
PA-trin til 144 MHz
Af OZ9OT, Ole T. Møller, Elvej 5, 5260 Hjallese

Røret 4X250B er sikkert kendt af de fleste, det 
har været omtalt flere gange i OZ. Da det desuden 
er til at fremskaffe til en særdeles rimelig pris, er 
det jo nærliggende at benytte det i et PA-trin.

PA-trinet er indrettet til klasse AB-drift og dia
grammet er vist i fig. 2. Som det ses af princip
diagrammet fig. 1 føres antennesignalet direkte 
gennem PA-trinet under modtagning, dette er gjort 
for at kunne foretage en hurtig omskiftning mellem 
»high« og »low« power. hvilket er hensigtsmæs
sigt ved lokaltrafik.

I stilling »low« tastes ingen af relæerne, og 
transceiveren vil både under sending og modtag
ning have forbindelse til antennen. I stilling »high« 
tastes relæerne ved sending, og PA-rørets G1 får

tilfort styring. Outputtet ledes ud til antennen via 
antennerelæet.

Omskiftning mellem »high« og »low« power sker 
ved hjælp af Afb1.

Som vist på fig. 2 er PA-gitteret forsynet med en 
afstemt kreds. For at opnå tilstrækkeligt spæn
dingssving på gitteret kobles styringen til et stykke 
nede på kredsen. Da gitteret kun behøver ganske 
lidt styring, i hvert fald så længe der ikke går 
gitterstrøm, er det nødvendigt at afsætte den til
oversblivende effekt i modstanden Ri, denne sør
ger tillige for impedanstilpasningen til styresende
ren.

Som randbemærkning hertil vil jeg lige sige, at 
jeg har forsøgt at køre med uafstemt gitter, men
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Principdiagram.

4x 250 B

500p/5KV
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C l

på grund af den relativt store gitter-katodekapaci
tet har det ikke været muligt at få tilpasning mel
lem styresender og PA-gitter. Anodekredsen Li 
består af en lecherkreds afstemt med en skivefor
met messingplade, se fig. 4 og foto.

L2 er antennelinken, denne skal kobles ret hårdt 
til anodekredsen, se i øvrigt fig. 5, 6 og foto.

Skærmgitteret får sin spænding fra en særskilt 
strømforsyning. Jeg har selv indrettet min således, 
at jeg kan variere spændingen, dette er dog ikke 
strengt nødvendigt, idet man kan lægge skærmgit- 
terspændingen fast og ved hjælp af gitterforspæn- 
dingen fastlægge arbejdspunktet.

Modstanden R2 sikrer, at skærmgitterspændin- 
gen ikke stiger faretruende. Dette kan nemt fore

komme. da skærmgitteret er tilbøjeligt til at emit
tere. hvilket tillige forårsager, at skærmgitterstrøm
men løber den forkerte vej. Relæet A har til formål 
at sikre, at skærmgitterspændingen afbrydes, hvis 
anodespændingen skulle falde ud.

Soklen til røret er ret kostbar, men da det er 
nemt gjort selv at fremstille én, er der ingen grund 
til at holde sig tilbage. En 4X250B har samme sok
kel som en QQC04/15, så er der kun skærmgitter- 
afkoblingen. og den kan fremstilles efter fig. 7, 8, 
9, 10 og 11. Fig. 7 viser, hvorledes kondensator
pladen er klippet ud. Fig. 8 viser, hvorledes fligene 
er bukket op, disse skal danne forbindelse til 
skærmgitterringen på røret. Fig. 11 viser, hvorledes 
soklen samles.
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I_2 - Antennelink

U

Fig.5 materiale; 0.25mm messing - dog ikke kritisk Fig.6

Skærmgitteraf kobling.

Fig.8

For at sikre en effektiv køling er det nødvendigt 
at indbygge en blæser og desuden at forsyne røret 
med en »skorsten«, således at luften tvinges igen
nem røret. Skorstenen kan fremstilles af halsen fra 
en champagneflaske, den slibes til på en hårdt- 
metal-slibeskive (widiasten).

Skaprmgitteraf kobling.

2mm al.

Optuning:
Blæseren startes. Alle spændinger påtrykkes, idet 

man dog sikrer sig, at røret ikke trækker strøm, 
enten ved at nedsætte skærmgitterspændingen eller 
ved at påtrykke rigelig negativ gitterforspænding. 
Efter ca. 30 sek. ændres G2 - henholdsvis G1 -
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Bemærk: Alle katodeforbindelser på soklen er effektivt stellet.
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4.7n / 5KV

Fig. 12

spændingen, således at røret trækker mellem 75 og 
100 mA. Derefter tilføres styring, og C1 afstemmes 
til max. output på standbølgemåleren. Ligeledes 
afstemmes C2  til max. output. Det er på nuvæ
rende tidspunkt nødvendigt at holde et vågent øje 
med skærmgitterstrømmen, idet denne helst skal 
holdes mellem 2 og 15 mA. Såfremt skærmgitter
strømmen stiger voldsomt, er det sandsynligt, at 
antennelinken er koblet for løst til anodekredsen, 
og man må koble hårdere. Det modsatte, at skærm
gitterstrømmen går negativt, kan også forekomme, 
og man må koble løsere. Er dette bragt i orden, 
kan styreeffekten øges, og anodestrømmen skal 
kunne stige til omkring 250 mA. Ved at holde 
skærmgitterstrømmen passende lav, har man en vis 
sikkerhed for, at HF’en kommer ud i antennen.

Advarsel:
Sørg for, at røret bliver blæserkølet, så snart der 

er spænding på, det tåler end ikke glødespænding 
uden at blive kølet. Anodeafskærmningen skal altid 
være monteret under drift, da HF-feltet er ret be
tragteligt. Pas på den høje spænding!

Strømforsyning.
Fig. 12 viser diagrammet af strømforsyningen. 

Her gives naturligvis mange løsninger, denne er en 
af dem.

Der er sikkert nogle, der undrer sig over det 
store antal dioder i højspændingsensretteren, men 
da spidsspændingen over hver diodegren ligger i 
nærheden af 5,6 kV, er det nødvendigt med 6 dio
der i hver gren for at have en rimelig sikkerheds
margin. Modstandene over dioderne fordeler spæn
dingen således, at spærrespændingen over hver en
kelt diode bliver lige stor. Kondensatorerne for
hindrer for høje spidsspændinger over dioderne, 
når der afbrydes for transformatorerne. Droslen 
er en forhåndenværende. Modstandene over el-lyt
terne sørger for at fordele spændingen over de 
enkelte lytter, samtidig virker de som bleedere.

Til strømforsyning af skærmgitter og styregitter 
har jeg anvendt en ganske almindelig nettransfor
mer, beregnet til røropstillinger. Den afgiver 
2x280 volt og 2x6 volt til glød.

Der er anvendt enkeltensretning for både skærm- 
gitterspændingen og gitterforspændingen. Til stabi
lisering af den negative spænding har jeg anvendt 
to 27 V zenerdioder i serie. Til skærmgitterspæn- 
dingen anvendes en EL 84 som seriestabilisator, 
spændingen udtages fra katoden.

Spændingen reguleres med P1. V1 får gløde
spænding fra en særskilt vikling, da spændingen 
mellem glødetråd og katode ellers kan blive for høj. 
R3  sørger for en returvej for strømmen, hvis der 
går negativ skærmgitterstrøm. ★
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En fuldautomatisk morsenøgle.
Af Mogens Pelle, OZ5LP. 
Poul Bergsøe Kollegiet vær. 511, Skodsborgvej 190, 2850 Nærum.

(Fortsat fra sidste nr.)

Vi vil prøve at benytte disse regler på et lille eks
empel. Fra fig. 5 ved vi, at vi for at få budskabet 
»CQ« skal have pulserne 0, 1. 5, 7,41, 13, 14, 15, 
19, 23, 25, 29, 30 og 31 høje. Disse tal understreges 
på Karnaugh-kortet og vi prøver først at sammen
sætte dem i så store grupper som muligt. Der er 
ikke mulighed for grupper på hverken 16 eller 8, 
men der er mulighed for en gruppe på 4 nemlig 5, 
7, 13 og 15. Vi laver denne til den første gate og 
forbinder altså til 1, 4, og 16. Vi ser bort fra de 
højere udgange, grunden følger senere. Dernæst kan

vi danne 6 grupper på 2 tal, nemlig 0 og 1, 14 og 
15, 11 og 15, 19 og 23, 25 og 29 og 30 og 31. Læg 
her mærke til at 15 indgår i 3 grupper men det gør 
ikke noget. Vi må altså benytte ialt 7 AND-gate. 
Vi kunne imidlertid have lavet grupperne på flere 
andre måder. En anden mulighed er således 5, 7, 
13, 15; 13, 15, 29, 31; 0, 1; 14 30; 11. 15; 25,
29 og 19, 23. Altså også 7 gates. Endelig skal 
nævnes muligheden 0, 1; 11, 15; 14, 15; 30. 31; 
19, 23; 25, 29; 5. 7, 13, 15. Altså kun 6 gate. Fast
læggelse af diodeplaceringen sker som omtalt. Som

AUTOMATIC KEYER.

Fig. 7 1/16 " g/ass epoxy, Cu * 1 451. c
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kontrol skal nævnes placeringen for 14, 15, 30, 31; 
2, 4 og 8 . I det sidste tilfælde får vi den diode
placering. der er vist på fig. 6 .

Dette er. kortfattet fortalt, det system man går 
frem efter når matricen skal konstrueres. Jeg er gan
ske klar over, at denne forklaring vil efterlade mange 
tvivlsspørgsmål, men må henvise interesserede til 
at skrive direkte til mig. Pse husk husk svarporto. 
Da artiklen stod i QST udgav ARRL et spedielt 
hæfte med nærmere vejledning, og det er muligt, 
dette stadig kan fås ved at sende en check på 2 , 
60 dollar til ARRL, 225 Main St. Newington, CT 
06111, U S A, og bede om: »Information about di- 
signing diode matrices for the digital morse-code 
message generator, appearing in QST for june 
1970.«.

Til sidst skal vi have fastlagt, hvornår budskabet 
er slut. Dette ser vi på tegningen af budskabet, idet 
vi finder nummeret på den første puls, der ikke bru
ges. Af Karnaugh-kortet ser man dernæst, hvilke 
udgange fra den binære tæller der skal forbindes 
dioder til for at de stopper tælleren på det rigtige 
sted. Det er dog kun nødvendigt at forbinde til de 
udgange, der ikke har streg over nummeret. Skal 
der stoppes på puls 1 1 1 , skal der altså forbindes 
til udgangene 1 2 4 8  32 og 64. Der er på matriceprin
tet afsat særlig plads til stopgaten (St). Til sidst skal 
der uden begrundelse omtales et par regler, det har 
vist sig praktiske at benytte.
* Lad altid budskabet begynde på anden puls.
* Søg at danne så store grupper som muligt. Dette 
gælder også, selv om man derved programmerer 
tal, der ligger højere end stoptallet. Dette betyder 
jo blot, at den binære tæller aldrig når dem, hvorfor 
de er ligegyldige.
* Udgange, hvis nummer er højere end nummeret 
på stoppulsen, kan der helt ses bort fra, da disse 
udgange jo ikke når at skifte. Er budskabet, som 
i det tidligere omtalte eksempel på 31 pulser, kan 
der altså ses bort fra alle udgangene fra 32 og opefter. 
Er budskabet på 107 pulser kan der ses bort fra 
alle udgange fra 128 og opefter osv.
* Nabotal er tal, der har samme diodeplacering, 
bortset fra et enkelt sted f. eks 8  i stedet for 6 , 
men ikke 4 i stedet for 8 . Det samme gælder for 
grupper.
* En gruppe er altid på 1,2, 4, 8 , 16 eller 32 tal. 
der er nabotal.

Konstruktion.
Selve nøglen er opbygget på print, der er vist på 
fig. 7. Der er på printet afsat plads til pulsgenerator, 
men da jeg har sammenbygget min nøgle med elbug
gen, har jeg ført en forbindelse over til pulsgenerato
ren på elbuggen, hvorved er opnået, at de altid kører 
lige hurtigt. Ligeledes sidder medhøret på elbuggen,

men der er også afsat plads til dette. Til pulsgenera
toren skal der dog føres en ekstra forbindelse med 
spænding, og der er ikke plads til udgangstransfor
matoren.

Matricen er monteret på dobbeltsidet print, vist 
fig. 8  og 9. T4  og Ts sidder også på dette print. 
Når man bruger omskifteren og flere matricer, skal 
alle ud- og indgange parallelforbindes, bortset fra de 
2  plus-indgange, der forbindes sammen og til det 
pågældende trin på omskifteren.

En matrice kan godt bestå af flere print, idet man 
så blot skal serieforbinde alle ud- og indgange.

Alle transistorer er af typen BC107 og BC177, 
men det er ganske ukritisk. Ligeledes er dioderne 
ukritiske. Indikatorlamperne er af pinoltypen 12 V, 
20 mA.

Hvis der er interesse for det, vil jeg få fremstillet 
print. Send derfor et kort, hvos du ønsker et.

Den første matrice, jeg lavede, blev udført med 
nye OA 90 dioder. Det var imidlertid en ret kostbar 
losning, da diodeforbruget er meget stort. En tom
melfingerregel siger, at der bruges lige så mange 
dioder, som der er pulser i budskabet. Til den næste 
matrice brugte jeg derfor utestede dioder som jeg 
selv sorterede. Til sortering benyttes opstillingen 
vist fig. 7, der tester dioderne under samme betingel
ser, som de benyttes under. Et absolut krav til an
vendelige dioder er, at de i lederetningen har et 
spændingsfald på mindre end 0,2 volt. Dette gør, 
at siliciumdioder er uanvendelige og kun germani
umdioder kan anvendes.

Jeg har på nuværende tidspunkt fremstillet 2 ma
tricer, der begge kører upåklageligt. Den første si
ger: CQ CQ CQ de OZ5LP OZ5LP k og den anden: 
de OZ5LP ge es tnx fer call A gid to qso u A ur rst 
rst. Den første bruger 259 pulser og den anden 436.

Jeg har kun vist Karnuagh-kortet op til 512 pulser, 
men det udvides let til det dobbelte, ved at tegne 
et skema som det viste og til hver plads at addere 
512. Man skal blot huske, at hvor der over det første 
kort står 256. 512 og over det næste 256, 512 skal 
der over det 3. stå 256, 512 og over det fjerde 256, 
512. Til yderligere kontrol tjener, at det tal, der 
står pa en given plads, skal være lig med summen 
af de tal der angiver diodeforbindelserne for tallet. 
I denne forbindelse gælder dog kun de tal, der ikke 
har streg over. F.eks. fås 479 = 1+2+4+8+16+ 
64+128+256.

