inderlig tak, Bo. for 
dit venskab, vi vil savne dig og vi vil aldrig 
glemme dig.«

Til hans søde kone, Ulla, - også kendt 
af et stort antal radioamatører - sender 
vi udtryk for vor dybeste deltagelse.

Steen Hasselbalch 
OZ7T.

OZ SEPTEMBER 1972 355



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department) 

Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ5GF

Diplo m-manager: OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central: OZ6HS

Red. DX-stof: OZ3Y

Red. VHF-stof: OZ9SW

Red. DR-stof: OZ-DR 1638
Red. Mobil-stof: OZ8IS

Red. Ræve-stof- OZ5WK

Red. RTTY-stof: OZ4FF

Red. spejder-stof: OZ8MZ'

Ferietid eller ikke
så skal der også sendes stof til dette nr. af »OZ«, 
og vi har plukket lidt forskelligt sammen, som for
håbentlig må have interesse. I denne forbindelse 
må det i øvrigt bemærkes, at det er besynderligt, 
at der ikke er en eneste, der under sin aktivitet på 
båndene, er stødt på »ting og sager«, der også kan 
være af interesse for andre. Det er få gange i åre
nes løb, at noget sådant er sket her i »Tr. De
partment beretter«, men det ville give lidt kulør og 
afveksling på indholdet, hvis aktiviteten også 
bredte sig til dette område.

1972 ARRLs Int. DX. Competition
Fra »QST« juli 1972 har vi erfaret, at blandt de 

indsendte logs i CW-afdelingen placerer neden
stående OZ-stationer sig således:

(nr. 7) OZ1LO 229 multipl. 2766 QSO =
1.900.242 p. 

(nr. 13) OX3YY 246 multipl. 2040 QSO =
1.383.120 p. 

(nr. 20) OZ5DX 186 multipl. 1880 QSO =
1.049.040 p.

VK-ZL-Oceania 1971
har vi også nogle resultater fra og også her er 
OZ1LO vort bedste kort. Vi benytter lejligheden 
til at gratulere.
Fone Telegrafi
OZ1LO 2412 points OZ1LO 3960 points
OZ4IA 126 points OZ4PM 975 points
OZ4PM 50 points OZ2X 180 points
OZ3PO 18 points OZ7BQ 40 points
OZ7BQ 15 points OZ5ME 40 points
Bedste europæer: Bedste europæer:
DL8NU 10.660 p. DL8NU 4.452 p.
OZ1LO var nr. 6. OZ1LO var nr. 2.

OZ-CCA Contesten 1972
Når disse linier læses er loggene fra dette års 

OZCCA-contest færdigbearbejdede, og vi ser os i 
dette nr. allerede i stand til at bringe de danske 
stationers indbyrdes placering.

l. OZ8HC 220 447 65 = 31.905 P
2. OZ8SW 205 462 66 = 30.492 P
3. OZ5QU 234 538 56 = 30.128 P
4. OZ2NU 183 397 65 = 25.804
5. OZ2X 146 343 63 = 21.609 P
6. OZ4HW 231 510 41 = 20.910 P
7. OZ90I 169 381 51 = 19.431 P
8. OZ4FF 113 255 69 = 17.595 P
9. OZ9AO 220 479 36 = 17.244 P

10. OZ7YL 155 338 43 = 14.534 P
11. OZ6TM 141 319 43 = 13.717 P
12. OZ7BF 144 340 28 9.520 P-
13. OZ3Q 90 210 42 8.820 P-
14. OZ5RM 103 226 37 = 8.362 P-
15. OZ8BN 50 123 27 = 3.321 P-
16. OZ8VL 50 110 16 = 1.760 P-
17. OZ3QN 39 84 17 = 1.428 P-
18. OZ8XZ 11 24 6 = 144 P-

Kolonnerne angiver: antal QSO - QSO points - 
antal multipl. og til sidst slutsum.

Regler for SOP
Der har været en del snak om reglerne for SOP 

og for opnåelsen af stickers. Vi skal derfor her 
gengive, hvad der blev skrevet i »Funkamateur« 
juni 1972:

Betingelserne for SOP-diplomet kan årligt opnås 
i tiden fra den 1. til d. 31. juli. De lande, der tæl
ler til dette diplom, er anført nedenfor. Alle sende
typer må benyttes. En miniaturevimpel kan hvert 
år opnås i tilslutning til den originale store vimpel.

Ansøgninger modtages indtil 1. juli det efterføl
gende år, når ansøgeren er i besiddelse af QSL- 
kortene. SOP og SOP/VHF tæller som to adskilte 
diplomer.

Krævede lande - henholdsvis distrikter -:
SOP 3.5 til 28 MHz 

Europæiske ansøgere: 15 distrikter.
SOP 3.5 til 28 MHz 

DX-ansøgere: 10 lande.
SOP/VHF 144 MHz 

Europæiske ansøgere: 5 lande.
Gældende lande og distrikter for SOP diplomet: 
DC/DJ/DK/DL - OZ - LA/LJ/LH - TF - SP 

(1-2) - SK/SM/SL (1-2-3-5-6-7-0) OH/OF/OG/OI 
(1-2-5-6-8) OHØ, OJ0 - UA/UV/UW/UK1 - UA2/ 
UK2F (Kaliningrad) UP2/UK 2 B/UK 2 P 
(Lithauen) - UQ2/UK 2 G/UK 2 Q (Letland) 
UR2/UK 2 R/UK2 T (Estland). For DM gælder 
stationer hvis kaldesignal slutter med A (DM2AIA)

356 OZ SEPTEMBER 1972



eller DM8SOP eller DM8FOX, og man skal have 
en af disse tre alternativer for at kunne opnå 
diplomet.

Årets Scandinavian Activity Contest
SSA står i som indbyder til SAC-testen og med

deler følgende:
Tider: CW lørdag d. 16/9 kl. 15,00 GMT - Søndag 

d. 17/9 kl. 18,00 GMT.
Fone: Lørdag d. 23/9 kl. 15,00 GMT - Søndag
d. 24/9 kl. 18.00 GMT.

Opkald: Skandinaviske stationer kalder »CQtest« 
på CW og »CQ contest« på telefoni.

Bånd: 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 MHz.
Kode: RS/RST + 3 cifret løbenummer begyndende 

med 001.
Klasser:

a) Single operator.
b) Multiopr./multitransmitter.

Klubstationer regnes til kl. b, selv om de kun 
betjenes af én opr. Stationer i multiopr./ 
multitransmitter-klassen skal anvende separate 
serier for hvert bånd.

Points:
3 points for QSO med stationer udenfor Europa. 
2 points for QSO med stationer i Europa.
Under SAC regnes følgende prefixer til Skandi
navien selvom de ikke geografisk hører hjemme 
her: JW-JX-LA-OH-OHØ-OJØ-OX-OY-OZ-SK/ 
SL/SM. En station må kontaktes én gang pr. 
bånd og sendetype.

Multiplikator: En multiplikator opnås for hvert 
kontaktet land pr. bånd.

Slutpoints: Summen af alle points fra alle bånd 
multipliceres med summen af multiplikatorer fra 
alle bånd.

Diplom: Mindst 6 af de bedste deltagere i hvert 
skandinavisk land tildeles diplom.

Landskamp: Pointssummerne fra alle deltagere fra 
et skandinavisk land sammenlægges og udgør 
landets pointssum. Det land, som derved opnår 
den højeste pointssum, tildeles for 1 år »SCAN
DINAVIAN CUP«.

Log: Loggene skal indeholde: Dato-tid (GMT), 
kontaktede stns.-sendt og modtaget koder, notat 
om nye multiplikatorer samt points.
Separate logblade skal anvendes for hvert bånd. 
En opstilling over: antal QSO - QSO points - 
multiplikatorer og slutpoints skal foretages på 
særskilt logblad.
Loggene skal være forsynet med kaldesignal, 
navn og adresse.
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Separate logs for henholdsvis CW og fone. 
Indsendelse: Loggene skal være poststemplede se

nest d. 15. oktober I972 og skal sendes til:
SSA Contest Manager,
SM5CEU, Rydsviigen 120 C,
582 48 - LINKÖPING.
Sverige.

Testkalender:
14.-16. okt. 0200-2000 12th CARTG RTTY. Kon

takt med alle.
21.-22. okt. 1500-1500 GMT WADM Contest.

Kontakt med DM.
28.-29. okt. 0000-2400 WORLD WIDE DX Con

test. Fone. Kontakt med alle.
12. nov. 0000-2400 OK DX Contest CW/FONE.

Kontakt med alle.
25.-26. nov. 0000-2400 CQ WORLD WIDE DX 

Contest CW. Kontakt med alle.