Hvis der viser sig at være interesse for det, vil 
jeg sørge for at få komplette kort duplikeret.

Husk, at der i udgangen fra alle AND-gate skal 
sidde en OR-diode. Dette gælder også for stop
gaten.

Og endnu engang, du er velkommen til at skrive.
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SSTV-systemet.
Af OZ6PH, Carl E. Knudsen, Erantisvej 26, 7100 Vejle.

Interessen for SSTV er tilsyneladende stigende 
her i OZ-land. så derfor vil jeg gerne fortælle lidt 
om, hvilket system SSTV er opbygget efter.

I tabel 1 ses en oversigt over SSTV-systemets 
vedtagne standard, og dette vil blive omtalt i det 
efterfølgende; kender man i forvejen lidt til et oscil
loskops virkemåde, er det noget nemmere at forstå.

Sweepfrekvenserne eller afbøjningsfrekvenserne 
er frekvenserne på de savtandsstrømme og- 
spændinger, man tilfører afbøjningsspolerne eller af
bøjningspladerne, afhængigt af om der anvendes 
magnetisk eller elektrostatisk afbøjning. Afbøj
ningsfrekvenserne er henholdsvis 15 Hz for vandret 
afbøjning og 1/8 for lodret afbøjning, det betyder, 
at det tager 8 sekunder, før et billede er tegnet fær
digt på vort katodestrålerør, som vi bruger som bi- 
liedrør. Katodestrålerøret skal have lang efterglød, 
for at den øverste del af billedet stadig kan ses, 
medens den nederste del tegnes, og her anvendes 
et rør med P7-fosfor (f. eks 5FP7 o. 1.),.

Ovennævnte afbøjningsfrekvenser er de originale, 
som anvendes i U. S. A. og andre steder, hvor net
frekvensen er 60 Hz. De samme frekvenser kan an
vendes på 50 Hz net, men da man på sendersiden 
ønsker at kunne låse den vandrette afbøjningsoscil
lator til nettet, anvendes på 50 Hz 16 2/3 Hz som 
vandret afbøjningsfrekvens (liniefrekvens), og den 
lodrette afbøjningsfrekvens bliver da 1/7 Hz (ca. 
7,2 sek.), dette giver en lille forskel i højde og bred
de, når man modtager et billede fra henholdsvis et 
50 Hz og et 60 Hz net.

Afbøjningsfrekvenserne 15 Hz og 1/8 Hz giver 
os linietallet 120, og da sideforholdet er 1:1, og der 
ønskes samme opløsning vandret som lodret, er lini
etallet også 120 lodret.

Til synkronisering af billedet udsendes en 1200 
Hz tone af bestemt længde. 5 ms lang til liniesyn
kronisering, og 30 ms lang til billedsynkronisering 
(lodret afbøjning). Synkimpulserne indeholder altså 
mange 1200 Hz helsvingninger. Til styring af lyset 
på billedroret udsendes frekvenser mellem 1500 og 
2300 Hz, der i vor billedmodtager (monitor) om
dannes til spændingsvariationer, og tilføres billed- 
rørets gitter eller katode, således at 1500 Hz giver 
sort og 2300 Hz hvid skærm, de mellemliggende 
frekvenser giver forskellige nuancer af gråt, dog 
således at på et rør med grønt fosfor, får billedet 
naturligvis forskellige nuancer af grønt.

På sendersiden findes en spændingsafhængig ge
nerator på 1500 Hz (der styres af tilførte video- + 
synkesignaler), som drives ned til 1200 Hz, når synk

signalet udsendes, og fra 1500 Hz op til 2300 Hz 
afhængig af gråtoneværdien i det udsendte billede. 
Da denne generator kører uafbrudt, når der sendes 
SSTV, leverer den altså en underbærebølge, der 
varierer i frekvens, men ikke i amplitude (frekvens
modulation). Underbærebolgens ustandselige skif
ten frekvens skaber nye frekvenser, nemlig video
frekvenser, og dem skal vi se lidt nærmere på.

1 det efterfølgende er synkimpulserne udeladt, 
men i hver linies begyndelse og hvert billedes begyn
delse udsendes et synksignal, således at det modtag
ne billede følges synkront med det afsendte.

Vi er klar med vor monitor, og på sendersiden 
sidder »produceren«, og han vil nu tænde og slukke 
hveranden linie på vor monitor, - hvad gør han?

Han udsender først en 1500 Hz tone i 1/15 sek. 
og begynder altså med en sort linie, derefter 2300 
Hz i 1/15 sek., som giver en hvid linie o. s. v. i alt 
i 8 sek., så er mønstret færdigt. Vi ser nu 60 hvide 
vandrette linier med en linies afstand imellem, i løbet 
af 1 sekund skiftes frekvens 15 gange, og da der 
til en billedperiode hører såvel et hvidt som et sort 
element, skal vi dividere med 2 for at få videofre
kvensen, der i dette eksempel bliver 15:2 = 7½ 
Hz.

På figur 1-2 ses. hvorledes videofrekvenserne op
står og på figur 3 ses en blanding af to forskellige 
videofrekvenser.

Det i figur 2 viste eksempel viser, hvilken video
frekvens, der opstår, når man vil have fem hvide 
lodrette bjælker; der udsendes igen 1500 og 2300 
Hz, men nu i en helt anden takt, nemlig 10 skift 
i løbet af 1/15 sek., d. v. s. 150 skift per sekund, 
det giver en videofrekvens på 150:2 = 75 Hz. Her 
skal lige bemærkes, at videofrekvensen er den sam
me uanset de hvide bjælkers bredde i forhold til 
de sorte, idet det er antallet af frekvensskift, der 
giver videofrekvensen.

Den højeste videofrekvens fremkommer, når man 
vil have 60 lodrette hvide og 60 lodrette sorte linier 
(ialt 120). der skal da skiftes frekvens 120 gange 
pr. 1/15 sek., det er 1800 gange i sekundet, og det 
giver videofrekvensen 1800:2 = 900Hz. Videofre
kvenserne går fra næsten 0 Hz (DC) til 900 Hz. 
Enhver kan jo nu forestille sig, hvor kompliceret 
et videosignal er, når der udsendes et foto med 
mange detailler og gråtoneværdier.

Da den højeste videofrekvens er 900 Hz, og da 
det skal være muligt at skille disse fra synkimpulser 
på 1200 Hz, ser man altid i konstruktioner af monito
rer forskellige kredsløb med dette formål, f. eks. 
lavpasfiltre, der skærer af fra 900 Hz og opefter,
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samtidig med at modulationsfrekvenserne dobles el
ler firedobles.

Da den højeste frekvens, der udsendes, er 2300 
Hz og den laveste 1200 Hz ses, at systemet kan 
anvendes i forbindelse med bestående sendere og 
modtagere, der anvender såvel ESB som AM eller 
FM, det kan sendes gennem telefonen, og det kan 
endvidere optages på en ganske almindelig båndop
tager, der dog må hve en abslut jævn gang.

Tilslutning til sender og modtager er ganske enkel. 
idet monitoren blot tilsluttes modtagens HT-udgang 
eller hovedtelefontilslutning, og billedgeneratoren 
(d. v. s. kamera eller båndoptager) tilsluttes sende
rens mikrofonindgang.

»Slow-scan« er et forholdsvis nyt og morsomt 
islæt til vor hobby, oger sikkert tænkt som et supple
ment og ikke, som man så ofte ser, som en erstatning 
for mikrofonen.

6 PH

S Y S T E M S T A N D A R D

SWEEPFREKVENSER:
Vandret 15 Hz
Lodret 1/8 Hz

LINIETAL:
Højde-bredde 120

FORHOLD: 1:1

AFSØGNINGSRETNING:
' Vandret mod højre

Lodret nedad

SYNKPULSLÆNGDER:
Vandret 5 m S
Lodret 30 ms

UNDERBÆREBØLGEFREKVENSER:
Synk 1200 Hz
Sort 1500 Hz
Hvid 2300 Hz

Fig.1 ^ -______

Fig. 2

Fig. 3
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Auditiv kontrol af Ham-M rotoren
Af OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset, 6383 Rinkenæs

En af de robuste antennerotorer. Ham-M. har 
den ulempe, at den ikke kan betjenes af blinde 
amatører. Indikeringen foregår ved hjælp af et 
viserinstrument med 5 graders inddeling. Jeg har 
hørt om dem. der fjerner dækglasset fra instrumen
tet og så føler sig frem til antenneretningen.

OZ4EZ i Broager anskaffede sig for over et ar 
siden en sådan rotor. Han spurgte, om man kunne 
lave en indikering med lyd. der var lige så nojagtig 
som viserinstrumentet. Dette satte mange tanker i 
sving, og til sidst lykkedes det at finde en brugbar 
og forholdsvis enkelt losning.

En god ting ved denne indretning er det. at man 
kan installere den uden at skille den originale pult 
ad. Det er også muligt ved hjælp af en trykomskif
ter at stille pulten om til sædvanligt brug. så viser- 
indikeringen træder i kraft.

1 antennerotoren findes et trådviklet potentio
meter på 500 ohm. der drejer med rundt 360 gra
der. Over det ligger en jævnspænding på 21 volt. 
som kommer fra kontrolpulten. Her er viserinstru
mentet koblet til som voltmeter, der angiver anten
neretningen alt efter potentiometerarmens stilling.

Den nye indikator bygger på Wheatstones bro. 
En vekselspænding på 1 kHz forstærkes og fores 
ind i broen, der består af to faste og to variable 
modstande, nemlig h.h.v. rotor- og pultpotentio
meteret. Udgangen af broen fores til modtagerens 
LF-del. Når broen er i balance, hores ingen tone. 
dvs. at de to potentiometre har samme værdi eller 
stilling. Det. der sidder i pulten, kan så kalibreres 
på passende måde.

Tonegenerator, forstærker og bro er bygget ind i 
en Tekoboks mod. P/3. Kalibreringspunkterne til 
potentiometret er lavet ligesom »tallene« på de ure, 
de blinde bruger, og her er anvendt rundhovedede 
messingsom. som er stukket gennem huller i alu
miniumsforpladen og nittet på bagsiden. Der er 
anvendt en stor pileknap. der har den bedste form, 
og afstanden mellem punkterne er 30 grader. Vest 
og ost er med to. nord med tre og de øvrige ret
ninger er med ét punkt.

Boksen kan bruges til to ting:
I. Antennen skal drejes til en bestemt retning. 
Pileknappen stilles i den ønskede retning, og om

skifterarmen i den originale pult skubbes i den ret
ning. hvor tonen begynder at blive svagere. Når 
tonen er væk stoppes drejningen, og antennen har 
den rigtige retning.

RETTELSE
Modulator med aktivt lavpasfilter af OZ4HZ. 

OZ august 1972 side 307 ff.
Stromskemaet fig. I indeholder en kedelig fejl. 

idet en overføringskondensator er vendt forkert, 
se hosstående del af diagrammet, hvor det rigtige 
er vist.

Da der er anvendt en tantal-elektrolyt, får man 
ved forkert polarisering en kortslutning straks eller 
senere, og så er klipperens symmetri odelagt.

TR
Modulator til 2m sender

Spændinger vist på diagram er DC - spændinger. 

AC - spændinger : se tekst.
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2. Man onsker at konstatere den øjeblikkelige 
antenneretning:

Omskifterarmen skubbes ud i halvstilling til en 
af siderne, herved kommer der strøm på den nye 
pult. og pileknappen drejes, til tonen forsvinder. 
Dens stilling angiver antenneretningen.

Opstillingen har været i brug. over et år hos 
OZ4EZ og har virket upåklageligt. En hvilken som 
helst tonegenerator og LF-forstærker kan anven
des. men et forslag er vist i det fuldstændige dia
gram.
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Utilsigtet indstråling i LF-forstærkere
Af overingeniør K. J. Ramleth, Teledirektoratet, (Norge). 
Oversat af OZ3Y fra »Amatør Radio« nr. 6, 1972.

Fabrikkerne må ofre problemet 
større opmærksomhed.

Når et tilstrækkelig kraftigt amplitudemoduleret 
højfrekvenssignal kommer frem til styregitteret i et 
rør eller styreelektroden i en transistor i en lavfre
kvensforstærker, vil der kunne optræde detektering. 
De forstærkertrin, som er beregnet for små signal
spændinger, er mest udsat, og med stor forstærk
ning i efterfølgende trin vil de uønskede lavfre
kvenssignaler optræde så kraftigt i højttaleren, at 
de umuliggør aflytning af radio, afspilning af 
grammofonplader, båndoptager optagelse /-afspil
ning, brug af elektronisk orgel osv. Skærmede 
ledninger synes at være det vigtigste dæmpnings
middel.

Utilsigtet detektering af højfrekvenssignaler i lav
frekvensforstærkere, nedenfor forkortet til LFI, er 
ikke noget nyt fænomen, som er opstået i de 
senere år. Fænomenet fik imidlertid et betydelig 
større omfang, og blev dermed et problem ude hos 
publikum, omkring den tid da det blev almindeligt 
at bruge transistoren som forstærkerelement.

Nu er det ikke bare transistorens egenskaber, 
som har været årsag til forøgelsen af LFI, men 
sammen med transistoren kom også de transfor
matorløse Hi-Fi udgangsforstærkere med tildels 
lange ledninger til separate højttalere. Højttaler
ledningernes længde er ofte sådan, at de giver en 
god antennevirkning for signaler i kortbølgeområ
det, og den direkte kobling til udgangsforstærkeren 
giver minimal højfrekvensdæmpning mellem højt
talerledning og tilbagekoblingskreds i lavfrekvens
forstærkeren.

Ovenpå disse uheldige omstændigheder på mod
tagersiden kom omtrent samtidig radioamatørernes 
overgang til enkelt sidebåndssendere, der giver 
relativt kraftige effektspidser i modulationstoppene.

Tilledningerne optager HF-signaler
Den direkte årsag til LFI er, at et amplitude

moduleret HF-signal over en vis styrke når frem 
til styreelektroden i et forstærkertrin, som er be
regnet til små lavfrekvenssignaler. Styreelektroden, 
sammen med emitter/katode danner en diodedetek
tor for kraftige højfrekvenssignaler, og det dermed 
uønskede detekterede signal bliver så forstærket i 
efterfølgende trin, før det gengives i højttaleren 
sammen med det ønskede signal.

Det siger sig selv, at de fysiske dimensioner i en 
forstærker i sig selv giver en meget dårlig antenne 
for frekvenser i HF-båndet og lavere, og det må 
derfor antages, at disse HF-signaler »normalt« 
kommer ind i forstærkeren via de ydre tilledninger. 
Mest udsat er nok højttalerledningerne, bl.a. fordi 
disse ofte står i nær forbindelse med forstærkerens 
modkoblingskreds mellem udgangsforstærker og 
første forstærkertrin, men også lysnetledningen vil, 
hvis fordelingen sker med luftledninger, kunne føre 
betydelige HF-signaler ind i LF-forstærkeren. Sin 
»modpol« finder disse signaler bl.a. i jord. antenne
kabler, pickupledning osv. Det har imidlertid vist 
sig, at HF-signalet mellem lysnet og højttaler
ledning ofte er mest udslaggivende for LFI.

Immunitetsmålinger
Der eksisterer pr. dato ingen internationale eller 

nationale målemetoder med definerede målelige 
krav til et apparats evne at undertrykke LFI. En 
feltmetode kan i første omgang synes mest attrak
tiv. men en sådan metode er foreløbig strandet på 
vanskeligheder med at frembringe et tilstrækkelig 
kraftig og homogent felt indendørs, og desuden på 
problemerne med placering af de uens måleobjek
ter, således at man kan opnå reproducerbare måle
værdier.

Der er gjort forsøg med immunitetsmålinger ba
seret på spænding i en måleopstilling som vist på 
fig. 1. Et veldefineret, amplitudemoduleret HF- 
signal blev successivt tilført to af de nummererede 
tilslutningspunkter og signalværdien, som forårsa- 
gedes af et 100 mV tonesignal over højttalerudta
get, blev registreret. Signalamplituden (målegræn-

Fig. /. Opstilling for målinger af følsomhed for HF-indstråling 
i lavfrekvensforstærkere.

422 OZ NOVEMBER 1972



sen) var i den pågældende opstilling begrænset 
opad til 10 V, og mulige måleværdier større end 
10 V er derfor i resultatet angivet til denne grænse
værdi. Der er foretaget en sammenligning af tre 
radiofonimodtagere i samme prisklasse af forskel
lige fabrikater, og resultatet er vist på fig. 2. 3 og 
4 for henholdsvis 3, 7 og 14 MHz.

Ved at sammenholde måleresultaterne kan man 
uddrage enkelte klare tendenser, blandt andet, at 
modtager A i sammenligning med B og C er den 
dårligste med hensyn til LFI-undertrykkelse. og 
desuden at højttalertilslutningspunkterne er instal
lationens mest følsomme. Resultaterne er imidler
tid ikke entydige. Det fremgår, at følsomheden for 
LFI varierer både med målefrekvens og tilkoblings
punkter, og videre kan det ses, at det tilkoblings

Fig. 2, 3 og 4. HF-signal sum giver 100 mV LF-signal orer 
iøjttaler-udgangen. Styrkekontrollen i min., og diskantkontrollen 
max. HF-frekvensen er henholdsvis 3. 7 og 14 MHz.

punkt, der er mest følsomt i det enkelte kredsløb, 
også er frekvensafhængigt. Med signal tilført net
ledningen blev den mest følsomme fase noteret, 
men da også dette kunne variere med frekvensen, 
vil man hurtigt komme op på ca. 60 målinger pr. 
modtager, bare for tre diskrete målefrekvenser. Det 
ser endvidere ud til. at diskrete og faste måle
frekvenser ikke giver tilstrækkelig oplysning om 
en modtagers LFI-undertrykkelse og der vil derfor 
være grund til at tro, at det vil være nødvendig 
med en kontinuerlig frekvensvariation af signalkil
den for at kunne detektere resonansfænomener i 
den enkelte opstilling.

Til afprøvning af enkelte eksemplarer vil meto
den kunne benyttes, men som målemetode for en 
offentlig typegodkendelseskontrol vil den være alt 
for tidskrævende og usikker.

Dagens klageomfang (Norge)
I lobet af det sidste år har radiostøjkontrollen 

modtaget 76 klager over LFI. Klagerne fordeler 
sig på de forskellige apparattyper som vist på fig.
5. Nu kan man ikke uden videre antage, at disse 
tal angiver problemets korrekte størrelse. Det må 
antages, at der forekommer en hel del LFI-til- 
fælde, som ikke bliver registreret af radiostøjkon
trollen, og tallene i fig. 5 ligger derfor noget i 
underkanten af problemets størrelse på landsbasis. 
Radiostøjkontrollens afprøvning med dæmpnings/ 
forbedrings-forholdsregler har været begrænset til 
rent ydre forhold, som anfort under fig. 5.

Filteret i højttalerledningen (Bl er et specialfilter 
fremstillet af radiostojkontrollen og det er foreløbig 
ikke en almindelig handelsvare. Det er opbygget 
som et bifilarviklet LC-filter. hvor serieinduktionen 
for tonefrekvenser ligger i området 3-5 gH, mens 
induktionen for de symmetrisk inducerede højfre
kvenssignaler på højttalerledningen er i størrelses
ordenen 60 uH. Produktion af dette filter vil blive 
taget op. hvis der viser sig at være marked for det.

Fig. 5. LFI-klager behandlet af Radiostøjkontrollen i løbet af 
sidste år. Bogstaverne repræsenterer følgende udbedringsmulig- 
heder: A = skærmede højttalerledninger. B = indgreb i apparat et 
nødvendig. E = skærmet antennekabel. K = fejl ved sendeudsty
ret. L = byttet apparat.
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Som det fremgår af tallene i fig. 5 kunne næsten 
halvdelen af klagerne over LFI kureres ved at 
benytte skærmede højttalerledninger ved radiomod
tageren. derfor synes der at være et behov for. at 
apparaterne forsynes med en sådan ledning fra for
handler/fabrik. Der forekom endvidere en relativt 
stor procent tilfælde (ca. 30). hvor ingen ydre 
dæmpningsmidler havde tilstrækkelig virkning, der
for vil en større indsats fra fabrikanterne for at 
imødegå LFI i selve kredsopbygningen være nod- 
vendig (fremhævet af oversætt.). Det må imidlertid 
her indskydes, at de sidste modeller fra fabrikan
terne har vist en mærkbar bedring i evne til at 
undertrykke LFI.

Ved LFI i telefonapparater var der i 8 af 1 1 til
fælde tale om transistoriserede apparater af en 
serie, hvor kredsopbygningen var uhensigtsmæssig, 
med lille eller intet sigte pa LFI-undertrykkelse. 
Ved udskiftning af apparaterne til den nyeste type. 
med indbygget LFI-filter. blev problemerne løst.

Fabrikkerne igang med at løse problemet
Det har været påtalt fra fabrikanterne, at LFI- 

problemets løsning var afhængig af. at der blev 
udarbejdet specificerede, målelige krav til hvad en 
installation skal kunne tåle af påtrykt HF uden at 
give LFI. Dette er foreløbig strandet på udviklin
gen af en målemetode, som er anvendelig for en 
masseundersøgelse.

Det ser imidlertid ud til, som om enkelte fabri
kanter har løst, eller er i færd med at løse. proble
met i deres apparater, og det er derfor et spørgs
mål, om behovet for indførelse af et nyt offentligt 
godkendelseskrav stadig er nødvendig for en gene
rel løsning af LFI-problemet ude hos publikum.       *

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

I septembernummeret besvarede jeg et spørgs
mål vedr. brug af røret 4CX250. Nu har OZ9JB 
været så elskværdig at give mig et aftryk af »Eimac 
Amateur Service Newsletter« ved W6SAI. Det 
fremgår heraf med al ønskelig tydelighed, at rør af 
denne art er helt uegnede til jordet gitter-drift med 
alle gitre forbundet sammen. Vi citerer frit i over
sættelse fra ovennævnte newsletter:

Sådanne rør har meget lille åbning mellem gitte
rets »stænger« og meget lille afstand mellem gitter

og katode. Skærmgitteret kræver langt højere 
spænding end styregitteret, og når disse gitre for
bindes sammen, vil styregitteret trække en enorm 
strøm. så stor at det kan brænde af. Kører man 
GG. vil spidsstrømmen til styregitteret blive hen
ved tre gange større end anodespidsstrømmen - 
hvilket under alle omstændigheder er helt utilfreds
stillende. Med andre ord. skærmgitteret skal have 
en ret hoj positiv spænding for at trække elektro
nerne gennem styregitteret og kaste dem videre til 
anoden.

Triodeforbindelsen byder på flere fordele ved 
SSB-drift. idet der normalt ikke kræves særskilte 
strømforsyninger til gitrene, styreniveauet for et 
GG-trin passer bedre til den sædvanlige exciters 
udgangseffekt og neutrodynstabilisering kræves 
ikke for et korrekt opbygget trin. Den største fidus 
ved GG er altså desværre forsvundet ved rør som 
4CX250. Som nævnt i septembers brevkasse kræ
ver styring på katoden, at gitrene jordes via af
koblingskondensatorer og forsynes med passende 
DC-spændinger.

Det anbefales endvidere at holde konstant øje 
med gitterstrømmen samt altid at bruge en afstemt 
kreds i katoden ved GG. den skal have højt C, 
mens Q kun behøver at være et par stykker. Se
i øvrigt artiklen andetsteds i bladet. TR
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INFORMATION
QTH LISTEN OG DR-AM A TØRERNE

Som noget fuldstændigt nyt. uprøvet og aldrig 
før forsøgt skal DR-AMATØRERNE (som tilfældet 
har været de sidste 5 år) selv anmode om optagelse 
i QTH-LISTEN. Det mest nye ved det er. at du 
skal meddele dit medlemsnummer, dit DR nr., 
samt navn og adresse inden den 31. december 1972 
og ikke 14 dage efter at QTH listen er udkommet 
uden den ringeste notits om dig.

Meddelelsen sendes til: EDR. kassereren. Borg
mestervej 58. 8700 Horsens.

Teknisk udvalg
Det blev på HB modet i Odense den 14.10.1972 

besluttet at nedsætte et teknisk udvalg. Udvalget 
kom til at bestå af OZ9OG og OZ9JB.

Udvalgets opgave er bl.a. at være tekniske kon
sulenter i TVI sager og i sager om indstråling i 
LF anlæg. Derudover tager udvalget sig af proble
mer af generel interesse for medlemmerne. Almin
delige tekniske spørgsmål sendes som sædvanligt 
til Teknisk Brevkasse.

I sager af ovennævnte typer kan man altså hen
vende sig til OZ9OG eller OZ9JB, som så person
ligt eller på anden vis vil være behjælpelige med 
problemets løsning.

Vi hører også gerne fra medlemmer, der har løst 
deres problemer enten ved vores hjælp eller på 
anden måde, idet vi gerne vil samle så mange op
lysninger som muligt om de nævnte problemer til 
hjælp ved kommende sager.

OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 2660 
Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

OZ9OG, Otto S. Nielsen. Brændgårdsvej 33-1 tv., 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Vy 73 de 
OZ9OG og OZ9JB

Referat af HB-mødet i Odense, 
d. 26. og 27. august 1972.
Mødu 3 Y, 4GS, 4JA, 4SJ. 5GF. 5KD. 5WK. 5RO. 
7EM, 7IN, 7XG og Grethe.
4WR og 7AQ havde meldt afbud.
3Y bød velkommen kl. 18.00. og en særlig vel
komst lød til 4JA der var trådt ind i HB i stedet 
for 6PA. OZ7DX var I. suppleant, men måtte på

grund af sit arbejde sige nej. Oplyste, at 1TD var 
inviteret med for at aflægge rapport fra handicap
udvalget.
Pkt. I: Godkendelse af referatet fra sidste HB- 
møde. Dette blev godkendt.
4GS ønskede en tidligere vedtagelse om båndopta
gelse af HB-møderne efterkommet. Det blev igen 
vedtaget, at båndoptageren kun skulle køre. når 
selve punktet på dagsordenen blev oplæst, og igen 
når en konklusion var nået. men man kunne for
lange egne og andres udtalelser optaget.
Pkt. 2: Formandens beretning.
3Y havde forsøgt at få afholdt et mode i juni, men 
det var umuligt i ferietiden. Omtalte Region I mø
det. og at referatet herfra er bragt i OZ.
Den 15. august havde EDR haft 45 års fødselsdag. 
Det så nu ud til. at EDR’s økonomi blev bedre. Et 
tidligere HB-medlem havde klaget over. at der ikke 
var udsendt månedlige regnskabsoversigter. Anså 
ikke dette for nødvendigt, men en kvartalsoversigt 
var ønskelig. Kunne oplyse at 4JA trak sig tilbage 
som HB-kandidat på stemmesedlen, idet han jo nu 
var trådt ind i HB og sad til valget i 1973.
4JA mente, man skulle have en månedlig oversigt, 
man kunne gribe ind på et tidligere tidspunkt så
fremt der viste sig store udgiftsposter.
3Y oplyste, at mange af udgifterne blev betalt 
kvartalsvis.
Grethe mente, det nu var hendes tur til at tage mod 
6PA's skyts. 6PA havde i sit brev skrevet, at det 
regnskab der blev forelagt i januar var mangelfuldt, 
men det burde han jo have påtalt på mødet og 
ikke nu.
5WK ville have forretningsordenen ført ajour.
4SJ påtog sig dette.