OY9LV i Torshavn sender følgende: Mangler du 
OY QSO og/eller QSL, så er jeg QRV 3 a 4 dage 
om ugen, på 14,140 MHz ± QRM, i tiden 1600 til 
1800 Z. På denne QRG er der også mange OX 
stationer aktive. Ofte er jeg på CW, signalerne fra

OY9LV, Ole (him self) ved sin station. {Mon der altid er 
ryddet så pænt?)

(Foto via OZ8KR)
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OZ er gode, men der er alt for få CW operatører! HB0XIW
Også på 40 og 80 meter båndene er jeg QRV for 

en QSO, men her er det rart med et postkort HB0XIZ
først, for en nærmere aftale.

QTH her er nær Torshavn. Højden over havet HB0XJG
er 720 meter, hertil kan lægges antennemastens 
højde 22 meter. Der er 10 km til naboen og 900 km 
til den nærmeste TV modtager, derfor kan man 
også forvente mig QRV i TV tiden, HI. HB0XJK

Antennerne er dipoler for alle bånd, (og de vir- HB0XJL
ker ufb, red.), for resten fik jeg i dag QSO med OJ0SUF
OZ9LV, det er også mig, når jeg er i OZ land. PJ9BB
Han sagde noget om, at QTH var København, men 
det benægtede jeg på det kraftigste, og forklarede PJ9JR
ham, altså mig, at jeg var i Torshavn! og derefter 
gik hans 5 9+ signal ret hurtigt QRT. Jeg håber. PT0MI
det er både første og sidste gang, jeg får QSO med PT0WH
mig selv på en distance af 1420 km. SX0E/72

TU4AB
BÅND-CONDX

20 meter båndet vil også i september være det TY6ATE
bedste til DX, særlig i nattimerne. Kort skip vil 
optræde sporadisk i dagtimerne på 10 og 15 meter VB1AA
båndene, (500 til 2000 km).

Sidst på måneden vil både 40 og 80 meter bån
dene give muligheder for DX QSO. Ikke mindst 
40 meter vil nok vise sig fra den pæne side for 
dem der har modtager til at klare den kommer
cielle QRM.

via DJ5CD, Endemannstr. 1, 69 Hei- 
delburg, Germany.
via WB8FGZ, 1230 Westmoorland, 
Ypsilanti, Mich, 48197, USA. 
via WA4WME, Vandegrift, MAT- 
COM-DSO, APO, NY, 09052, USA. 
via DL7HZ, Menzelstr. 1, 1 Berlin 33, 
Germany.
via DJ2BW, Eugenstr. 22, Mariahof, 
55 Trier, Germany.
Box 1, Mariehavn, Finland.
via W2VIA, 80 Garden Rd, Scarsdale,
NY, 10583, USA.
via W3ZKH, 214 Indian Spring Drive, 
Silver Spring, Md, 20901, USA.
PO Box 19073, Sao Paulo, Brazil.
PO Box 19094, Sao Paulo, Brazil. 
SV1EN. POB 1442, Athens, Greece. 
George Pataki, 34-24 76th St. Jackson 
Heights, NY, 11372, USA.
Ted Schultz, BP 107, Natitingou, Da- 
homey.
via VOIFX, PO Box 1462, St. Johns, 
Nfd. Canada.

QTHs:

TT8AC via DJ1LP, P.P. Box 360, Brackwede
D-4812 V. Tyskland.

A51KV W6KNH, 42 Donald Drive, Orinda,
Calif. 94563, USA, (enclose irc/sae).

CT2BG (wef 5/5/72) WA2BCK, 96 Fairhaven
Drive, Cheektowga, NY, 14225, USA.

ET3JH (wef 1/5/72) WB8CIV, 545 Spring
Lane, Flushing, Mich, 48433, USA.

FB8WW (wef 1/1/72) via F6BFH, A. Duchau-
choy, 21 Rue de la Republique, F-76, 
Bihorel, France.

FO0RV via G5RV.
FO0WR via DJ5RT, Alpenweg 20. 82 Rosen-

heim, Germany.
HC2GG/8 via DL2GG, Wilhelm-Wisser-Strasse

2, 242 Eutin, Germany.
GB2IOS G3TBS, 52 West Mead, Windsor,

Berks.
KC6WS | W. Sendore, 3224 Bob-O-Link Lane,
KC6YL I Denton, Texas, 76201, USA.
KD6USA W6ANN, Bill Adams, Star Route 2,

Box 241, Twenty Nine Palms, Calif. 
92777, USA.

KE4ITU K4ZA, 102 Hickory Rd, Sterling Park,
Va, 22170, USA.

Udsigten fra OY9LVs antennemast, 720 meter over havet, 
Kollefjorden i baggrunden er ca. 8 km fra QTH i luftlinie.

(Foto via OZ8KR)
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VB2KOC via V02AI, ARC of W Labrador, PO 
Box 368, Wabush, Lab, Canada. 

YK9KE 1 Allan Whitmore, 7 Fair Isle Drive, 
9J2KE > Giendale, Nuneaton, Warwicks. 
VS5AA 1 via K3RLY, PO Box 125, Simpson- 
VS5JA J ville, Md. 21159. USA.
WD4USA 1 Special event station (Call), PO Box 
VVR4USA J 501, Miami Springs, Fla, 33166, USA. 
9H1DK C. J. Dempster. International Aeradio

Ltd, Luqa Airport, Malta.
9M6BA A. B. Avery. POB 1197, Kota Kina-

balu, Sabah, E. Malaysia.

RSGB QSL Bureau, Bromley, Kent, 
BR27NH.

QSL-Manager:
A35FX via ZL2AFZ
BV2AA Pirat!
CR3RY via CT1RY
FB8XX via F2MO
FO0WR via DJ5RT
HB0XJA via W4WFL
HB0XJL via DJ2BW
JD1YAA via JA1WU
JW7FD via LA3UC
OJ0SUF via OH2BHU
VP8ME via WA5FWC
VR1W via W6CUF
5W1AU via W6KNH
7X2BK via W5LUJ
9H3A via G8KW
A35LT via VK6WT
CR3ND via CT1BH
CR4BC via CT1UE
FL0QQ via F2QQ
FW0AB via VE6TP
HB0XJK via DJ2BW
HBØ0XUD via ON4QV
JT1/0AE via OK1AQW
JX1AK via LA1FH
TY3ABF via DL8OA
VQ9N via W61AE
5B4CDN via VE2BUP
7Q7AF via DJ4IJ
7X0WW via WA5UHR
9H3B via VE3MR

Overvældende stofmængde til forrige »OZ« be
virkede, at vore båndrapporter »gik ud«. Båndrap
porterne skulle give et billede af, hvad der var at 
finde på båndene. Dette er for så vidt også rigtigt, 
når man lægger tryk på »var« idet indkøringstiden 
faktisk er så lang, at aktualiteten som regel er for
dampet. I stedet vil vi forsøge en mindre omlæg

ning, dvs. at lægge mere vægt på det stof der ikke 
forældes hurtigt, såsom QTH information m.m.

DX spalten har stadigvæk brug for at låne dine 
DX fotos.

73 & DX OZ3Y 
Hans

Region 1 UHF - SHF contest 1972
Contesten arrangeres i år af RSGB England. 

Tidspunkt: Fra lørdag d. 7. oktober kl. 18,00 GMT 
til søndag d. 8. oktober kl. 18,00 GMT.

Testen omfatter to sektioner: Faste og portable/ 
mobile stationer på 432 MHz og højere tilladte fre
kvenser.
Ellers er reglerne de samme som for september- 
contesten se august OZ.
Præmier: Vinderen af hver testsektion tildeles et 

diplom.
Deltagerne kæmper om følgende trofæer:
a. The Vittoria-Alata Cup 1, givet af Giovanni 

Mikelli, I1XD, til vinderen af testsektionen 
for faste 432 MHz stationer.

b. The Vittoria-Alata Cup 11, givet af I1XD, til 
vinderen af testsektionen for portable/mobile 
432 MHz stationer.

c. The REF Cup, givet af REF, til den station, 
der har det højeste antal godkendte points på 
1296 MHz.

Logs sendes til undertegnede senest d. 30. okto
ber 1972.
Jørgen Brandi OZ9SW 
Vorgod Østerby 
7400 Herning.

EDR UHF oktober contest 1972
Tidspunkt: Fra lørdag d. 7. oktober kl. 18,00 GMT 

til søndag d. 8. oktober kl. 12,00 GMT.
Bånd: 432 MHz og 1296 MHz.
Deltagelse: Alle licenserede amatører i Finland, 

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

Ellers er reglerne de samme som for EDR’s sep
tembertest, se juli OZ.
Præmier: Vinderen tildeles en præmie samt EDR’s 

diplom, ligeledes tildeles de nærmest placerede 
et diplom.