Pkt. 2 a: Beretning fra handicap-udvalget. (OXITD). 
1TD oplyste, at den norske film i TV havde gjort et 
stort indtryk, men det var vanskeligt at overfore 
det samme her til landet. Vanførefonden var meget 
interesseret i at hjælpe, og der var allerede bevil
get kr. 7.000.- til indkøb af materiel. Havde også 
mødt stor imødekommenhed hos P&T. i særlig 
vanskelige tilfælde ville man afstå fra prøve. Lions 
var også interesseret i at stotte. men Blindesam
fundet kunne ikke hjælpe i stor grad. Vanføre
fonden ville prøve at danne en sektion for radio
interesserede. Efterlyste folk der var villige til at 
undervise de handicappede. Vanførefonden var 
villige til at financere undervisningen. Mente man 
evt. skulle starte dem med Walkie-Talkie for at se 
om interessen var stor nok.
3Y takkede 1TD og de øvrige der havde arbejdet 
med sagen.
ITD mente, man kunne give EDR's hjælpefond den 
drejning, at den skulle træde til. når Vanførefon
den ikke kunne hjælpe.
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5KD oplyste, at det var store beløb der ville blive 
givet til fonden fra Lions.
3Y foreslog, man så på om der var noget der 
skulle ændres i udkastet.
5KD meddelte, det var en advokat der havde op
stillet det.
For forslagets nuværende form stemte: 4GS, 3Y, 
5KD, 5GF. 4SJ og 7EM.
Mod stemte: 5WK og 7IN. Stemte ikke: 4JA og 
5RO.
HB har vedtaget, at forslaget vedr. statutter for 
hjælpefond for handicappede skal på dagsordenen 
for gf.
2 b: Beretning fra VHF-udvalget (Repeaterfrekven- 
ser).
5WK refererede et møde i udvalget. Et væsentligt 
punkt havde været Region I båndplanen, og man 
ville foreslå at gå i samarbejde med P&T om ud
deling af repeaterfrekvenser på 2 m og 70 cm.
Man blev enige om at indkalde repeaterlicensinde- 
haverne til et møde.
Pkt. 3: Sager til behandling.
3 a: OZ4JA’s henvendelse til EDR's HB vedr. 
valgtryk.
3 c: Flytning af repeaterfrekvenser, København- 
Århus (OZ5KD).
4JA mente, 5KD utidig havde blandet sig i Århus 
afd. valg af formand.
5KD havde rejst sagen for et stort antal medlem
mer i kreds 4, disse kunne ikke dyrke deres hobby 
på grund af 5SB’s repeater.
SWK udtalte, at repeateren arbejdede imod VHF- 
udvalget, men vi kunne ikke gå til Århus afd. og 
forlange de skulle vælge ny formand, men ønskede 
5SB ekskluderet.
7IN mente ikke, man måtte blande de 2 repeatere 
sammen. Frekvensen var bestemt ud fra Køben- 
havns-repeateren der var den første i landet, men 
det var 5SB’s udgangsfrekvens der generede. Der 
havde været et møde i afd., hvor 40 medlemmer 
gik imod repeateren, og kun 3 talte for dens för
bliven på frekvensen, men man ventede nu på et 
udspil fra VHF-udvalget om Region I båndplanens 
offentliggørelse.
5KD krævede en afstemning om der skulle sendes 
et brev til 5SB, at HB er utilfreds med, at han 
både er formand for en afd. og kører repeateren 
mod EDR’s bestemmelser, og evt. må han gå som 
formand.
For stemte: 3Y, 4GS, 5KD og 5WK.
Mod stemte: 4JA, 4SJ med særstandpunkt, ikke at 
ville stemme før det berammede mødes afholdelse. 
Stemte ikke: 7IN, 7EM, 5RO og 5GF.
5KD ønskede tilkendegivelse for, at HB misbilliger 
5SB’s handlinger.
Konklusion: EDR’s samlede HB går ind for, at 
man hurtigst muligt indkalder samtlige repeater-

licensindehavere til et møde. og at den vedtagelse 
der kommer derfra, bygget på Region 1's båndplan, 
vil blive helt og fuldhjertet bakket op af EDR's HB 
med alle til rådighed stående lovlige midler.
3 b: N.R.R.L. henvendelse ang. et nordisk mis
sionær radio net.
Man enedes om at afvise henvendelsen med den 
begrundelse, at blandt radioamatører overalt i ver
den talte man ikke om politik, religion og race.
3 e: Bornholms afd. vedtægter til godkendelse. 
Disse blev godkendt.
3 f: Ansættelse af VHF-manager.
Der havde kun været een ansoger til stillingen, og 
det var 9SW. HB godkendte enstemmigt ansættel
sen.
3 g: Hvad med EDR's påbegyndte håndbog? 
3Y'oplyste. der var brugt ca. 1.300 kr. til en sats, 
og man måtte tage stilling til. om der skulle tages 
et aftryk til evt. senere brug.
4GS ville vide. om der fra 5KD og 71N var givet 
gront lys for en påbegyndelse af bogen.
5KD oplyste, at der ikke havde været noget møde 
i udvalget, der berettigede 6PA til at lade noget 
trykke.
HB vedtog at tage et aftryk. Ligeledes enedes 
man om at se på udgivelse af en ny teoribog. Et 
nyt udvalg, bestående af 4JA, 5KD og 7XG skulle 
tage sig af dette.
3 h: Kan EDR udlevere regnskabsmateriale (i kopi) 
efter anmodning?
Det blev vedtaget, at regnskab kunne udleveres i 
fotokopi mod betaling af materiale og arbejdsløn. 
3 i: Region /.
Man blev enige om at udbetale et beløb på kr. 
350,- til løse udgifter ved rejsen til Region I mødet, 
men det måtte ikke danne skole.
3 j: Læserbrev til OZ fra 6PA.
Der var fremsendt et brev med angreb på HB og 
samtlige funktionærer, og iflg. en tidligere vedta
gelse skal de angrebne parter svare i samme OZ. 
Konklusion: Det blev enstemmigt vedtaget at med
dele 6PA, at HB ikke er interesseret i at bringe 
brevet i OZ, fordi han ikke har vist EDR den 
interesse at komme til HB-møderne, og derfor ikke 
var kompetent til at udtale sig om EDR’s økonomi 
og status.
4: Økonomi, herunder OZ.
4 a: EDR’s regnskab og budget.
Årsregnskabet blev omdelt og HB tog det til efter
retning.
4 b: Ansøgning fra OZ-DR 1638 om støtte til en 
»begynder-sommerlejr« i 1973.
Man blev enige om at bevilge 2 foredrag på EDR’s 
regning. Derudover vil man dække halvdelen af et 
evt. underskud, dog højest 500 kr.
4 d: Tilbud fra Rosenkilde & Baggers Forlag, 
vedr. VHF-UHF Manual på dansk.
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Man blev enige om at afvise tilbuddet, idet man 
kun kunne sælge ca. 200 stk., og vi skulle aftage 
1250 bøger for at bogen kunne sælges for 75 kr. 
pr. stk.
4 e: Trykning af VTS.
Det blev vedtaget at lade bogen genoptrykke i 
2000 ekspl. hos Fyens Stiftsbogtrykkeri, der havde 
givet et tilbud på kr. 14.550. OZ4WR havde givet 
tilbud på kr. 15.113,35.
4 f: Udgifter vedr. redaktionsmøde (7XG).
Dette blev bevilget af HB - 4SJ, der stemte imod. 
4 g: Frikontingent.
Man mente ikke der mere var behov for frikontin
gent, idet der var en god sociallovgivning her
hjemme. Foretog afstemning om ophævelse pr. 1. 
april 1973. For stemte: 3Y, 4GS, 5KD, 5WK. 
5GF, 7EM. 4SJ, 4JA, 5RO og 7IN, sidstnævnte 
med det særstandpunkt, at det skal behandles på 
gf i København.
4 h: Kursusudvalget.
7EM berettede om de afholdte kurser. Medlem
merne var glade for dem og der var god tilslutning. 
Man blev enige om, de skulle fortsætte og bad 
7EM fortsætte med arbejdet.
5: Fremtidig virksomhed.
3Y ønskede »Læserne skriver« rettet til »Læsernes 
mening« og en begrænsning af længden. HB havde 
ikke noget imod et forslag fra 7XG om at flytte 
spalten om bag i OZ.

OZ4GS, sekretær

Referat at HB-mødet i København, 
lørdag d. 23. september 1972.
Mødt: 3Y. 4GS, 4JA, 4SJ. 4WR, 5RO. 5WK, 
7EM. 7IN. 7XG og Grethe.
5GF, 5KD og 7AQ havde meldt afbud.
3Y bød velkommen til mødet kl. 16.00. Oplyste, 
at 5GF havde overladt en fuldmagt til 4JA med 
ret til at stemme for ham på HB-mødet og ved 
generalforsamlingen, men dette kunne ikke gælde 
ved gf.
4JA accepterede dette.
7IN mente ikke, fuldmagten kunne bruges på HB- 
mødet, idet der ikke stod noget om det i forret
ningsordenen. Det så også mærkeligt ud. den var 
udstedt til et HB-medlem fra en anden kreds.
4SJ mente også, det var imod forretningsordenen, 
og det var ikke sket før i hans tid i HB.
3Y bekræftede dette og spurgte 4JA. om han ville 
gøre krav på at bruge den.
4JA ville gerne holde sin person udenfor, han 
havde ikke bedt om at få den.
7IN mente, den skulle afvises.
Der blev foretaget afstemning:
For benyttelse: 4JA og 5RO.
Mod benyttelse: 3Y. 4GS, 4SJ, 4WR. 5WK. 7EM 
og 71N.

4SJ havde ført forretningsordenen ajour, men den 
kunne først træde i kraft i den nye HB.
Pkt. I: Godkendelse af referatet fra sidste HB- 
møde.
Referatet blev med nogle rettelser godkendt.
Pkt. 2: Formandens beretning.
3Y oplyste om reaktionerne på indkaldelserne til 
repeatermødet. Der var kommet 11 positive svar, 
3 licensindehavere i Kobenhavn og 1 i Sønder
jylland ville ikke deltage, og da der ikke var fuld 
tilslutning, var mødet ikke blevet til noget.
4JA havde før brevets ankomst talt med de 3 
licensindehavere i København, og de havde på det 
tidspunkt været indstillet på at deltage i mødet, 
men efter brevets modtagelse havde de trukket sig 
tilbage, fordi de mente, brevet indeholdt trusler.
3Y havde svaret alle repeaterlicensindehavere og 
samtidig beklaget tonen i brevet.
Pkt. 3: Sager til behandling.
5WK udtalte, at udvalget enstemmigt havde ved
taget, at der kun var en eneste vej at gå i repeater- 
sagen og det var til P&T, men havde i mellem
tiden erfaret, at 5GF havde skiftet mening. Man 
måtte støtte Region Fs vedtagelser, og forlangte 
afstemning i HB.
Afstemning for henlæggelse til den nye HB: 4GS, 
4JA. 5RO, 4SJ, 4WR og 7IN.
Mod henlæggelse: 5WK.
Stemte ikke: 3Y og 7EM.
Økonomi, herunder OZ.
Nye priser for EDR’s salgsartikler? Der blev ved
taget en stigning på 10%.
For stemte: 3Y, 4GS, 4JA, 5RO, 7EM, 4WR, 
5WK og 7IN.
4SJ med det særstandpunkt, at EDR ikke skulle 
være en forretning.
Ræveurene. Der blev vedtaget en bevilling på 300 
kr. til eftersyn af urene.
Grethe kunne ikke fremvise regnskab, da papirerne 
endnu lå hos revisoren.
3Y foreslog, man udpegede en materielforvalter. 
Inventarlisten var ikke i orden, der var flere skri
vemaskiner, man ikke vidste hvor var. og meget 
af det gamle inventar var gået til. Efterlyste også 
en budgetkontrol.
4GS mente, den kontrol kom af sig selv, når regn
skabet overgik til stataut. revisor.
Mødet sluttede kl. 20.00.

OZ4GS, sekretær

Denne gang er den på side 424.
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REFERAT AF EDR's GENERALFORSAMLING 
I KØBENHAVN 1972.
170 medlemmer var modt til generalforsamlingen, 
der blev afholdt i »Karnappen«.
Pkt. I: Valg af dirigent.
OZ4GS bod velkommen og udbad sig forslag til 
dirigent. Hertil valgtes enstemmigt OZ8KN der 
konstaterede, at gf var lovlig indvarslet. Ligeledes 
valgtes et stemmeudvalg, bestående af: OZ1GO, 
OZ2UD og OZ3RC.
Pkt. 2: Formandens beretning.
OZ3Y bad forsamlingen rejse sig og mindes de 
amatørkammerater, der var dode i årets lob. Ret
tede en tak til OZ2NU for den tid han havde 
været formand for EDR. var glad for OZ2NU's 
helbred tillod ham stadig at varetage jobbet som 
traffic-manager. Havde varetaget formandsjobbet 
siden 18. februar, og ville derfor gerne lægge 
vægt på tiden derefter. En af de storste opgaver 
HB havde haft i det forløbne år var foreningens 
økonomi. Nogle medlemmer havde den opfattelse, 
at økonomien kunne rettes op med månedlige 
regnskabsoversigter, men en mere sikker metode 
var at forøge indtægterne og/eller nedsætte udgif
terne. og begge dele havde været tilfældet i år. 
Vi havde et underskud, men besparelser og kon
tingentforhøjelse er ikke slået helt igennem i det 
regnskabsår, der nu er afsluttet. Økonomien var i 
høj grad afhængig af udgiften til fremstilling af 
»OZ«. Tidligere hovedbestyrelser havde også haft 
øje for denne udgiftspost, og allerede i 1970 havde 
man bedt den daværende hovedredaktør om at tage 
et møde med trykkeriet for at få en evt. prisned
sættelse. Dette var ikke sket, men HB havde 
senere fået en prisnedsættelse, mod at manuskrip
ter blev indleveret rettidigt, men da dette ikke 
skete, måtte vi betale ekstra. En væsentlig del af 
vort underskud skyldtes, at OZ's sidetal over
skred de 48 sider, hovedbestyrelsen havde fastsat 
som norm. Der var sket overskridelse med 80 
sider og de havde kostet ca. 50.000.- kr, disse 
sider havde ikke været nødvendige, men medlem
merne havde jo dog fået noget for pengene.
EDR’s økonomi kunne altså have været bedre i 
dag, og medlemmerne kunne, med fuld ret, i dag 
bebrejde EDR's HB. at der ikke var grebet ind pä 
et tidligere tidspunkt. HB havde først grebet ind. 
da hovedredaktøren fuldkommen havde undladt at 
efterkomme ordrer fra HB. og resultatet var op
sigelse og derefter suspension.
HB havde en redegørelse i marts OZ og anså 
dermed sagen for afsluttet. Havde modtaget mange 
læserbreve i denne sag. men mente ikke OZ’s 
spalter skulle bruges til disse breve, og der var til 
dato ikke nogen, der havde kunnet tilbagevise no
get punkt i redegørelsen. Man havde heller ikke 
krav på at få sine meninger optaget i et dagblad.

1 EDR er det den ansvarlige hovedredaktør, i 
samarbejde med bestyrelsen, der bestemmer OZ’s 
indhold. Ville gerne sige tak til OZ9AC for det 
uegennyttige arbejde, han havde udført som VHF- 
manager. Ligeledes skulle der lyde en tak til 6PA 
der, når vi ser bort fra den beklagelige afslutning, 
i sine bedste år havde lagt et uvurderligt arbejde i 
sine job som formand, hovedredaktør og annonce
tegner for EDR. Vore nye medarbejdere, OZ7XG 
og OZ3BH, havde et godt samarbejde med teknisk 
redaktør, OZ7AQ. og vi havde nu efterhånden fået 
et OZ, der levede op til tidens krav. HB havde 
udskrevet en konkurrence om en ny forside til OZ, 
og alle de indkomne forslag var hængt op i salen, 
man ville nu gerne have gf til at stemme om for
slagene. Omtalte også det udsendte skema ang. 
OZ’s indhold, det var første gang i 45 år, der var 
taget det initiativ at spørge læserne. 
Repeaterstationerne på VHF båndene havde nu 
været i drift så lang tid. at der var opstået proble
mer. Disse drives på privat basis, men HB havde 
håbet, man selv havde klaret problemerne, der 
opstod med hensyn til frekvensvalg, men der var 
temmelig mange meninger om den sag. EDR havde 
provet at få et mode i stand mellem alle repeater- 
licensindehaverne, men 4 ville ikke deltage og 
modet var derfor ikke kommet i stand. Der var 
kommet nogle kommentarer vedr. Region 1 bånd
planen. idet man hævder, og med rette, at EDR 
stemte imod båndplanen i Holland i år. Bånd
planen som helhed kunne EDR ikke stemme for. 
men da vi er medlem af Region 1. bøjer vi os fol
den flertalsafgørelse, der fandt sted. og vi vil 
gerne forsøge at indpasse båndplanen i danske 
amatørers forhold, så langt man kan komme med 
en demokratisk fremgangsmåde, dvs. at flertals
afgørelse må træffes.

EDR's Hjælpefond er ved at være en realitet. 
OZ2NU og OZ5KD har i samarbejde med en 
advokat udarbejdet statutter for et hjælpefond for 
handicappede radioamatører. OZ6SM havde, alle
rede inden fondets enkeltheder var udarbejdet, 
skænket et rundt beløb. EDR's kopitjeneste var 
sat godt i gang. og 7EM havde lovet at fortsætte, 
ligesom han også ville fortsætte med de tekniske 
kurser. EDR afholdt rundt i landet. Handicapud
valget. bestående af 5KD. ITD og 3WP havde 
udført et yderst prisværdigt arbejde, og man ville 
gerne sige tak for det arbejde, der var foregået og 
stadig foregår. Hovedbestyrelsen havde haft et 
godt samarbejde i det forløbne år, i alle vigtigere 
sager havde man kunnet forhandle sig frem til et 
resultat, der fandt tilslutning fra et solidt flertal. 
Ville til slut ønske, at den nye hovedbestyrelse 
måtte få et godt samarbejde til gavn for alle danske 
radioamatører i året der kommer.
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Bemærkninger til beretningen.
12805 syntes ikke om censur af læserbreve til OZ. 
mente det var læserne, der var OZ. Foreslog den 
amerikanske håndbog oversat:
OZ4SJ HB havde vedtaget, at visse læserbreve 
skulle afvises, men gjorde opmærksom på. at han 
stemte"imod. Det var et hvert menigt medlems ret 
til at lufte sin mening i OZ.
OZ7GL havde haft lejlighed til at følge EDR siden 
1928, og mente 959? var interesseret i teknik i OZ 
og ikke kævl og ballade. Syntes formanden gik for 
kort hen over de afdode medlemmer, der var 
mange, der fortjente at blive nævnt ved call. bl.a. 
OZ3FM og OZ7BO.
OZ8EH bad 3Y om at oplæse brevet til repeater- 
licensindehaverne. samt alle svarene, så kunne GF 
tage stilling til. om brevet var EDR værdig.
OZ4JA efterlyste, i forbindelse med HB's beslut
ning om. at al korrespondance til Region I skulle 
gå gennem international sekretær navnet på denne, 
det stod ikke i OZ. og hvad var baggrunden for 
denne beslutning. Et HB-mediem havde udtalt, at 
EDR havde ydet støtte til den kobenhavnske re- 
peatergruppe. ville gerne vide. hvilken støtte det 
var.
OZ1XO ville gerne vide. om EDR havde foretaget 
sig noget med hensyn til den franske lov om be
skyttelse af amatørantenner.
OZ3WP ville gerne fremhæve censursagen. Vidste 
godt. HB-medlemmer ikke måtte angribe hinanden 
i OZ. men man skulle tænke på. hvad 6PA havde 
gjort for EDR. og man havde ikke villet optage et 
læserbrev med mange underskrifter. Vidste, der 
var HB-medlemmer. der gav ham ret. men troede, 
de lå under pres i HB. Oplyste, at hovedredaktø
ren havde forkortet et læserbrev uden at underrette 
indsenderen. Mente, der ville blive storvask, når 
vi nåede til regnskabet og repeatersagen. ligeledes 
havde man talt om at fratage 6PA æresnålen. 
Mente ikke. 3Y var blevet valgt til formand, hvis 
medlemmerne havde haft kendskab til dette og 
foreslog, han skulle droppes.
OZ7EM svarede 7GL. at der nemt kunne blive 
glemt et navn. når man nævnte de afdøde. havde 
i øvrigt en sidste hilsen fra 3FM, der et par dage 
for sin død havde udtalt, at han ønskede at sende 
en hilsen til GF.
OZ4JA svarede 3WP. at det ikke var HB. der 
havde talt om fratagelsen af 6PA's æresnål. det var 
kommet fra anden side. og med hensyn til for
mandsvalget var det sket ved urafstemning, og det 
måtte stå ved magt.
OZ3Y svarede 4S.I. at han jo havde haft nogle 
særstandpunkter i sin tid som HB-medlem. men 
dette havde medlemmerne jo kunnet læse i refera
terne. Havde været bange for at glemme nogle ved 
oplæsning af afdøde og for ham havde de alle væ

ret medlemmer af EDR. International sekretær var 
OZ2NU. og man havde vedtaget dette for at 
undgå, at samtlige HB-medlemmer selv skrev til 
Region I. Angående den franske lov haltede man 
meget bagefter herhjemme, mente man skulle gå 
gennem P&T. Den franske lov gav ikke den ret, 
som det så ud til. kun til opsætning af antenner, 
og vi havde 2 formularer, man kunne rekvirere til 
ansøgning om opsættelse af antenne. 1 censursagen 
kunne oplyses, at man i HB var enige om. at HB- 
medlemmer ikke skulle diskutere i OZ. og der var 
ikke nogen der var under pres i HB. der havde 
været afstemning om alt og ingen var tvunget. 
Dementerede, der havde været talt om at fratage 
bPA æresnålen.
OZ4SJ havde på egen hånd skrevet efter oplysnin
ger hos Region I. fordi man i Kobenhavn skulle 
bruge disse, og det havde ikke været muligt at få 
dem hos 3Y og 2NU.
OZ4JA kunne bekræfte dette og takkede 4SJ. 
fordi han havde skaffet oplysningerne, det var en 
mistanke til båndplanen, der havde været grund 
til det.
OZ8EH mente ikke at have fået svar på sine 
spørgsmål.
OZ3Y oplyste, der ikke var givet nogen støtte til 
repeatergruppen. Ville gerne oplyse, at HB ville 
holde sig uden for en afgørelse på det omtalte 
mode. Læste brevet til samtlige repeaterlicensinde- 
havere op.
OZ8EH ønskede alle svar læst op.
OZ8KN oplæste disse.
OZ1XO ønskede mere initiativ i sagen om opsæt
telse af antenner, man kunne indgive et forslag til 
folketinget ang. en lov om dette.
OZ4JA ønskede. GF skulle give til kende overfor 
den nye HB. hvordan man stod i repeatersagen, 
og pålægge HB ikke at gå til P&T. det måtte 
kunne ordnes ved forhandling.
OZ2LD mente, det var de. der var mest ivrige for 
at få en beslutning, der kværulerede mest og gik 
imod alle beslutninger.
OZ4JA gjorde 2UD opmærksom på. at det var 
Region I båndplanen, der var tale om og ikke 
brugen af 2 meter båndet.
Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3: Kassereren fremlægger regnskabet i revi
deret stand.
Grethe forelagde regnskabet og henviste til det 
trykte regnskab i OZ. Dette var i år for første 
gang et driftsregnskab. Der var omdelt et kasse
regnskab, og såfremt der var nogle spørgsmål, 
henvistes dertil.
OZ3RC forklarede forskellen mellem et kasse- og 
et driftsregnskab, man kunne ikke på de tidligere 
regnskaber se et driftsresultat.
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OZ8IX havde set tilbage på 10 års regnskaber, og 
der havde været brugt en forkert opstilling. Mente, 
der var nogle poster, der måtte kunne spares på, 
bl.a. porto & tlf., bad om en specifikation.
OZ4JA spurgte revisorerne om, hvor mange gange 
der havde været foretaget uanmeldte kasseeftersyn, 
på grundlag af de debatter og underskud der havde 
været i de sidste år.
OZ7R havde omdelt en anden opstilling af regn
skab. Klagede over regnskabet ikke var med i 
aug. OZ. Havde flere spørgsmål ang. specifika
tionerne, bl.a. hvad debitorer ultimo og primo 
betod. Havde gennemset 12 års regnskaber, og 
indtil 1968 var formuen steget, og siden faldet 
jævnt. Kunne ikke forstå alle specifikationerne fra 
revisorens regnskab ikke var bragt i OZ.
OZ9JB udbad sig forklaring på momsudgiften. 
Spurgte om grunden til kontingent for 2 år til 
Region I, mente det skulle have været specificeret 
ud til betalt kontingent og forudbetalt kontingent. 
OZ7XG havde ansvaret for, at alle specifikationer 
ikke var med i OZ, kunne ikke få plads til dem, 
og det var i samråd med revisionskontoret, der var 
sket sammendrag.
OZ3Y mente, det var med til at forvirre, at der i 
år var 2 regnskaber. Kontingentforhøjelsen slog 
ikke rigtig igennem i år. Syntes man skulle lade 
dem, der havde forstand på regnskab klare dette, 
dette mindede om en strid om kejserens skæg, og 
der var nu flere i HB, der havde kendskab til 
regnskab og man kunne hente råd der.
OZ7GL henviste til 9JB’s spørgsmål. Dette var et 
momsbeløb, Grethe havde ventet med at betale, 
man havde lov at vente 3 mdr. med betaling, og 
dette beløb var fra april kvt.
OZ3RC citerede et par breve, der var skrevet til 
IBP og 2NU i deres tid som formænd, hvor der 
var anmodet om, at man overgik til et andet regn
skabssystem. og det var det, der var sket nu. Til 
4JA kunne der oplyses, at der ikke havde været 
foretaget uanmeldte kasseeftersyn. Sikkerheds
systemet så ud til at være godt. de fleste penge gik 
ind over giro, og alle bevægelser på bankbøgerne

Store mænd beskæftiger sig ikke med små ting - 
de puster dem først op.

var let overskuelige. Man skulle nu overgå til et 
andet kontosystem efter revisionskontorets anvis
ning. og der ville komme en kvartalsoversigt over 
regnskabet.
OZ9ZI oplyste om et firma, der kørte kontingent
indbetalinger på EDB, og man fik en balance hver 
måned.
OZ7TL syntes. HB skulle have en månedlig over
sigt.
12805 henviste til kontingentet til Region I, vi ret
tede os jo ikke efter dem alligevel.
OZ1FC mente, oplysningen om et overskud på 
kasseregnskabet havde fået folk til at stemme på 
HB-medlemmer som de i dag ikke ville have givet 
deres kryds. Hvis HB virkelig havde været så dum 
at tro på et overskud, og ikke at kunne se det var 
et kasseregnskab, fortjente de at få et mistillids
votum.
OZ4JA indrømmede at have troet på overskuddet. 
Grethe forklarede om posten til porto & telefon. 
Ud af dette beløb blev brugt ca. 5.500 kr. til for
sendelse af OZ til udlandet. En stor del blev brugt 
til rykkerkort (kontingentrestancer), der var ca. 
800, der skulle rykkes for årskontingent, og ca. 50 
i hvert kvartal, og det var de samme mennesker, 
der skulle rykkes hver gang.
OZ8EH kunne ikke forstå dateringerne for revi
sionen.
OZ1GO oplyste, at revisionen var færdig d. 20. 
aug., og derefter var regnskabet sendt til revisions
kontoret til opstilling, og denne opstilling var fær
dig d. 29. aug.
OZ7XG havde ikke kunnet have det hele på een 
side i OZ, og opstillingen ændrede ikke noget. 
OZ2WK syntes, det stod tydeligt, at revisions
kontoret ikke havde foretaget revision.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Resultatet af urafstemning om formand, 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Se OZ ok
tober 1972 side 386.

(fortsættes i næste nr.)

 S ILENT  KEY

OZ3K
Det er med stor sorg, at vi må erfare, at en 

gammel ven, OZ3K, Chr. Møller, Randers, er af
gået ved døden i en alder af 62 år.

OZ3K var en markant skikkelse, og som over
lærer kendt af mange mennesker. Altid i et sprud
lende humør - altid hjælpsom - havde altid åbent 
hus. OZ3K var med fra begyndelsen med radio
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eksperimenter og var medlem af Randers-afdelingen 
fra midten af trediverne. Han var en personlighed, 
som var let at komme i kontakt med, og som ud
delte sin store viden til alle, som bad ham om en 
håndsrækning, enten det var private anliggender 
eller indenfor radioteknikken. Vi vil savne OZ3K 
meget for det han har betydet for Randers EDR 
afdeling.

Vi udtrykker vor dybe medfølelse overfor hans 
hustru og familie.

Æret være hans minde.
EDR Randers afdeling 

OZ7RD
Det var med noget af et chok, at vi gennem 

brev fra Reg. I.s sekretær Roy Stevens, G2BVN i 
slutningen af september fik at vide, at 

W. J. L. Dalmijn - PA0DD 
pludseligt var afgået ved døden.

PA0DD afløste ved Reg. I. konferencen i maj i 
Scheveningen Per-Anders Kinmann, SM5ZD som 
præsident for Regionen.

PA0DD havde sidste år haft et par alvorlige 
hjertetilfælde, men mente sig nu ved så god magt, 
at han kunne påtage sig den nævnte funktion.

PA0DD vil blive mindet for det store arbejde, 
han har gjort i mange år ikke mindst på det inter
nationale område, der bar præg af stor viden på 
mange af amatørbevægelsens felter, og nød på 
grund af disse egenskaber stor anerkendelse blandt 
de autoriteter han på amatørernes vegne forhand
lede med.

EDR udtrykker sin beklagelse ved W. J. L. 
Dalmijn's død.

Børge Petersen, OZ2NU 

OZ2SD
Svend Åge døde den 31.10.1972.
En nødvendig hjerteoperation mislykkedes, og 

efter ti timer på operationsbordet måtte han give 
op. Svend Åge var blind, individuelt fjernsyn, som 
han kaldte det: men var trods det en ukuelig livs
optimist, som med sit gode humør og sin store 
gæstfrihed skaffede sig en nær vennekreds.

En særlig glæde havde den sidste tid optaget 
ham. Det var udsigterne til, efter operationen, igen 
at kunne deltage i de aktiviteter, som han elskede 
så højt, men som sygdommen satte en stopper for 
med umenneskelige smerter.

Utrolige var de mængder af spørgsmål af teknisk 
karakter om den forestående operation. Hvordan 
ville man klare det og det? Han fik aldrig svar på 
dem alle.

På 2 og 80 meter båndene vil savnes en aktiv og 
teknisk kompetent stemme.

Æret være dit minde.
OZ8HV

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

Diplom-manager: OZ5KD

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

Red. DX-stof: OZ6MI

Red. VKF-stof: OZ9SW

Red. DR-stof: OZ-DR 1638

Red. Mobil-stof: OZ8IS

Red. Ræve-stof- OZ5WK

Red. RTTY-stof: OZ4FF

Red. spejder-stof: OZ8MZ

Ny DX-referent
Som det allerede fremgik af forrige »OZ« fandt 

vor formand OZ3Y, det nødvendigt at aflaste sig 
selv i form af at afgive funktionen som sagsbear
bejder af »OZ-DX«. Midlertidig havde han fået 
OZ6MI til at påtage sig jobbet, og hans fortsatte 
funktion på denne plads er nu blevet accepteret af 
Tr. Dept.