Logs kan sendes i to eksemplarer til ovenstående 
adresse, en til EDR testen og en til Reg. 1 testen.
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Aktivitetstesten
8. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz.
OZ4YB/a - 10.465 
OZ8SL - 9.110 
OZ2GM - 5.332 
OZ1RH - 4.448 
OZ5WF - 2.769 
OZ8KB - 2.012 
OZ2ZB - 1.937 
OZ8QD - 1.497 
OZ6HY - 1.429 
OZ6BT - 1.237 
OZ2TG - 995
OZ3WU - 222

432 MHz.
OZ3TZ/a - 370
OZ9PX/a - 100
OZ5RW/a - 71
OZ4HX - 3

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.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i 
respektive måned.

Ny Beacon station
HB9HB på 145,985 MHz. QTH: Chasseral 1600 

m. over havet. QRA: DH66f. 15 W output og en 
2 el. antenne.

DX aktivitet fra OE
OE3HJW/3 og OE3WBA/3 vil være QRV fra den 

1. til den 21. oktober 1972. QRA henholdsvis 
HH17f og HH25a ca. 1700 m. over havet. Begge 
stationer kører med 300 W PEP. Frekvenser: 
145,35-145,45 MHz med SSB og 144,00-144,15 
MHz med CW.

Amatørfjernsyn
Som nævnt i juni OZ afholder DARC i week

enden den 30. september og 1. oktober et amatør 
TV stævne i Kiel. Mødet starter lørdag kl. 15,00 
og slutter søndag kl. 17,00. Foredrag og demon
stration om modtagerudstyr, senderudstyr, UHF 
og SHF antenner, fjernsynskamera og meget an
det. Hotelværelser og yderligere oplysninger fås 
ved henvendelse til: DJ7RI, Jiirgen Schaefer, 23 
Kiel - 14, Langer-Rehm 5.

SSTV på 144 MHz
Følgende amatører er QRV med Slow Scan TV: 

OZ5NM, OZ8BW og OZ4IP. Forsøgene foretages

på ca. 145,300 MHz, med gode resultater. Vi vil 
prøve at få vedtaget en centerfrekvens for SSTV på 
2 m. Nærmere følger i et senere OZ.

144 MHz nyt
OZ8SL skriver: Perioden 16. juli til 16. august 

bød på flere gode åbninger på 2 m. Jeg har i dette 
tidsrum observeret tropo, aurora og sporadisk E- 
conds. Følgende DX er worked og hørt: 16. juli: 
Tropo med SSB: G3NHE, G3DY, G8ASG, G3NJF, 
G3EKN og UR2HD. 17. juli: Tropo, CW: UQ2IV 
og SP2LU. 20. og 21. juli: PA0-stationer. 22. juli: 
Tropo, PM/AM: UQ2IV. CW: SP5SM. 23. juli: 
Tropo: SMo. SM4 og SM5 stationer. 31. juli: 
Sporadisk E: Kl. ca. 1630 GMT hørtes en slavisk 
(russisk) talende station på 144,1 MHz. Kl. ca. 
17.00 GMT hortes UW6MA i CW QSO med 
DM3ML gruppen på Usedom. UW6MA var S3 her. 
Hans QTH er Rostov, QRA: TH69c. QRB: ca. 
2110 km. Jeg kalder UW6MA. men får desværre 
ikke QSO. 4. til 9. august: Aurora flere gange. 
SM5, OH3, UR2 og OKI worked. Desuden hørtes 
G, GM, PA0, DK, DL, DJ, DM, LA og HB9. 
(HB9QQ kaldte UR2BU). 13. august: Tropo, 
CW/AM: Y05LI, QTH: Cluj, QRA: LG29e. Min 
første QSO med YO. CW: YO5AUG, YO5NG og 
Y05NU, alle fra Baia-Mare, QRA: LH29a. Des
uden SP9ADU, SP9WO, SP9MM, SP9FG, SP9EGM 
og OK3CAF/p (KJ62g).

Søndag d. 13. august kl. 12,30-13,30 GMT kørte 
OZ60L, OZ7LX, OZ8SL og OZ90R et nyt land 
på 144 MHz. De opnåede CW forbindelser med 
Y05NU, YO5NB og YO5AUG, som kørte fra 
Baia-Mare (LH29a). Det var en snævert afgrænset 
tropoåbning, som varede fra kl. ca. 10 til 15 GMT 
og OZ8SL var den første, som opdagede den. Han 
fik kl. 10,20 GMT forbindelse med Y05LI (LG29e) 
på AM og denne QSO er så vidt vides den første 
OZ - YO tropo forbindelse.

OZ6OL: SP9MM, SP9FG ogOK3CAF/p (KT63g).
OZ7LX: SP9MM og SP7EBM.
OZ9OR: Ovennævnte 3 YO stationer.

432 MHz nyt
OZ9SW: Sidst i juli måned var der 5 dage med 

gode cond. på 70 cm. Følgende stationer blev 
worked: 17. juli: G3YRH og G8BYV. 19. juli: 
DK1KO, DK3UQ, DL9AR, DC8AMA, PA0GHZ 
og PAØHTM. 20. juli: PAØBSA, PAØEZ og 
PA0JNH. 21. juli: SM6AEK, G3LQR, SM6ESG, 
SM6ENG, DC0LT, PA0AER, PA0BYL, PA0VV, 
LA6OI/z og GD2HDZ (øen Man X068b). 22. juli: 
PA0DGH, PA0DUO og PA0HCZ.

På grund af overvældende stofmængde udgik 
spalten med båndrapporter i aug. OZ. *
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Repeaternyt
OZ4HZ repeateren i København har pr. 20. 

august flyttet indgangsfrekvens fra 144,150 MHz 
til 145,150. Udgangsfrekvensen er den samme 
(145,750 MHz). Repeateren ligger derefter på en af 
Reg. 1 kanalerne, nemlig R6. Tak for det OZ4HZ.

Ålborg repeateren
Repeateren er foreløbig QRV fra OZ3MV, an

tennehøjde 60 m.
Frekvenser: 145,050 MHz - 145,650 MHz kanal 

R2.

Fyn repeateren
Repeateren er foreløbig QRV fra OZ8BW, 

Otterup Nordfyn.
Frekvenser: 145.250 MHz - 145,850 MHz.

Ringsted repeateren
Når dette læses skulle repeateren være opstillet 

på sin blivende QTH (Ortved, 6 km. N for Ring
sted).
Frekvenser: 145,050 MHz - 145,650 MHz kanal R2. 

Antenner: 2 stk. CX2 (110 m. over havet). 
Opkald: 1750 Hz.

OZ9SW

Når dette læses er den første aktivitetstest for lyt
teramatører overstået, men den anden del følger jo 
den 1. oktober. Resultaterne af de to første test 
er vil kunne læses i næste »OZ«.

Og så over til et indlæg fra OZ9ZJ:
Hvorfor DR-amatør?

Jeg vil gerne i det følgende gøre rede for egne 
erfaringer, hvorfor man »skal« være DR-amatør 
inden licensen.

Det er en stor fordel for en selv og sine medamatø
rer at man har været S WL-amatør inden sendelicen
sen. Under arbejdet med aflytning og rapportering 
af licenserede finder man hurtigt ud af hvordan man 
fører OSQ, kalder CQ og sidst, men ikke mindst, 
hvordan mentaliteten er de forskellige steder i bån
dene. Man lærer også hurtigt de forskellige bogsta
veringsmetoder og hvordan mange OM’s har fået 
deres call til at lyde godt. Ved aflytning af DX-stns 
lærer man hurtigt hvordan man fører en QSO således 
at så mange som muligt kan opnå en god forbindelse 
når der endelig er forhold. Jeg har tit hørt hvordan 
folk lå og snakkede om vejr og alt muligt andet 
med en DX-stn, mens mange ventede på at komme

til. Ligeledes lærer man hurtigt Q-koden og andre 
forkortelser, sådan at man som licenseret ikke spør
ger, den man snakker med, hvad hans QTM (QTH) 
er og hvad klokken er i GMT. (EDR forhandler 
et hæfte kaldet: »OSO-instruktion« - det kan på 
det varmeste anbefales.) Det var den rent praktiske 
side af sagen, mens man er lytteramatør kan man 
få en masse glæde ud af det. Mange diplomer kan 
opnås for SWL’s og det er efterhånden også blevet 
muligt at deltage i en del tester. Man finder også 
hurtigt ud af, at det ikke er kvantiteten af QSL-kort, 
men »kvaliteten« af QSL-kortene der glæder mest. 
Et DX-kort kan betyde mere end mange næsten 
ens kort. Men for diplomjægeren kan et kort fra 
nabolaget betyde meget og den dag man modtager 
kortet fra dette land, glædes man over at have diplo
met hjemme.

Efter at jeg har fået licensen og er begyndt på 
båndene har jeg lagt mærke til, at alt for mange 
springer lige ud i QSO’erne uden at vide ret meget 
om QSO-teknik. Jeg vil derfor tilråde alle der påtæn
ker at gå til licensprøve, først at blive AKTIV DR
AMATØR i et år eller mere.

Vy 73 de OZ9ZJ (DR 1482)

PS: QSL-kort fra DR-amatører modtages og besva
res med glæde.

Lytteramatører i England.
Det kan knibe lidt med at skaffe oplysninger om 
lytteramatører i andre lande. Det er de færreste 
udenlandske amatørtidsskrifter, der har en rubrik 
for SWL’s. Så kan du hjælpe med oplysninger, 
hører jeg gerne fra dig.

Organiseringen af de engelske lytteramatører ad
skiller sig ikke væsentligt fra den vi har her i landet.

Det engelske SWL-call består af BRS efterfulgt 
af et nummer. (BRS = British Receiving Station.)

Da der i Radio Soceity of Great Britain, som er 
den engelske sammenslutning af radioamatører, 
også findes medlemmer fra lande, hvor der ikke 
findes nogen amatørradioorganisation, har man ind
ført endnu et call: ORS efterfulgt af et nummer. 
(ORS = Overseas Receiving Station.)

Om der findes mange lytteramatører, eller om de 
få der findes, er meget aktive, ved jeg ikke, men 
det er en kendsgerning af f. eks. en VHF-contest 
kan samle over 40 lytteramatører. (Herhjemme kan 
de tælles på en hånd!)

Til trods for denne store aktivitet, er det mærke
ligt at der først i 1971 blev fremsat forslag om at 
oprette en SWL-spaltei RSGB’s blad: »Radio Com- 
munication.« Formålet med spalten skulle være det 
samme som formålet med den danske: at bringe 
belærende notitser om SWL-arbejdet.

De engelske lytteramatører besidder åbenbart 
ikke den CW-skræk, som tilsyneladende hersker
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herhjemme. Noget af det første den engelske lyttera
matør giver sig til at lære, er netop CW. Ved at 
aflytte CW-QSO’s lærer man hurtigt Q-koden og 
andre forkortelser. Det er forbavsende hvor meget 
der kan siges ved hjælp af disse forkortelser.

Da der ikke er nogen prøver at bestå, for at blive 
BRS eller ORS, afholdes der heller ikke specielle 
kursus, udover den undervisning i radioteknik, som 
foregår i lokalafdelingerne af RSGB.

Som sagt organiseringen af de engelske lytterama
tører ligner den danske.

Det var alt for denne gang. Spørgsmål af operati
onsmæssig karakter, (-tekniske spørgsmål sendes 
til TR), spørgsmål angående testen, samt stof til 
næste SWL-spalte sendes til DR 1638, Karsten 
Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.

DANSK-TYSK MOBILCONTEST 
ved den dansk-tyske grænse.
Søndag den 24. september 1972.

Arr.: EDR, Fælles sønderjyske afdelinger.

DARC distrikt Schleswig-Holsten.
Der køres efter følgende regler:
Tidspunkt: Darc-testen begynder kl. 10.00 og slutter 
kl. 11.15.
EDR-testen begynder kl. 11.30 og slutter kl. 12.45, 
hvorefter der er radiotavshed til kl. 14.00. Bassissta
tionen åbner og slutter testen på de anførte tidspunk
ter.

Bånd: 144-146 MHz.

Modulation: Alle tilladte modulationsarter.

Antenne: Mobilantenne på vogn.

Basisstation: DLØSH i tidsrummet kl. 10.00-11.15, 
OZ7HDR i tidsrummet 11.30-12.45, 145,00 MHz, 
FM moduleret.

Kort: Særkort Grænse, 1:50.000. der deles i 4 lige 
store felter, med 3 linier nord-syd.

Standpladser: Ved testens start vælges den første 
standplads inden for det tildelte kortfelt. Herefter 
må der frit skiftes standplads inden for hele kortet, 
dog skal den ny standplads være beliggende mindst 
3 km. i luftlinie fra enhver tidligere standplads i hver 
test, altså der må gerne anvendes samme standplad
ser i begge tester. Standpladserne betegnes med 
fortløbende bogstaver (A - B - C o. s. v.).

Points:
10 points pr. QSO med mobilstationer,

5 points pr. QSO med faststation,
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO, 
25 points pr. grænse passage.
50 points pr. kodeord.

QSO: Mellem 2 stationer må QSO fores påny, blot 
1 af stationerne har skiftet standplads og dermed 
bogstav i rapport.

Opkald: Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/ 
Mobil/A/prefix (OZ-DL), hvor A er standplads
betegnelse.

Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C 
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelse. 1. 
og 2. ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant 
til standplads. 3. og 4. ciffer er afstand i cm fra 
sydlige kortkant til standplads. 5. og 6. ciffer er 
de to sidste tal på bilens kilometertæller. Fra faststa
tion modtages rapport, R-S, QRA.

Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord, før
ste gang kl. 10.30, dernæst kl. 11.15, kl. 12.00 og 
sidste gang kl. 12.45.

Log: Der føres log på de udleverede logblade. Kode
ordene indføres i loggen på de pågældende tidspunk
ter. Deltagerne regner selv deres points ud. Loggen 
afleveres senest kl. 14.00 ved Holdbi Kro eller Hotel 
an der Grenze.

Bemærkninger: Points for QSO med faststation tæl
ler kun, når stationen forefindes på mere end eet 
sæt log’s.
Der må ikke sendes under kørsel.
Repeater må ikke benyttes.
Båndgrænserne skal overholdes, der er båndkon
trol.
DLØSH og OZ7HDR er kontrolstationer og deltager 
ikke i testen.
Testledelsens afgørelse af alle spørgsmål er inap- 
pelable.

OVERTRÆDELSE AF REGLERNE MEDFØ
RER DISKVALIFIKATION!
God test.

STARTSTEDER:

I Danmark, Holdbi Kro ca. 5 km nord for grænsen 
ved hovedvej 10.
I Tyskland, »Hotel an der Grenze« lige syd for græn
seovergangen ved Kruså. Begge startsteder kan be
nyttes efter ønske. Startstederne åbnes kl. 9.00.
På startsteder udleveres regler, logblade og kort. 
Der betales intet startgebyr.
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RESULTATLISTE:
På begge startsteder opsættes en midlertidig urevi
deret resultatliste såsnart afleveringen af log er af
sluttet.
Det endelige resultat bekendtgores straks efter revi
sionen.

Dansk- tysk Mobiltest

afholdes i år for fjerde gang. I år er der i samarbejdet 
ikke medtaget 80 m grundet den svigtende danske 
deltagelse. For de der har søgt gæstelicens hertil 
kan oplyses, at der på tysk side arrangeres test, 
som danskerne er velkomne til at deltage i.

Den svigtende deltagelse ramte også sidste år 2 
m. Grunden til at der på trods heraf arrangeres fælles 
test er, at vi selv giver de for danske deltagere hidtil 
for testen dårligste regler skylden.

I mellemtiden har tyskerne tilsyneladende stude
ret de regler der kores efter her i landet, og der
efter opfordret os til at stå for denne del af arran
gementet. Resultat er blevet, at der køres efter 
samme regler som ved Kr. Himmelfartsdag i Ha
derslev. Endvidere er reglerne tilpasset sådan, at 
man fuldtud kan deltage i testen uden at være af
hængig af gæstelicens, grønt kort for bilen og pas, 
selv »kanalstationer« kan være med, mere herom 
senere.

Med andre ord. i år er der ingen undskyldninger 
for ikke at være med!

Datoen? Ganske vist holder EDR GF samme dag, 
men det er kun at beklage. Datoen var i fællesskab 
fastsat længe for EDR HB valgte dato for GF.

Om der fortsat skal arrangeres Dansk-Tysk Mo
biltest vil noje blive vurderet på baggrund af den 
danske deltagelse i år.

Det er jo for medlemmernes skyld der stables 
arrangementer på benene, og ikke for arrangørernes 
egen fornøjelse.

Mobil tips: I år er det ikke urealistisk at regne 
med danske vinder chancer. Jeg tør vove at påstå, 
selv et team bestående af 5 til 6 kanalstationer vil 
stå meget stærkt. Tro nu ikke at manden er »gal« 
når denne påstand fremsættes. Hidtil har man und
skyldt sig med at der ingen chancer var, fordi man 
ikke havde VFO i senderen, også nu uden VFO 
i modtageren?