Vi byder OZ6MI velkommen i kredsen og håber 
på godt samarbejde fremover i overensstemmelse 
med de retningslinier for Tr. Dept.s arbejde som 
for nyligt har været offentliggjort her i »OZ«.

Landslisten til »Olympia-diplomet«
Vi har i et tidligere »OZ« lovet at bringe listen 

over de lande, der var repræsenterede ved Olym
piaden, og som sådan gældende for ovennævnte 
diplom.

Denne liste foreligger nu i.h.t. opstilling i »CQ 
DL« for oktober 1972 og ser således ud:

AP _ BV - CE - CN8 - CO/CM - CP - CT - 
CX - DJ/DK/DL - DM - DU - EA - El - EL - 
EP - ET3 - F/FC - FB8 - FY7 - G/GC/GD/ 
GI/GM/GW - HA - HB - HB0 - HC - HH - 
HI - HK - HL/HM - HP - HS - HZ - I - 
JA/JH - JT - KP4 - KV4 - LA - LU - LX - 
LZ - OA - OD5 - OE - OH - OK - ON - OZ - 
PA - PJ - PZ1 - SM - SP - ST2 - SU - SV - 
TA - TF - TG - TI - TJ - TR8 - TT8 - TU - 
TY - TZ - UA/UZ - VE - VK - VP1 - VP7 - 
VP9 - VR2 - VS6 - VU - K/W/KH/KL - XE - 
XT2 - YA - YB - YK - YN - YO - YS - YU - 
ZA - ZD5 - ZL - ZP - 3A - 3V8 - 3W8 - 
4S7 - 4X/4Z - 5H3 - 5N2 - 5U7 - 5V - 5X5 - 
5Z4 - 6O - 6W8 - 6Y5 - 7P8 - 7Q7 - 7X - 
8P6 - 9A1 - 9GI - 9H1 - 9J2 - 9K2 - 9M - 
9N1 - 9Q5 - 9V1 - 9Y4.

Hovedkravene for dette diplom er, at man i 
olympiadeåret fra I. jan. til 31. dec. 1972 har
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haft forbindelse med mindst 50 af ovennævnte pre
fixer. Det gælder om at bemærke, at der gælder 
kun een forbindelse med f.eks. Storbritanien altså 
enten en G- eller GW-station og for Rusland 
gælder kun en UA- eller f.eks. en UL7-stn. ikke 
samtlige prefixer indenfor området. Ansogning om 
diplomet samt de tilhørende QSL-kort og 6 IRCs 
sendes til Tr. Dept., der kontrollerer kortene og 
videresender ansøgningen.

Resultater fra REF 1972
I den franske contest 1972 blev der opnået føl

gende danske resultater:
CW OZ4HW 4884 p.

OZ8HC 2277 p.

SSB OZ8MG 44880 p.
OZ4FT 13800 p.
OZ4TA 7410 p.
OZ2LW 5400 p.

OZ7JZ 624 p.
Den næste franske contest vil blive afholdt på 

CW d. 27. og 28. jan. 1973. medens fone-afdelin- 
gen bliver d. 24. og 25. febr. 1973.

Minor States Award
Diplom-manager er OE7PR. Pradlerstrasse 68. 

A - 6020. Austria. og diplomet kan opnås i 3 
klasser henholdsvis:

1. kl. 6 lande
2. kl. 5 lande
3. kl. 3 lande

Lande, der kommer i betragtning er: C 31 (PX) 
- HBØ - HV - M 1 (9A1) - 3A2 og LX.

GRC-liste med 10 IRCs til ovennævnte adresse.

Europadiploms æresliste
1 »CQ DL«s september nr. figurerer for første 

gang Europa-Diplom Honor Roil. således som 
denne er udregnet pr. juni 1972. Udregningerne 
finder sted to gange årligt, henholdsvis i juni og 
december. Blandt de 60 bedste af de offentliggjorte 
kaldesignaler finder vi OZ4HW med 228 points 
som nr. 26 og OZ2NU med 190 points.

I alt er der pr. juni uddelt 174 diplomer. OZ1WL 
har også modtaget diplomet.

LX-Kaldesignaler
Fremtidigt vil LX1 kun blive benyttet af faste 

indbyggere i Luxembourg. LX2 eller /LX vil blive 
givet til gensidighedslicenser. LX9 vil blive anvendt 
af klubstationer og LX0PTT vil være den eneste 
legale LX0-station.

LX-award
Udstedes af Luxembourg-sektionen af 1ARU for 

forbindelser efter l.jan. 1951.
For HF-diplomet skal europæiske stationer have 

30 points (mindst 20% af disse skal være på 7- og 
3.5 MHz-båndene). Hver LX-kontakt tæller et 
points. Den samme station må kontaktes 1 gang 
pr. bånd. Kontakt med samme station på alle 5 
bånd giver 10 points.

Send bekræftet liste til LX1AJ. Hausemer CH. 
Grand-rue 71. Differdange. Luxembourg.

DXCC-listen
I juni QST fandt vi OZ5LZ på listen over nye 

medlemmer med 118 lande, medens OZ8AE havde 
fået endorsement til 200 bekræftede lande.

I sept. QST. der beskæftiger sig med perioden 
fra 1. til 31. maj finder vi kun OZ6RT. der har 
fået sit endorsement op på 200 ligesom OZ8AE.

1 sept. QST, der beskæftiger sig med perioden 
fra 1. til 30. juni 1972 finder vi, at vor formand 
har fået endorsement til 325. hvoraf de 305 på fone.

Aktivitetstest oktober
CW: Fone:
OZ2UA 150 P OZ5EV 432 P
OZ5ME 144 P OZ2NU 392 P
OZ5MN 136 P OZ8KY 376 P
OZ6ZS 135 P OZ4H 368 P
OZ4HW 132 P OZ6BF 360 P
OZ2NU 120 P OZ2UA 336 P
OZ8VL 115 P OZ4HW 320 P
OZ4H 75 P OZ9GS 315 P
OZ6SF 50 P OZ5MN 304 P
OZ7RA 45 P OZ5ME 288 P
OZ3EVA 40 P OZ3EVA 280 P

OZ8JYL 238 P
OZ3KE 112 P
OZ8KU/SM5 9 P

Der var 8 amter i testen.
LA og SM tæller ikke som multiplier. men kun 

point.
OZ8KU. C luir ly 

Resultatliste fra OZ-CCA contest 1972
East Germany

1. DM3XHF 20.914 p
2. DM4XKL 17.658 p
3. DM3ULD 7.130 p
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4. DM2CPL 5.050 p Norway
5. DM2BDI 4.590 p 1. LA2Q 1 1.240 p
6. DM2DMM 2.574 p 2. LA3LC 6.018 p
7. DM4WFF 2.520 p
8. DM4SOG 2.380 p
9. DM3MFG 2.250 p Bulgaria

10. DM5YIG 2.244 p 1. LZ2RF 13.200 p
11. DM3UE 2.034 p 2. LZ2VP 5.572 p
12. DM2DRO 1.830 p 3. LZ2GS 5.157 p
13. DM3TRF 1.764 p 4. LZ1KV 4.292 p
14. DM3XUE 1.050 p 5. LZ2IM 2.280 p
15. DM4MF 546 p 6. LZ1L1 1.248 p
16. DM3CTL 484 p Diskvalificeret. indgået for
17. DM4VGL 396 p LZ 1KH B-LZ1KRB-LZ2K5
18. DM3BE 330 p
19. DM3GL 44 p Multioperator
Checklogs: DM2ADC-DM4MQN 1. LZIKCP 65.772 p

United Kingdom
1. G2NSY 32.508 p Finland
2. G2TXF 24.024 p 1. OH2LU 39.963 p

2. OH2FS 26.864 p
Hungary 3. OH2BMG 24.808 p

1. HA5J1 119.652 p 4. OH3JQ 6.513 p
2. HA7LO 27.267 p 5. OH2YL 2.601 p
3. HA7PA 14.734 p
4. HA7PQ 12.300 p
5. HA7MC 9.180 p
6. HA9PB 7.093 p Czechoslovakia
7. HA5JK 3.674 p 1. OK3CCK 45.507 p
8. HA1ZD 1.530 p 2. OK2PAW 29.304 p

3. OK1MAS 28.925 pMultioperator 4. OK2PBG 18.200 p1. HA5KHE 87.384 p 5. OK2TB 17.766 p2. HA3KMA 26.828 p 6. OK1KZ 16.115 p3. HA8KUX 20.573 p 7. OK2BNZ 10.472 p4. HA3KNA 10.640 p 8. OK2PEQ 5.525 p
5. HA3KGJ 5.250 p 9. OK2BCH 3.350 p
6. HA5YAH 5.020 p 10. OKIATZ 3.168 p

Checklogs: HA3KME-HA5FA- 11. OK2SMO 2.961 p
HA8KC1 12. OK2BBQ 2.750 p

13. OK2PDI. 2.142 p
Japan 14. OK2BEC 2.064 p

1. JA1NPV 33.294 p 15. OKIFIM 1.853 p
2. JA3EA 22.308 p 16. OK3WU 544 p
3. JA9CAF 21.573 p 17. OK3QA 390 p
4. JA1SR 1 1.275 p 18. OK1MAA 324 p
5. JA6CNL 2.750 p 19. OK2PAE 272 p
6. JA1OHM 2.184 p 20. OK2BEF 154 p
7. JE1CUA 644 p
8. JA0EZP 407 p Multioperator
9. JA9BCU 380 p 1. OK 1 KOK/P    109.680 p

10. JA4AQR/5 84 p 2. OK3TBG 12.423 p
11. JA2BUW 70 p 3. OK3CAU 1.508 p

4. OK3TMF 1.222 p
Mongolia 5. OK3KRN 1.035 p

1. JT0AE 5.229 p Checklogs: OK1IAR-OK2B

Denmark
1. OZ8HC 31.905 P
2. OZ8SW 30.492 P
3. OZ2QU 30.128 P
4. OZ2NU 25.804 P
5. OZ2X 21.609 P
6. OZ4HW 20.910 P
7. OZ9OI 19.431 P
8. OZ4FF 17.595 P
9. OZ9AO 17.244 P

10. OZ7YL 14.534 P
11. OZ6TM 13.717 P
12. OZ7BF 9.520 P
13. OZ3Q 8.820 P
14. OZ5RM 8.362 P
15. OZ8BN 3.321 P
16. OZ8VL 1.760 P
17. OZ3QN 1.428 P
18. OZ7HX 1.020 P
19. OZ8XZ 144 P

Netherland
1. PA0VB 9.154 P

Poland
1. SP4FNW 24.192 P
2. SP8HR 15.320 P
3. SP9DNZ 7.328 P
4. SP9AQY 6.588 P
5. SP2BHZ 4.236 P
6. SP9EM 3.350 P
7. SP2AHD 3.302 P
8. SP5GH 2.670 P
9. SP7GKF 2.616 P

10. SP8EDQ 1.458 P
11. SP2CBE 1.440 P
12. SP6PAZ 451 P
13. SP5EXA 340 P
14. SP2LV 315 P
Multioperator

1. SP3KEY 28.080 P
2. SP2KFQ 2.970 P
3. SP9KRT 2.625 P

Checklog: SP9ENN

Sweden
1. SM7EAN 128.427 P
2. SM5BNX 30.822 P
3. SM4AZD 16.359 P
4. SM7A1L 11.300 P
5. SM5RE 3.249 P
6. SM5BDS 2.185 P
7. SM3NJ 350 P
8. SM01X 216 P
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European Russia 8. UB5IU 8.080 p
1. UA3RH 312.390 p 9. UB5SP 4.402 p
2. UV3NN 72.128 p 10. UB5VAA 2.754 p
3. UA3KAG 56.382 p
4. UW3EH 49.770 p Multioperator
5. UA6HBF 30.740 p 1. UK5EAQ 63.960 p
6. UA3ST 24.111 p 2. UK5ICA 50.820 p
7. UK1CZA 22.684 p 3. UB5NS 6.450 p
8. UA3QO 15.529 p 4. UK51AN 2.268 p
9. UV3AB 14.362 p 5. UK5EAP 1.653 p

10. UA6HAF 6.662 p Checklog: UY5SO-UB5KYL
11. UW3VV 6.300 p
12. UA4BI 5.340 p
13. UZ3RV 4.940 p White Russia14. UA6JAD 4.672 p 1. UC20AA 80.388 p15. UA3VBA 4.463 p 2. UC2AAK 15.760 p16. UA2XAV 3.596 p 3. UC2WAF 15.147 p17. UA3SAG 994 p 4. UC2RV 14.444 n18. UAIOAI 150 p Checklog: UC2RO
Multioperator Azerbajdan1. UK3LAD 193.156 p 1. UD6DGX 6.335 p2. UK4WAB 147.504 p 2. UD6AX 4.580 p3. UK3SAB 125.820 p
4. UK1ABA 62.532 p Georgia5. UK1AAG 58.752 p 1. UF6AS 4.592 p6. UK4WAC 21.269 p 2. UF6QAC 1.918 p7. UK1ZAL 20.412 p
8. UK3UAA 16.480 p Armenia9. UK3YAA 2.160 p 1. UG6EA 1.691 pChecklogs: UA1ADX-UA1ADZ

-UK3TAG-UK4LAZ-UK4WAK Turkoman-UW6CV-UA1ALN 1. UH8DP 21.358 p
Asiatic Russia Tazhik

1. UA9TS 164.839 p 1. UJ8AB 594 p
2. UV9EI 6.912 p

Kazahk
Multioperator 1. UL7GW 43.274 p

1. UK9HAB 148.500 p 2. UL7CT 20.436 p
2. UK9HAC 39.858 p
3. UK9CCC 22.074 p
4. UA9CAL 14.040 p

Checklog: UA9CAX Karelia
1. UK1NAG 19.052 p

Kaliningrad 2. UN1CP 9.141 p
1. UA2DZ 13.284 p
2. UA2DC 6.075 p Moldavia

1. UO5AP 13.330 p
Ukraine

1. UK5ECB 63.960 p Lithuania
2. UT5EH 41.368 p I. UP2CY 135.358 p
3. UT5WW 27.065 p 2. UP2BAW 38.766 p
4. UY5TE 22.860 p 3. UP2BAE 22.059 p
5. UY50Q 18.252 p 4. UP2BAS 1.440 p
6. UY5DV 13.024 p 5. UP2AW 108 p
7. UB5H1 8.296 p Checklogs: UP2BY-UP2BA(

Latvia
1. UQ20N
2. UQ2HO
3. UQ2NN
4. UQ2GQ
5. UQ2PJ
6. UQ2GBJ
7. UQ2PN

Multioperator
1. UK2GBY
2. UQ2GCN

26.491 
23.142 
18.964 
15.618
8.280 p
8.146 p 
5.670 p

104.595 p 
10.619 p

Checklogs: UQ2PG-UQ20A

Estonia
1. UR2RX

Canada
1. VE1AE

USA-W 1-distrikt
1. WA1NRV
2. K10ME

USA-W4-distrikt
1. W4WSF

USA-W5-distrikt
1. WA5ZWS

Romania

36.740 p 

936 p

20.955 p 
8.289 p

135 p 

5.054 p

1.
2.
3.
4.
5.