Teorien er her. Det for nævnte team trækker lod 
eller på anden vis bliver enige om, hvem af dem 
der skal vinde! Aftal så. på baggrund af reglerne, 
hvordan I vil fodre ham (vinderen) med QSO’s og 
fremfor alt lade ham samle alle de tyskere op der 
med deres VFO i senderne, gider gå ind og svare 
ham på hans egen kanal. Hvis et team fatter fidusen 
bliver deres »vinder« blandt de bedst placerede.
(Det er skam alvorligt ment). Det kunne være ganske 
morsomt om mobilfolkene i de »større østjyske

byer« gik med på ideen, for derefter at tage den 
med sig hjem.

Prøv, det koster jer ikke andet end køreturen. 
Spørgsmål vedr. testen besvares efter kl. 18.00 

på 045-22008 ved OZ2TV.
Vel mødt til testen.

OZ2TV

Hvem kan svare på følgende? Hvorfor tager HF fol
kene ikke mobiltest ideen op, de har da ingen pro
blemer med VFO i sender og modtager? Ideer og 
svar herom må gerne kastes op her i mobilspalten!

Følgende rævejægere har kvalificeret sig til en 
placering i DM rævejagt 1972. Alle har fået direkte 
besked pr. brev, samtidig med at pointstartsummen 
er meddelt.

pointstartsum
Gerhard Christensen Tonder 200
Helmut Christensen Tonder 196
OZ1YX Hans Dam Åbenrå 186
Axel Løkke Borg Tønder 186
Robert Storegård Kolding 186
Børge Meldgård Herning 185
Sten Christensen Kolding 185
OZ9SW Jørgen Brandi Herning 182
Chris Herning 179
OZ6RI Tønder 178
Jørgen Nielsen Kolding 175
Carl Georg Johansen Tønder 173
Anders Andersen Tønder 173
OZ6KV Herning 172
DR 1532 Munkebo 171
OZ8JD Odense 170
Ingrid Lind Tønder 169
Per Laursen Tønder 166
OZ3MI Kolding 165
OZ1LD Nyborg 164
Erik Lind Tønder 160
OZ2CV Herning 160
OZ7YM Åbenrå 156
OZ2RD Kolding 152
Egon Hansen Tønder 151
Åge Holst Tønder 151
OZ6EI Århus 146
OZ6XF Herning 143
DR 1644 Fyn 142
Claus Johansen Tønder 130
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Alle landets øvrige jægere der ønsker at deltage, 
er selvfølgelig hjertelig velkommen, idet der for
uden præmiering af DM placeringerne vil være 
præmier til de to bedste hold i »Rævejagtsfinalen 
1972«.

Vi ønsker alle en god og fair jagt - på gensyn 
til årets begivenhed - DM på FYN.

Vy 73 de OZ5WK Kalle

Molbojagt nr. 2/1972
EDR Århus afdeling inviterer alle interesserede 

til rævejagt på Mols
lørdag d. 28. oktober 1972.

Det er Molbojagt nr. 2/1972 og den foregår som 
sædvanlig på kort A 2216 KALØ.

Der vil være udlagt to ræve, A og U.
Der løbes om vandrepokalen »Mikkel Molbo«, 

der enten bedes medbragt af sidste jagts vindere 
på selve dagen, eller tilsendt Århusafdelingen for
inden.

Mødested og -tid: Parkeringspladsen ved Kalø 
Slotsruin kl. 19,00 prc.

Startgebyr: Jægere kr. 5,00. Øvrige kr. 2,50.
Ræv A sender første gang kl. 19,30, herefter kl. 

19,40, 19,50 og så fremdeles med sidste udsendelse 
kl. 22,00.

Ræv U sender første gang kl. 19,31 og fremdeles 
et minut efter ræv A’s start. Den slutter således 
jagtens udsendelser i tiden 22,01-22,02.

5 minutter efter (kl. 22,07) modtager rævene ikke 
længere kort.

Antal observatører pr. hold er frit!
Ved startstedet vil jægere med følge blive orien

teret om, hvor vi mødes efter jagten, bl. a. for 
præmieuddeling.

På gensyn i Mols Bjerge - vi hører, om muligt, 
gerne fra jer forinden på (06) 16 14 82, (06) 14 48 10 
eller (06) 92 74 78.

århusrævene

RESULTATLISTE 
for store midtjyske mesterskab i rævejagt 1972

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71

Sten Christensen 
Robert Storegård 
OZ9SW 
OZ1YX
Axel Lykke Borg 
OZ6RI
Helmuth Christensen
Per Laursen
Chris
OZ2CV
Jørgen Nielsen
OZ-DR 1532
OZ1KH
OZ6KV
OZ1IG
Anders Andersen 
OZ2RD 
Ingrid Lind 
Erik Lind 
OZ3MI
Gerhard Christensen
OZ2XJ
OZ6EI
Jørgen Jeppesen

Erik Kolding 6 3.40.26
Heick Kolding 6 3.46.00
OZ5HF Herning 6 3.58.42
OZ3DL Åbenrå 6 4.05.41

Egon Tønder 6 4.07.07

Kai Tønder 6 4.21.33
Ove Tønder 6 4.22.18
Ella Tønder 6 4.24.48
Buller Herning 6 4.32.41
OZ9PZ Herning 6 4.38.29
Kai Kolding 6 5.02.18
Peter Fyn 6 5.14.25
Toft Århus 6 5.34.20
Jørn Herning 6 5.51.40
Eggers Tønder 5 3.02.57
Søren Tønder 5 3.30.46
Arne Kolding 5 3.56.41
Jefsen Tønder 5 4.23.29
Frida Tønder 5 4.26.24
Henning Kolding 5 5.21.29
Anders Tønder 4 3.01.37
H. E. Fyn 4 3.54.50
OZ1TI Århus 4 3.55.47
Christensen Fyn 2 2.30.47
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2-METER KLUBBEN

holder møde torsdag d. 28. september kl. 19,30 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Værløse.

OZ5MK

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen. Rybjerg Alle 86, 
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
OZ4SJ Svend Aage Jensen, Frugthaven 31, 
2500 Valby. Tlf. (0182) 967y.
OZ5RO Ove Blavnsfeldt. Ordrupvej 963 th., 
2920 Charlottenlund. Tlf. (0166) 7425.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsve]. 
Møde: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ2XU. H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 6‘
2300 S. Tlf. 593612.

Nu er vi atter godt igang efter ferien. Vi har fået fast installeret 
vores 12 AVQ, og er igang med at overveje, hvilken 80 og 
40 meter antenne vi skal opsætte. Måske en W3DZZ?. Alle 
medlemmer med B eller A licens er velkomne til at låne vores 
klubstation med hjem. Betingelsen er, at den er i klublokalet 
om torsdagen.

Medlemmer der er interesseret i at modtage og sende QSL 
kort gennem afdelingen, kan henvende sig til OZ8TQ på møde
aftnerne.

I øvrigt håber vi, at mange vil gøre brug af vor gennemgang 
af VTS. Det er ikke altid let at studere VTS på helt egen hånd. 
Der er altid noget man gerne vi I have uddybet eller have forkla
ret på en anden måde.

Program:
21. september: Klubaften.
28 september: Vi vil forsøge at få arrangeret et foredrag 
eller en demonstration eller lignende om 70 cm.
5. oktober: Klubaften.
12 oktober: Gennemgang af et kapitel af VTS. Oplysninger 
om hvilket fås på mødeafterne. Det forventes lige som sidst, 
at de interesserede har sat sig ind i det pågældende kapitel 
på forhånd.
19. oktober: Klubaften.

Rævejagter: Vi slutter sæsonen med en træningsjagt.
13 oktober: Rævejagt efter sædvanlige regler. 2 P35 ved hver 
'æv.
P. S. HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. SEPTEMBER.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

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

lingen møde 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.

Kass.: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 9:,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 V.

Giro 5 97 55.

Formandsvalg
Hermed indvarsles til afdelingens ordinære generalforsamling 
mandag den 23. oktober 1972 kl. 20.oo prc. i afdelingens loka
ler. Dagsorden ifølge vedtægterne. De efter tur afgående besty
relsesmedlemmer er 4AO, 3KQ og 1SZ.

Og så skal der vælges ny formand. 5RO har trukket læsset 
som formand i en lang årrække, og har allerede på de 2 sidste 
generalforsamlinger bebudet, at han ville trække sig tilbage. 
Det kan derfor ikke komme helt uventet, at 5RO denne gang 
definitivt ikke ønsker genvalg, og 5RO’s standpunkt er først 
og fremmest dikteret af helbredshensyn.

Altså: Tænk over, hvem vi skal have som formand!
Kun medlemmer af afdelingen har adgang til GF. Gyldigt 

medlemskort skal medbringes (hvad der iøvrigt gælder for alle 
vore møder).

Morsekursus
Morsekursus begynder tirsdag den 3. oktober og finder sted 
i afdelingens lokaler.

Program
Mandag den 18. september: Klubaften.
Lørdag den 23. september:

Lokalerne er åbne i anledning af, at det er aftenen før EDR's 
GF.
Mandag den 25. september:

Vi regner med at bringe et foredrag om operationsfor
stærker-teknik.
Mandag den 2. oktober:

Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig til 5RO.
Mandag den 9. oktober:

Klubaften - og som på enhver klubaften er det velkomment, 
hvis man har et EDR-mæssigt problem at bringe til torvs.

Vy 73 de. OZ1SZ.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
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.

BORNHOLM

Call: OZ4EDR
Klubhus: Nørrekaas, Rønne.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg. Tlf. (03) 9531 11. 
Kass: OZ4PM Poul Mørch. (03) 97 01 18.
Giro: 13 08 09.
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Vort nye klubhus på Nørrekaas er nu næsten helt færdigt. Der 
mangler kun enkelte detaljer, men det regner vi med at have 
i orden inden længe.

Vi er flyttet ind i huset, og har holdt flere klubaftener i de 
nye lokal iteter. Det er virkelig blevet et dejligt hus. Der er 
et stort mødelokale, værksted, køkken, radiorum, entre med 
garderobe og toilet med håndvask. Inden ret længe håber vi 
at have fået centralvarme med oliefyr i huset, så alt er klart 
til vinterens møde- og kursusaftener.

Vinterens aktiviteter bliver følgende:
Mandag: Ungdomsskole.
Tirsdag: Klubaften.
Onsdag: Elementær radioteknik.
Torsdag: Videregående radioteknik.
Fredag: Juniorafdelingen (morsekursus m.m.).
Søndag: Drop in, kl. 10-12.

Enkeltheder om de forskellige kurser samt program over klub- 
aftenerne, vil blive bragt i vort lokale medlemsblad, »Kontakt«.

Vy 73 de OZ4CF, Søren

Mor egen generalforsamling er fastsat til 23. nov. kl. 19.30 
med dagsorden ifølge vedtægterne, hvorfor vi herved indkal
der til samme.

21. sep. møde vedrørende E, D. R. generalforsamling MØ
DEPLIGT!!!

28. sep. 7LX fortæller om komponenter.
5. okt. metalarbejde.

12. okt. klubaften.
19. oktober klubaften.
26. okt. vi forsøger at få 7IS til at komme og fortælle om

5B4-land.

Indkaldelse til generalforsamling:
Roskildeafdelingen indkalder herved til ordinær generalfor
samling i klublokalet Lejre Maskinfabrik torsdag d. 23. novem
ber 1972 kl. 19.30 prc.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at man ikke 

er i kontingentrestance.
Vy 73 de OZ4OV, Ole.

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.).

Som lovet i juli OZ, vil vi her bringe vore 11 nye licenser. Det 
er: OZ2YK Jens Knudsen, OZ1SO Søren Sørensen, OZ1RA 
Rico Andersen, OZ2MY H. Erik Mortensen, OZ3PV Poul 
Viggo Nielsen, OZ2LD Christen Nielsen, OZ8XR Hans W. Ras
mussen, OZ8NX Henning Nielsen, OZ3TY Tom Christensen, 
OZ4ZJ Søren Jørgensen, OZ4QO Ole Jørgensen.
Til mere lykke!!

Første mødeaften efter sommerferien bliver den 27. septem
ber kl. 19.30. Denne aften starter vi med auktion - der vil blive 
mange fine ting at hente-, mødestedet er I & H skolens kantine. 
Efter auktionen vil vi se på et byggeprojekt over en meget 
avanceret frekvenstæller.

VY 73 de OZ3GH, Gunther.

SORØ

Call: OZ8SOR.
Fmd.: OZ4NO, N. Nørregård Olsen, Bredahlsvej 3,
4180 Sorø. Tlf. (03) 63 16 76.

Efter forhåbentlig veloverstået sommerferie skal vi igen til at 
forberede afdelingsarbejdet for den kommende sæson, og vi 
indbyder derfor alle afdelingens medlemmertil et orienterende 
møde i vort lokale onsdag d. 4. oktober, kl. 20.00, hvor vi vil 
drøfte det fremtidige arbejde med hensyn til kursus og arrange
menter. Som det vil være bekendt har der i OZ været foreslået 
forskellige lovændringer, som også på afgørende måde vil gri
be ind i afdelingernes arbejde, og vi afventer nu vedtagelserne 
påE. D. R.'sgeneralforsamling,hvor retningsliniernefor denne 
side af sagen vil blive drøftet og tilrettelagt, således at vi ved 
dette møde vil være i stand til at drøfte vor stilling til de vedtagne 
bestemmelser.

Vy 73 de OZ4NO.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden. Jystrup Sj.

På et af de første møder efter sommerferien blev der talt om 
efteråret og vinterens aktiviteter. Der vil blive teknikkursus 
med henblik på licensprøve i november. Dette kursus vil blive 
kørt af 5TE og 6QQ, og vi har besluttet, at 1GA der ellers har 
været trofast med teknikkursus, trængte til en velfortjent ferie.
I januar måned vil A kurset begynde, og der har vi fået tilsagn 
om, at 9EA vil køre dette, CW var der ikke så stor tilslutning 
til, men vi vil forsøge at det pr. håndkraft, og her har 7YJ 
tilbudt sin assistance.

Byggeprogram blev også forelagt, idet der blev givet 5 mulig
heder at vælge imellem: 1) transistor RX 80 og 20 mtr. m. 
9 Mc filter. 2) FET volt - ohm-meter. 3) 100 kc generator med 
udtag ved 10 og 1 kc - kan høres på 2 mtr. 4) FETdipper. 
5) Signaltracer m ic. Pris for projekterne spænder fra 400 kr. 
til 10 kr., så der skulle være noget for enhver pengepung.

E. D. R. Generalforsamlingen 24. sept. blev drøftet og for
manden henstillede til medlemmerne at møde rigtig kraftigt 
op på denne dag.

KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:

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

NYBORG

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

Klubarbejdet er i fuld gang efter ferien og vi håber 2 m modtage
ren er færdig inden jul. En af vore unge klubmedlemmer har 
fået sin D-licens og kaldesignalet OZ6XT, til lykke Peter.

Der er stor tilslutning til rævejagterne, som Odense og Ny
borg afd. kører på Langeskovkortet. I øjeblikket er vi 12 hold. 
Vi »jagter« hver onsdag, hvis der skulle være flere, der har 
lyst til at deltage.

Vy 73 de Inge.
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ODENSE

Call: OZ3FYN.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kld., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Sekr.: OZ8HV, Helge Larsen, Chr. Lunds Alle 38,
5250 Fruens Bøge. Tlf. (09) 17 05 98.

Program:
Sept. 18. Frekvenstæller ved OZ9OT.

Sept. 25. Klubaften.
Okt. 2. Auktion.
Okt. 9. Klubaften.

Okt. 16. HB arbejdet, OZ4WR beretter.

Rævejagter hver onsdag og 2 meter mobiltest den 2' tirsdag 
i måneden, hvis andet ikke meddeles.

Vy 73 de OZ8HV, Helge.

KREDS
Hoved bestyrelses medl..

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

Er du interesseret i teknisk kursus eller morsekursus, kan 
du ringe til OZ8XU inden den 25. september 1972.

Afdelingens målesender og gitterdykmeter kan lånes hos 
OZ7OT, tlf. 62 09 89 - eller hos OZ8XU.

Vy 73 de OZ7OT, Ole.

ÅLBORG

Call: OZ8JYL.
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, Ålborg.
Møde: Hver onsdag kl. 20,00.

Konstitueret formand: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46,
9000 Ålborg.
Giro: 4 47 99.

GF er ovre, referat følger i næste OZ.
Vi regner med også i år at afholde kurser i teknik, såvel 

som i morse. Vi starter i oktober. Til lige netop dig, der mangler 
én af delene: MØD OP OG FÅ GJORT DET FÆRDIGT, så vi 
kan få dig at høre på båndene. Nærmere oplysninger fås i 
klubben.

Den 20. september er der arrangeret et besøg på Ingeniør 
Akademiet med call OZ1DIA, hvor man vil viseden store »måle
park« man der har til rådighed og samtidig fortælle lidt om 
deforskellige måleopstillinger. Mødested: Ingeniør Akademiet, 
Badehusvej 1 a, P-pladsen kl. 20.00.

Den 7. oktober kl. 14.30 afholdes auktion, kendt af mange 
for de fine sager. Mødested: Vandrehjemmet.