Y08AGZ
Y02AVP
Y06AFP
Y02RA
Y08AVB

55.040
24.695

3.312
1.824
1.728

Diskvalificeret, indgået for sent: 
Y02BP-6ADM-8GF-91B

Yoguslavia
1. YU3TYX
2. YUISF
3. YUIOCZ
4. YU1HQR

Multioperator
1. YU1AFQ
2. YU4DNO
3. YU1FJK

180.630 p 
34.410 p 
15.820 p 

5.432 p

148.052 p 
40.022 p 
14.240 p

OZ2NU
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Ifølge »DX'ers MAGASIN« er der udsigt til, at 
USA HAMS får tilladelse til at køre 3,775 MHz 
og opefter. GUS' sensationsemne for oktober var 
vel nok SY1MA fra Mt. Atos, en munkestat i 
Grækenland med en vis lighed med Vatikanet. 
Alle QSL for SYlMA’s 14 og 21 MHz QSO’er 
via WA1HAA. Se info næste OZ.

3X1P er nu QRT. QSL er allerede modtaget her 
fra SMØKV. US coast guard på Kure Isl.har fået 
licenseret en af deres folk. Kure Isl. (KH6). 
VR6TC er formentlig atter QRV efter et hospitals
ophold i New Zealand.

The Arabia Knights Net’s medlemmer mødes nu 
mandag 14.290 MHz 17,00 z, torsdag 21,270 MHz 
14,00 z og fredag 14,290 MHz 04,00 z. Der er en 
MC = ordforer.

Rodriguez aktivitet med Jacky, 3B9CF, QSL til 
JAØCUV. Jacky har tidligere call: VQ9SM og 
VQ8CF. BV2A er ene aktiv fra Formosa på 
14.023 MHz CW 12,00 z fredag. QSL til QTH i 
callbook. SM2AGD/CEØ Easter Isl. QRV all-band 
CW. SSB. OZ ILO har med held haft 5 B QSO 
med Erik. QSL via SM3CXS. TL8LI, som også 
har call 9Q5LI har været QRV fra Central Africa 
Rep. mange gange forskellige steder på 14 og 21 
MHz. F9RM har sked 14,170 MHz 17-18,00 z.

QTH for TL8LI - 9Q5LI: Andre Flament, Binga, 
LASALA, Rep. of Zaire, Afrika. FB8ZA Marcel 
QRV 14,053 MHz 14-15,00 z. Mangler du sjældne 
prefixer og lande under Frankrig, bør du lytte 
14,110 MHz oftest 16-17,00 z. FL8MM MAGA er 
QRT og QSY til F0AKJ (se foto). De der stadig 
mangler QSL fra MAGA vil FL80M tage sig af. 
QTH FL8OM: Rainer Horbert, Laboratoire Elec- 
troniq, Djibouti, T.F.A.I. Disse oplysninger, samt 
foto, kommer fra DR 1638. Forhåbentlig velover- 
stået KS4KZ Serrana Bank tager WA8TDY sig af 
QSL kort.

K5QFH/VQ9 Chagos findes ofte på 14,208 MHz, 
samt 21 MHz SSB. 2 kW til en Long Periodic, 
QSL til K4CEF.

W5WMU som VP1WMU eller VP1A, 7 MHz 
CW 25.-26. november, måske all-band et par dage 
før. KS4BH er nu W6MTE/HR6. Fra Swan 
Isl. stadigvæk QSL K3RLY, se oktober OZ-DX.

Også contest week-end 25.-26. november bliver 
der XV5AC all-band QSO’er. QSL W1YRC.

Har nogen OZ WKD Bangladesh fornylig. Flere 
Eu DX’er er der ude i forbindelse med Røde 
Kors.

5T5DY ofte 14-21 - 28 MHz SSB, QSL til 
CN8CG. ZL3KK/C Chatham Isl. er ofte på 14,275 
MHz 08-09,00 z. QSL til ZL4CR. 7Z3AB bliver 
et år mere, derefter QSY til WA0FGT.

XT2AE-XT2AF-XT2AG ofrer stor Upper Volta 
aktivitet. ZD9 stn. ofte på 28 MHz SSB, det 
samme med ZD8 og ZD7BB. ZK1MA fra Mana- 
hikki Isl. nu 5 bånds QRV, nogle freq.: 14,180

Generaldirektoratet for December måned 1972
post- og telegrafvæsenet Solplettal 50

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

GMT
l 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 7 3,5 7 J4 14 7 7 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 7 14 21 21 14 7 7 7 7
Sydi. Australien 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 28 28 21 14 " 7 7 7
Indiske hav 7 7 14 21 28 28 21 14 7 7 7 7
Syd Afrika 7 7 7 21 21 28 28 21 14 14 7 7
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 14 7 7 7 7
Argentina 7 7 7 7 21 21 21 21 14 14 7 7
Peru 7 7 7 7 7 14 28 21 14 7 7 7
Vest Grønland 7 7 3,5 3,5 7 14 21 21 14 7 7 7
New York 7 7 7 3,5 7 7 21 21 14 7 7 7
Vestindien 7 7 7 3.5 7 " 21 21 14 7 7 7
San Francisco 7 7 3,5 3.5 " 7 3.5 7 14 7 7 7
Sydi. Stillehav 7 7 7 3.5 " 14 14 14 14 7 7 7
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FL8MM to dage før stationen gik QRT.
(foto via DR 1638)

MHz 07,15 z, 14,240 MHz 05,10 z, også 14.082 CW 
05,45 z. Der må regnes med LP. QSL til W6KNH. 
CR3AB ZorwQRV 14,182 MHz 18-19,00 z, 14,207 
MHz 23,00 z. QSL via K3RLY. Flere KB6 og VR1 
stn. har været aktive. De tæller til 2 lande, når de 
er QRV fra henholdsvis USA Phønix og Br. Phø- 
nix, men øen er den samme.

VK9ZB, Brent, er snart QRT fra Willis Isl. men 
forinden er der både 14 - 21 og 28 MHz SSB. I 
oktober OZ-DX var postnr. ikke med. Det skal 
være 3001 Victoria, Austr. for Brent QSL’s.

Stop Press: KC4AAA/MM3 er i Australien med 
mulighed for 1-2 dages VK0 Heard Isl. aktivitet.

André 5Z4KL lover gode muligheder for Aldabra 
aktivitet som VQ9KL/A, samt eventuelt Juan De 
Nova. Endvidere nævnes Astove Isl. som tilhørs
forhold. Han vil undersøge nærmere.

Til slut: Lyt 3,680 MHz fredag 20,00 z for DX- 
NYT.

Stof til Box 73. 5800 Nyborg inden den 18. i 
måneden.

Vy 73 es DX OZ6MI, Per

Aktivitetstesten
10. runde i testen gav følgende placeringer: 

144 MHz.
OZ9PZ - 11.195 OZ6FL - 2.494OZ4YB/a - 9.740 OZ9ZJ - 2.399
OZ9SW - 8.485 OZ6BT - 2.376
OZ1RH - 6.307 OZ6WE/a - 2.355
OZ7FF - 5.930 OZ6TW - 2.270
OZ3WU - 4.840 OZ8KB - 2.170
OZ6HY - 4.598 OZ3VJ - 824
OZ8QD - 3.961

432 MHz.
OZ9SW - 250

Ved en fejltagelse manglede følgende resultater i 
sidste måneds test:
OZ1RH - 1.851
OZ6TW - 1.837
OZ9ZJ - 1.035

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.

Oscar 6
Når dette læses har satellitten været QRV i ca. 

en måned.
Oscar 6 vigtigste data er følgende:

Repeater: Input 145,900-146,000 MHz.
Output 29,45-29,55 MHz.
Liniær med 1-2W pep.

Beacons: 29,45 MHz 0.2W Al.
435,1 MHz 0.4W Al.

Semi major axis 7839.845 km.
Anom. Perid. ca. 116 min.
Height of perigee 1459.66 km.
Velocity at perigee 25676.0 km/hr.

Satellitten forventes at kunne fungere i ca. 1 år, 
så der er god tid til at foretage forskellige forsøg.

Send venligst rapporter til undertegnede, inde
holdende stationsbeskrivelse, tidspunkt og stationer 
wkd eller hørt. AMSAT i Washington vil gerne 
høre hvilke resultater der opnås.

OZ8SL har hørt følgende stationer via Oscar: 
EA4AO, OE2OML, SM3AKW og SM5LE. Des
uden har OZ8SL hørt sine egne signaler. Antennen 
er en 4x6 el over hinanden og ca. 50 W output, 
antennen på 10 m er en ground plane.

144 MHz nyt
OZ9PZ skriver: I begyndelsen af oktober måned 

var der gode cond. på 2 m. følgende stationer blev 
kort: 4. oktober: GW8FKB og GW3NNF. 5. okt.: 
Div. G og GM. 6. oktober: Div. G, GM og PA0. 
8. okt.: UP2BBC, UP2PU, UP2CH, UP2PBE, 
UQ2IV og SP5AD. 9. okt.: SM1CLO og
SM4FVD/m.

OZ-DR1421 skriver: Følgende stationer hørt den
8. okt.: SP5DCG, SP6XA, SP7DSL, SP8BMF, 
SP9CSU, RQ2GDR. UP2PAU, UC2LQ, UB5PM, 
OK3CAF/p. OK2BME og OK1AVQ.

OZ6TW skriver: Følgende er wkd under de gode 
forhold i oktober måned: 3. okt.: LA9DI. 5. okt.: 
9 GM-stns. 13 G-stns, 5 PAø-stns. 8. okt.: 1 SM- 
stn, 3 DM-stns, 2 OK-stns. Min sender er med en 
QQE03/12 i udgangen, og antennen en 6 el.
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Resultatliste for E.D.R.S Skandinaviske VHF-UHF test
144 MHz:
Placering: Kaldesignal: Points: QSO: PA-rør: RX: Antenne:

1. OZ9OT/a 95.723 289 4X250b - 20 el. col.
2. OZ1OZ/a 84.455 278 4X250b 2N5245 4x5 el.
3. OZ5TE 79.970 236 2x4X250b TIS88 40 el. col.
4. SK6AB/7 71.642 208 4X250b TIS88 20 el. col.
5. SM7AED 57.495 166 4X250b BF244c 2x10 el.
6. SK6DK 29.290 96 YL1060 T1S88 14 el.
7. OZ5TDR 24.740 97 QQE06/40 T1S88 4x6 el.
8. OZ1RH 22.420 86 4X250r - 2x10 el.
9. OZ8SL 13.930 42 QQE06/40 MOSFET 4x6 el.

10. LA6OI/Z 12.622 40 QQE06/40 TIS88 10 el.
11. OZ4EDR/a 12.501 55 - - 9 el.
12. SM7ASL 10.970 57 - 6CW4 16 el.
13. LA8WF 10.482 49 QQE06/40 2N3823 2x10 el.
14. OZ9AC/a 10.435 53 QQE06/40 F.88CC 10 el.
15. SM5A1I 10.006 42 5894 FET 2x8 slot.
16. OZ9FR 9.904 47 QQE06/40 FET 10 el.
17. OZ5WK 8.855 51 QQE06/40 TIS88 4x5 el.
18. OZ6HY 7.846 51 QQE03/12 T1S88 4x5 el.
19. OZ5WF 7.441 53 Trans. HG70c 10 el.
20. OZ2ZB 7.035 55 - BF200 6 el.
21. OZ2GM 6.911 26 829b 6CW4 2x6 el.
7 7 SK5EW 6.164 37 4X250 T1S88 2x16 col.
23. SM5BEI 6.027 30 QQE06/40 AF239 2x8 el.
24. LA2OJ 5.390 27 QQE03/12 - 10 el.
25. OZ6TW 4.938 32 QQE03/12 BF167 6 el.
26. OZ8QD 4.168 35 QQE06/40 - 10 el.
27. OH3AZS 3.661 20 QQE06/40 2N5245 2x8 el.
28. OZ6WJ 3.495 25 - T1S88 10 el.
29. OZ6BT 3.492 35 QQE03/12 T1S88 10 el.
30. OH2NX 3.270 28 QQE06/40 T1S88 2x8 el.
31. OH3OZ 3.093 15 QQE06/40 2N4416 10 el.
32. OZ6FL 2.816 29 QQE03/12 TIS88 2x6 slot.
33. OH3IH 2.452 12 QQE06/40 T1S88 4x7 el.
34. OZ9ZJ 2.161 18 QQE03/12 E88CC 10 el.
35. OZ3IF 1.413 13 Trans. HW17 2x6 slot.
36. SMøFOB 1.231 13 QQE03/I2 TIS88 10 el.
37. SM7CMV 1.216 8 HW30 EC 10 10 el.
38. OH2JD 1.121 10 QQE06/40 2N5245 10 el.
39. SM6FJB 902 10 YL137I FET 8 el.
40. SMøEJM 843 9 - - -
41. SM5ENP 837 12 BC625 T1S88 5/8 Gp.
42. OZ5KT 411 5 2N3632 AFI39 11 el.
43. OZ4UA 220 6 QQE03/I2 - 9 el.

432 MHz:
I. OZ3TZ/a 392 7 BAY96 BF 166 10 el.
2_ LA6OI/Z 252 i Varakt. AF239 22 el.
3. OZ4HX 147 6 QQE03/20 AF239 16 el.
4. OZ9FR 65 2 BAY96 AF239 46 el.
5. OH2NX 60 1 BAY96 AF239 2x8 e!
6. OZ9AC/a 35 1 BAY66 AF239 5 el.

Checklogs: SM5UU - OZ8UX/a - OZ1GO - OZ1ZG yy 73 OZ9SW
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432 MHz nyt
Torsdag den 5. oktober har OZ9FR kørt 15 

G-stns. og 2 PA=-stns.
OZ9PZ skriver: Den 6. okt. hørte jeg GM8FFX/a, 

men opnåede desværre ikke QSO. Den 8. okt. 
forsøgte jeg med UP2BBC, som blev modtaget 
R5-S4, men min sender gik QRT.