Vy 73 de OZ30B, Ole.

HURUP

Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde Skole, Vestervig.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.

Fmd.: OZ5MR. Svend Olaf Madsen, Oksenbøl. Tlf. Krik 85.

Efter en måneds sommerferie tog vi veloplagte fat på vore 
møder den 3. august. Den 17. august var vi 14 til vort ugentlige 
møde, så der mangler kun 3 for at vi er fuldtallige. Det giver 
en mødeprocent på 82, hvilket må anses for særdeles godt. 
OZ8MU er nu aktiv på 2 m og her i midten af september vil 
også OZ8YN være klar. Et par stykker forbereder sig til prøven 
i november. Hver torsdag aften er vi her i afdelingen QRV 
på 2 m.

Vy 73 de OZ4XL, Svend.

STRUER

Call: OZ3EDR.
Lokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmer Roesen, Tårngade 19.

Indkaldelse til generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes i klublokalet torsdag 

den 5. oktober 1972 kl. 19.30.
På valg er formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Eventu

elle forslag indleverestil formanden senest den 30. september 
1972.
Vy 73 de OZ9UH, Per.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4,
8240 Risskov. Tlf. (06) 17 70 61.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Finsensgade 232.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 165415.

d. 20. sept. Mødeaften.
sept. Denne aften sørger OZ7LZ for.

4. okt. Kører vi til Ribe.
okt. OZ1LN fortæller om logiske kredsløb, 
okt. Mødeaften.

Vy 73 de OZ1EM, Erland.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13.

Program:
Onsdag d. 20.
Onsdag d. 27.
Onsdag d. 4.
Onsdag d. 11.
Onsdag d. 18.

VIBORG
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov. Tlf. 64 71 61 . 
Rævejagter:
26. sept. 1972: kl. 19.30 til 20.30
10. okt. 1972: kl. 19.30 til 20.30
23. okt. 1972: kl. 1930 til 20.30
Angående sendetider for de to ræve, se OZ maj.

Afdelingen har afholdt generalforsamling den 17. august, 
hvor der blev valgt følgende bestyrelse.

Formand: OZ3WB, Børge Winum, Vesterhøjvej 25, Egebjerg, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 65 60 33.

Næstformand: OZ6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup,
8723 Løsning. Tlf. (05) 65 14 73.
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Kasserer: OZ4SZ, Søren K. Sørensen, Vesterhøjsvej 21, 
Egebjerg, 8700 Horsens. Tlf. (05) 65 62 51.
8700 Horsens. Tlf. (05) 65 62 51.

Sekretær: OZ2SF, Svend Nipper, Granvej 6, Thorsted,
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 50 20.

OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thorsted,
87oo Horsens.

Program:
Mandag kl. 19.30 Rævejagt.
Torsdag kl. 20.00 Klubaften.

Vy 73 de Søren

KOLDING

Lokale: »Vetaphone Elektronik, Fabrikvej 11.
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Tlf. (05) 52 36 97.
Vi har forsogt at planlægge et program for de næste må

neder og det ser således ud:
Torsdag den 21. september kommer OZ1LN og fortæller om 

fortsættelsen af sin modulmodtager til 2 m. Til denne aften 
har vi inviteret Vejleafdelingen. De der har bygget modtageren, 
får her en enestående lejlighed til at stille spørgsmål til OZ1LN 
om evt. problemer.

I oktober har vi generalforsamling. Den nøjagtige dato er 
endnu ikke fastsat.

Tirsdag den 24. oktober er vi inviteret til Vejle, hvor OZ3Y 
vil holde foredrag.

Nøjagtigt program vil blive udsendt som sædvanlig.
Vy 73 de OZ5VY, Orla.

RANDERS
Call: OZ7RD
Lokale: GI. Vandtårn, Hobrovej.
Fmd:.: OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17,
8900 Randers.
Kass.: OZ1DZ, P. Nielsen, Tlf. (06) 42 89 86 .

Så er vi igang igen med afdelingsaktiviteter, hver onsdag aften 
kl. 19.00 og bemærk.

på en ny adresse, 

da det gamle sygehus, hvor vi tidligere holdt til, skal nedrives 
på grund af gadegennembrud, har Randers kommune velvil- 
ligst stillet byens gamle vandtårn - 36 m højt - totalt til vor 
rådighed. Så nu er det med at komme ud af shack’en og op 
ad kondi-vindeltrappen (kun 95 trin!) til operatørrummet oppe 
under vejrhaneantennen. Vi mangler end nu mindst 10 sæt tom
melfingre til at få lavet rummene om til nogle hyggelige huler, 
så på gensyn i »TÅRNET«.

Vy 73 de OZ3LR, Karlo.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92a, 6760 Ribe.
Tlf.: (05)42 04 19.

.Vinterens byggeprogram er i skrivende stund endnu ikke fast
lagt, så der er stadig mulighed for at komme igennem med 
gode ideer. Det er foreslået, at afdelingen kører et morsekursus 
for begyndere i den kommende vinter.

Næste fællesmøde med Esbjerg er 
onsdag d. 4 oktober.

Det er denne gang os, der får besøg.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif.

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Klublokale: Gødvad skole (kør ad Nørskov Bakke og drej 
mod Gødvad - 1V2 km).

Ny bestyrelse:
Fmd. OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Kroghsvej 9,

8600 Silkeborg.
Kass. OZ3NS Søren Chr. Nedergård, Rønnealle 17,

8600 Silkeborg.
Sek. OZ7DH Erik Dahl, Sølystvej 48,

8600 Silkeborg.

Øvrige bestyrelse:
OZ7JI Jim Andersen, Rosenborgbakken 16, Virklund 

8600 Silkeborg.
OZ2VD Poul Erik Didrichsen, Nørreskov,

8600 Silkeborg.
Suppleant. OZ3QR Harry Rosgård, Kragelund,

8600 Silkeborg.
Revisor. OZ6CF Henning Kristensen, Rosenborgtoften 6, 

8600 Silkeborg.

Der blev afholdt EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
tirsdag d. 15. august, hvor der deltog 14 medlemmer. Efter 
at den afgående formand havde aflagt beretning, hvori han 
gav et kort referat af klubbens aktiviteter gennem det forløbne 
halvandet år afsluttede OZ7JI med at meddele at vi for ca.
1½ mdr. siden var blevet sagt op fra vore lokaler i LUNDEN, 
idetdervarsket et ejerskifte. Som reflektion på denne opsigelse 
havde han indsendt en ny ansøgning til kommunen angående 
nye lokaler, hvilket var blevet velvilligt behandlet, og han havde 
allerede på nuværende tidspunkt modtaget et svar, hvor i vi 
var tilbudt et andet lokale - på Gødvad skole. Efter dette, og 
med løfte om at vende tilbage til emnet, gik vi videre til 
kassereren.

OZ3NS kunne oplyse at kassebeholdningen for øjeblikket 
var 250 kr., men at kontingentrestancen til gengæld var betyde
lig, hvorfor han opfordrede de enkelte medlemmer til, at gøre 
et forsøg på at rette op på denne skævhed, hvilket alle for 
øvrigt også var blevet gjort opmærksom på pr. brev, hvori 
den enkeltes restance også var opgivet. Foreningens samlede 
aktiver udgjorde 1300 kr.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af formand:
Da OZ7JI oplyste at han ikke ønskede genvalg, blev der stillet 
forslag til ny formand,-og OZ6CY Niels Mølgård blev enstem
migt valgt.

Den øvrige bestyrelse blev som vist ovenfor.
Eventuelt:
Under dette punkt blev spørgsmålet om klublokaler igen taget 
op, og de tilstedeværende enedes om at den nyvalgte bestyrel
se skulle tage ud for at se på de tilbudte lokaler tirsdag d.
22. august.

Der blev også stillet forslag om oprettelse af en girokonto 
for foreningen, og samtidig indføre kontingentindbetaling pr. 
girokort. Det blev besluttet at undertegnede skulle undersøge 
muligheden for en sådan konto, samt eventuelle oprettelses 
betingelser, hvorefter det så kunne vedtages på et bestyrelses
møde om ordningen skulle indføres. Det blev dog bestemt, 
at hvis der blev oprettet en sådan konto, skulle kontingent 
betalingen ske halvårligt 1. september og 1. marts, og med 
sidste indbetalingsdag 1 md. efter forfaldsdagen. Dette var 
sidste punkt på generalforsamlingen.

Vy 73 de OZ7DH, Erik.
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VEJLE
Call. OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN,.Willy Nielsen, Norrebrogade 38.

Tlf. (05) 826820, tlf. arb. (05) 824121.

Torsdag den 21. september afholdes, sammen med Kolding 
afd., foredragsaften med OZ1LN på podiet. Vi mødes i Kolding 
på Vetaphone, se under Kolding afd.

Ferien er slut og vi har atter klubmøde den 1. og 4. tirsdag 
i måneden.

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf.

KREDS
Hovedbestyrelsesmed1 

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

HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (045) 2 53 78.

Program:

5. september. Mobiltest fra Thomas Hus Kro kl. 19.30.
12. september. Kl. 19.30: Morse og teknisk kursus starter.
24. september. Dansk-Tysk Mobiltest, se mobil stof.
26. september. Kl. 19.30: Morse og teknisk kursus. 

Sommerferien er forbi!
Skal vi så se at få hovederne op af sandet og prøve at møde

bare en gang imellem. Evt. HVERANDEN TIRSDAG.
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.

Vi takker endnu en gang OZ8LL og OZ1LN for deres lærerige 
foredrag.
Program:
Torsdag den 21. september kl. 19.30, diskussionsaften. Emne: 
Aktiviteter i vinterhalvåret i lighed med det, der blev afholdt 
sidste år.
Kursus: Der starter et begynderkursus, gennem AOF, i Nordal
safdelingens klublokale tirsdag den 19. september 1972 kl. 
19.00.

Alle interesserede er velkomne, ogse de licenserede - det 
kunne jo være. at der faldt et par guldkorn af.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

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

Foredragsaftenen i Nordalsafdelingen var en succes. Det var 
en fornøjelse at høre OZ1LN.

Program:
19. sept.: VTS.

26. sept.: Foredrag ved OZ6TG, Tommy: Sendere i GHz områ
det.

4. okt.: VTS
17. okt.: VTS - på teknikum 
311 okt.: VTS - på teknikum 
Alle dage kl. 19.30.

Vy 73 de OZ6AO, Werner.

TØNDER
Call: OZ5TDR.
Lokale: Klubhuset Ellummark.
Fmd.: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej 24, 6270 Tønder.
Tlf. (047) 2 24 22.

Torsdag den 12. oktober 1972 kl. 19.30 af holdes ordinær GENE
RALFORSAMLING i klubhuset.

Dagsorden iflg. lovene.
OZ2UN ønsker ikke at fortsætte, hvorfor I bedes tænke over 

forslag til ny bestyrelse.
Evt. forslag bedes sendt til formanden senest den 5. oktober 

1972.
Vy 73 de OZ2UN, Erik.

ÅBENRÅ

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

Sommerpausen er snart ved at være slut og vi skal til at gen
optage de ugentlige mødeaftener i klubhuset. Meddelelse om 
den første mødeaften vil tilgå medlemmerne personligt.

Den sidste rævejagt finder sted den 13. september og hvis 
ræveudvalget arbejder i det tempo, vi forventer, skulle resul
taterne være fremme i næste OZ.

Afdelingens årlige fest med rævejagtsafslutningen finder 
sted den 29. sept. 1972 kl. 18.30. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu!

Nærmere om pris, tilmelding og sted tilgår medlemmerne 
personligt.

Månedlige mødeaften i september, torsdag, den 21. kl. 19.30. 
Husk også den dansk-tyske mobiltest den 24. september.

Vy 73 de OZ6IC.

LANDSARRANGEMENTER
Rebild-dag
Atter i år kan man sige, at amatører kom nordfra og sydfra, 
fra øst og fra vest til Rebild den 1. søndag i august. Fire amatører 
med familie var så ivrige efter at komme med, at de var taget 
hjemmefra i god tid og camperede i nærheden.

Ved kaffedrikningen på »Rebildhus« blev der holdt mandtal, 
og der mønstredes 29 licenserede amatører, og med xyl'er, 
harmoniske, svigermodre og øvrige familiemedlemmer kom 
selskabet op på 58.

Eftermiddagen gik med hyggeligt samvær, traveture i bakker
ne og afprøvning af 2-meter stationerne i vognene.

Opholdet i den friske luft kaldte sulten frem, og ca. 25 blev 
tilbage og spiste de medbragte »klemmer« i fællesskab.

Slå allerede nu kryds på kalenderen ud for 1. søndag i august 
1973, for så går turen - om alt går vel, og vejret arter sig 
- atter til Rebild.

Der er forslag fremme om, atvi til næste gang tager eftermid
dagskaffen og aftensmaden med og laver et langt fællesbord 
og spiser sammen i det fri. Vel mødt!

Vy 73 xyl Alice.
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Nye medlemmer

12864 OZ3QI Jimmie Jacobsen, Røde Mellemvej 105/83 A, 
København S.

12865 Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting, Horsens.
12866 Henry Skjold Rasmussen, Heldbovej 37, 1,

Valby (A).
12867 Jan Andreasen, J. G. Smithsalle 7 A st. th.

Kastrup (A).
12868 OZ1VC Henry V. Pedersen, Bagsværdvej 34, Lyngby.
12869 Hans Chr. Andersen, Stålgade 4, Rønne.
12870 OZ4ZG Gert Arthur Mandrup, Bøgevej 20, Ringsted.
12871 OZ5OD Jørn Højgård Nielsen, Nykøbingvej 19, 

Sakskøbing.
12872 Alfred Herden, Stranden 56 A, Rebæk, Kolding.
12873 Hans Peter Boisen Petersen, Store Havebæk, 

Toftlund.
12874 Jesper Therkildsen, Voldbækvej 9, Brabrand.
12875 J. C. Størner, Vennemosevej, Abild, Tønder.
12876 Frank Nielsen, Vinkelvej 2, Frederikshavn.
12877 Tage S. Hansen, 24 Marion Avenue, 

Glenashley-Durban, Republic of South Africa.
12878 John Sandberg, Peter Sabroesgade 3, 2 tv., 

København SV (A).
12879 Karsten Juhne, Invalidebørnshjælpens børnehjem, 

Skovvænget 36, Hørsholm.
12880 Erik Nissen, Kielshøj 138, Farum.
12881 Jacob Inisugtoq, Kollektivhuset, Respiratorafd.,

H. Knudsens Plads 1,11, København 0.
12882 Chris Hanson, Grenågade 2 st. th. København 0 (A).
12883 Ole Nielsen, Hesseløgade 30, København 0 (A).
12884 Benny E. Andersen, GI. Køgevej 722, Brøndby Strand.
12885 Bjørn Jørgen Thomsen, Albjergparken 32, 3 tv., 

Brøndby Strand.
12886 OZ6YN Poul Bo Nielsen, Allerødvej 24, Allerød.
12887 Flemming R. Pedersen, Postboks 41, Allerød.
12888 Hans Aage Thomsen, »Hestehaven«, Almind.
12889 John Petersen, Sundquistgade 12, 2, vær 23, 

Sønderborg.
12890 Verner Nielsen, Torvegade 8, 2, Vejle.
12891 Niels Erik Nielsen, Qutdleq Loranstation,

Qutdleq, Grønland.
12892 Peter Pauch, Qutdleq Loranstation, Qutdleq, 

Grønland. ,
12893 Jørgen Juhne, Lille Røttinge, Tappernøje.
12894 OZ4AG, O. L. Pedersen, Rodskovvej 53, Hornslet.
12895 Børge Hagenau Kaster, Østergade 8, Oksbøl.
12896 Gagarin c/o Jyri Måkinen, Sukkertoppen,

Grønland.
12897 OZ2RV Aage Ravnholt Kristensen, Bredgade 14, 

Pandrup.
12898 OZ6TY Henning Hertz Thygesen, Scheelsvej 4, 

Herfølge. .

Atter medlem.

8050 H. H. H. Petersen, Rådhusvej 50, Ballerup (A).
11684 Palle Randløv, Kongelyset 70, Slagelse.
11622 LeifThorup, Lillegade 42, Grenå.

6257 OZ5EB Kaj Gram Larsen, »Birkeås«,
Birkehavevej, Birkerød.

9234 OZ6LE, Bjarne Jensen, Parmagade 56, 4,
København S.

Rettelse til QTH-listen.
11890 OZ8EI Svend Erik Kofod, »Solglimt«, Årsballe,

3700 Rønne, skal slettes.

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:
OZ4GS 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 OZ5WK.
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51, Ingstrup, 
9480 Løkken. Tlf. (08) 88 41 11 - 6.

Foredragsmanager: OZ3RC, H, Bro Nielsen, 
Rahbeksvej 1, 5000 Odense. Tlf. (09) 12 77 33.

Funktionærer:
Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 

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

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG

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

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

3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0, 
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til kassereren.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til 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 et indskud på 
10,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.

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

Udebliver OZ klages skriftligt til det lokale posthus. 
Giver klagen ikke resultat, reklameres til kassereren, 
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.

Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted 
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.

Afleveret til postvæsenet den 14. september 1972.
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