OZ-DR 1421 har hort følgende: 5. okt.: G8ACN, 
G4BEL, G3NHE. G3MOT, GM3ZBE ogGM8FFX/ 
p. 8. okt.: SP6LB. UP2BBC, OKlAIB/p (OK1AIB/ 
p wkd OH2BEW).

OZ9SW: 4. okt.: G3PRX, G8AUN, G6NB samt 
PA0 stns. 7. okt.: OKlKIR/p, SP6LB/b, SM, PA0 
og DL stns. 8. okt.: PA0, SM og DL. Den engel
ske beacon GB3SC på 433,500 MHz blev hørt med 
gode signalstyrker over en periode på ca. 4 døgn.

Fra flere sider er jeg blevet opfordret til at lave 
en liste i OZ over aktive 70 cm stationer. Send 
venligst stationsbeskrivelse samt hvornår du oftest 
er QRV.

1296 MHz rekord
Torsdag den 5. oktober lykkedes det for OZ9FR 

i Vissenbjerg at få QSO med England på 23 cm. 
Flemming beretter: Jeg startede med at kalde på 
70 cm og sagde, jeg lyttede på 23 cm og sandelig 
om ikke mindre end tre G-stns dukkede op, først 
G8AZM, 15 km SØ for London, en ganske pæn 
distance, men et eller andet skete med hans TX, 
så der kun kom nogle enkelte brudstykker, hvor
efter han forsvandt, rapport 5-7. Derefter kom 
G4BEL ind med 5-9, QTH: AM51b. hvilket giver 
ca. 720 km han gav mig 5-6, derefter kom G8BYV 
ind og sagde han havde mig 5-6, hvorefter han 
sendte og fik 5-7 herfra.

Som TX på 23 cm blev der benyttet en varaktor- 
tripler med et output på ca. 4 W, 15 m PT29 m 
coax op til en 1,6 m parabol. RX med to HP821e 
transistorer nær antennen, converter med HP 
5082-2900 mixer diode og 144 MHz MF.

2-METER KLUBBEN

holder møde torsdag den 23. november kl. 19.30 
hos OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Værløse.

2-meter klubbens julefest afholdes torsdag den 
14. december kl. 19.30 hos OZ5AB.

Programmet: Pakkefest. Hver deltager medbrin
ger mindst én pakke til værdi mindst 10 kr.

Derudover er deltagelse fuldstændig gratis. Der 
bydes på kaffebord med alt tilbehør; senere pølser, 
øl m.m. samt auktion over de medbragte pakker 
med OZ5AB som auktionarius.

Deltagelse bedes anmeldt til OZ5AB senest tirs

dag den 12. december af hensyn til de nødvendige 
indkøb.

Tlf. i forretningstiden (01) 31 02 73.
Tlf. om aftenen (01) 48 08 26.
Sæt allerede nu mærke i kalenderen ved de 2 

datoer: 12/12 og 14/12.
OZ5MK

SARTG RTTY testen 1972
Resultatet af testen, der blev afholdt i august

1972. blev folgende for Skandinavien:

Single opr.
nr. 15 SM5BTG 67.620 p 
nr. 30 SM6AEN 30.600 p 
nr. 35 SM5BKA 18.480 p 
nr. 40 OZ7OU 14.030 p 
nr. 48 LA7MC 8.820 p 
nr. 51 LA2YE 8.010 p 
nr. 57 OZ4FF 4.420 p 
nr. 58 SM3AVQ 3.640 p

Klubstationer 
nr. 1 SK4RY 105.450 p 
(udenfor konkurrencen) 
nr. 2 SL6ZK 23.405 p
nr. 3 OZ7RD 16.640 p
nr. 4 SKI BL 14.260 p
nr. 5 SK5AA 4.160 p

Der var i alt 73 deltagere og 10 SWL’s. Testen 
bød på folgende spændende prefixer: LU2ESB, 
KZ5BH. JA1BK, KH6AG, CE3EX, C31FQ, 
KL7GRF. ZS6BBK, XE1YJ, VK3KF, FM7AJ.

4th RTTY WAEDC 1972
Nr. 1 på de forskellige kontinenter blev:
Europa 15MPK 44.352 p
Nord-Amerika WB6RXM 23.049 p 
Syd-Amerika 9Y4VU 5.829 p 
Afrika CR6CA 30.870 p
Oceanien ZL2ALW 6.216 p 
Asien 4X4MR 4.830 p
Desuden fik:
SM0OY 3.200 p og blev nr. 12
SM0CER 480 p og blev nr. 19
SK0AB 300 p og blev nr. 20.

Den 5. RTTY WAEDC afholdes 28.-29. april
1973. Nærmere herom senere.

OZ4FF
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Resultaterne fra 2. runde i aktivitetstesten:
DR 1638: 152 Rpt. 8 Multipl. = 1216 points
DR 1429: 86 Rpt. 8 Multipl. = 688 points
DR 1675: 24 Rpt. 6 Multipl. = 144 points

Rapportering
Når man anmoder om at få tildelt et DR-num- 

mer, må det være ud fra det synspunkt, at man 
ønsker at give rapporter til de stationer, man 
hører på amatorbåndene og derfor har brug for et 
identifikationsnummer.

Den rapport man giver, skrives på kort, kaldet 
QSL-kort. På kortet findes foruden rapporten (til 
rapportering anvendes en RST-skala. Denne er 
omtalt i VTS side 143 samt i »QSO instruktion«, 
der kan kobes hos EDR’s kasserer for 3,50 kr.) 
oplysninger om dato, tidspunkt, frekvens, modula
tionsart og parterne i QSO’en. En senderamatør 
er ved hjælp af disse oplysninger i stand til at 
kontrollere rapporten med sin logbog.

I dag er det materiel amatørradiotjenesten benyt
ter af en sådan kvalitet og effekten efterhånden så 
høj, at radioamatøren udmærket er klar over, hvor 
kraftigt han høres rundt omkring. Næsten alle 
danske radioamatører på 80 meter kan således 
høres over hele landet med en signalstyrke på 
S9-8-7. Rapporter fra lytteramatører er derfor ret 
ubrugelige og hvis de bliver besvaret er det kun på 
grund af venlighed.

Skal lytteramatøren derfor give en rapport, der 
har nogen værdi, må han enten gøre den mere 
omfattende eller søge hen på frekvenser, hvor 
udbredelsesforholdene er ret varierende og hvor 
det derfor er svært for senderamatøren at vide, 
hvor langt hans signaler bliver udbredt.

Skal rapporten være omfattende, kan den. for
uden de tidligere omtalte oplysninger, indeholde 
bemærkninger om: QRN (forstyrrelse p.g.a. luft
elektricitet) QRM (forstyrrelse fra andre radiosta
tioner) og QSB (varierende signalstyrke). Ligeledes 
kan man ved fone rapportere modulationskvaliteten 
og ved telegrafi anføre bemærkninger om chirp. 
klick m.v. Såfremt man hører en station, der eks
perimenterer med f.eks. antenner, bør man også 
indføre rapporter for de forskellige antennetyper, 
som der eksperimenteres med. Sådanne rapporter 
bør sendes direkte og ikke via QSL-centralen, hvis 
den skal være til gavn for amatøren.

En anden måde at forhøje besvarelsesprocenten 
af QSL-kort, er at lytte på frekvenser hvor udbre

delsesforholdene er ret varierende, som f.eks. på 
2 og 10 meter. På 1,8 MHz, 70 MHz og 432 MHz 
er det næsten 100% sikkert, at SWL-QSL besvares. 
Kun på 432 MHz har de danske amatører adgang 
til at sende, så der skulle være mulighed for ude
lukkende at høre engelske og evt. amerikanske 
stationer på disse bånd.

Men prøv at gøre dine rapporter bedre. (- og 
hermed mener jeg selvfølgelig ikke. at du skal 
lægge et par S-grader på signalstyrken ell. lign.). 
Vær ærlig! Lad dig ikke påvirke af, at de andre 
amatører giver 59 + 30 dB osv. Giv en nøgtern og 
saglig rapport!

QSL-kort for lytteramatører er omtalt i OZ juni 
72. Se også OZ7CH’s artikel i OZ maj 72.

Kort nyt: OZ8KU besvarer gerne rpts fra SWLs 
- DR 1446 er begyndt at missionere blandt telegraf
tropperne i Aarhus, de har fået et komplet foredrag 
om SWL, BCL osv. - Såfremt du deltog i RSGB’s
7 MHz contest, skal loggen være indsendt inden
8 dage, adresse i sidste OZ - Næste runde af 
aktivitetstesten følger 3. december, her har du 
lejlighed til at træne før juletesten.

Spørgsmål og stof til SWL-spalten sendes til: 
OZ-DR 1638, Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 
Middelfart.

NB. Du har da for længst læst om QTH listen 
under HB information? *

RÆVEJAGT I NORDSJÆLLAND:
Ja, så er præmierne for sommerens jagter uddelt. 

Det har været fornøjelige jagter, så vi lægger 
straks ud igen med 10 nye datoer.

Kort: A2828 Hillerød.
Mødested: Barberen i Lynge, Uggeløse Bygade 

38, eller Lynge Kro.
Mødetid: 19,30. Startkort: 5,00 kr.
Første uds.: 20.05. og derefter hvert 10. min. 

indtil 22.05 sidste gyldige tid = 5 min. efter sidste
udsendelse. Der er hver gang udlagt 2 ræve, og ud
af de i alt 10 jagter, gøres de 6 gældende, således 
at der er tid til at være ræv, osv.

Der er fastsat følgende:
Dato Ræv
15.11.1972 OZ8MX og OZ8UX
29.11.1972 OZ5FR
10.1.1973 OZ9HS og Thy
24.1.1973 OZ8NJ og OZ8TU

7.2.1973 OZ7HC og Verner
21.2.1973 Frandsen

6.3.1973 OZ9SF og Dragø
Alle, uanset QTH, er selvfølgelig velkommen til 

at deltage. Afslutning ved mødestedet.
God jagt.

København. Hillerød og Helsingør 
OZ8OM. Ole
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85 
OZ9JB Jørgen Badstue. Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej. 
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.. OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 6‘
2300 S. Tlf. 593612.

Vi kører stadig morsekursus hver torsdag fra kl. 19.00 til 
kl. 20.00. Lærer er Bjarne. Husk at medbringe hovedtelefoner. 
Vi er nu ved at få vores station installeret i et separat lokale, 
således at der bliver mere ro til at køre på mødeaftenen. 
Dette skulle få flere, især ikke HF-vante, til at benytte sta
tionen.

Program:
23. nov.: Klubaften.
30. nov.: OZ7T kommer denne aften og fortæller om RTTY.

I den sidste tid er det blevet meget populært at køre 
RTTY på 2 meter. OZ7T vil fortælle om, hvordan man 
starter på RTTY. Også på HF køres der RTTY. Hvordan 
man kører med RTTY på HF vil også blive forklaret. Vi 
håber på stor tilslutning denne aften. Den bliver meget 
interessant.

7. dec.: Vi gennemgår næste kapitel af VTS. Hvilket medde
les på mødeafterne.

14. dec.: Juleafslutning. Indhold: Vat, julegløgg, og peber
nødder.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123 og Degnemose Alle 1. 
QSL-udlevering finder sted på mødeaftener 19.30-20.00 i 
de gamle lokaler Frederikssundsvej 123, nedgang t.v. for 
cafeteriet. Møder holdes kl. 20.00 i lokalet Degnemose Alle 1, 
indgang bag Mobil-tanken.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 5 97 55.

Ændret lokalesituation
ABC bruger nu salen hele ugen, mens vi beholder de øvrige 

lokaler. Her finder QSL-udlevering sted 19.30-20.00. Vore mø
der holder vi i et nyt lokale lige i nærheden: Degnemose Alle 1, 
indgang bar Mobil-tanken. Dette kan kun være en midlertidig 
nødløsning, og vi har således fået kniven for struben med 
hensyn til lokalesituationen.

Afdelingens og byggefondens bestyrelser foreslår, at afde
lingens medlemmer nu tegner andele/bidrag (50, 100, 500 og 
1000 kr.) til afdelingens eget fremtidige hus.

Vi stiler mod at tegne 100.000 kr. udover de 70.000, vi har 
i byggefonden, og stopper ikke tegningen, før de 100.000 er 
nået, så vi har pengene klar, når vi nu - nærmere end nogen 
sinde - står over for at skulle købe eget hus.

Vi ser helst, at andelene/bidragene betales snarest. Pen
gene anbringes på samme måde som byggefondens øvrige 
midler, dvs. gjort i sikrede værdipapirer, der giver gode 
renter, som så opsummerer sig i byggefonden.

Resolution
Tilstedeværende medlemmer ved Københavnsafdelingens 

ordinære generalforsamling den 23. oktober 1972 giver sin 
fulde tilslutning til afdelingens og byggefondens bestyrelsers 
forslag om medlemmernes tegning af bidrag/andele til vort 
nye hus.

Vi konstaterer med tilfredshed, at der allerede nu er tegnet 
3.950 kr. og yderligere tegning af 4.850 kr. er stillet i udsigt, 
svarende til et gennemsnitligt bidrag på ca. 195 kr. pr. 
fremmødt.

Vi opfordrer kraftigt alle afdelingens ikke tilstedeværende 
medlemmer til at følge opfordringen, så vi ved tegning af det 
ønskede antal andele/bidrag kan løse vort lokaleproblem og 
i øvrigt samtidig på værdig vis markere vores 40 års fødsels
dag.

Fødselsdagsfesten 9. december
Det bliver lørdag den 9. december kl. 18.30 hos Josty, 

Pi lealle 14 A. Prisen bliver 70 kr. kuverten og includerer det 
store kolde bord, 2 øl og 1 snaps (eller omvendt) og kaffe 
med cognac eller likør. Vi arrangerer underholdning, og der 
bliver dans bagefter, så tag XYL/YL med. Bindende tilmelding 
snarest, senest 1. december, til 5IH (91 38 86), 5RO (OR 7425) 
eller ISZ (GO 4241). Vel mødt til en festlig aften!

Rævejagt
De fælles rævejagterfortsætter, se under »RÆVEJÆGEREN«. 

Programmet:
Mandag den 20. nov.: Klubaften.
Mandag den 27. nov.: Debatmøde om lokalesituationen og 

bestyrelsernes ovennævnte forslag. Linierne bliver igen 
trukket op, og vi håber på at få yderligere meningstil
kendegivelser. Mød derfor talrigt op i aften. Det er livs
vigtige problemer for afdelingen det gælder.

Mandag den 4. december: Klubaften.
Mandag den 11. december: -Sidste mødeaften før jul. Vi 

julehygger, og XYL/YL er velkommen med.
" ’ Vy73 de OZ1SZ

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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) 95 31 11.

Den 17. oktober 1972 samledes 27 medlemmer i klubhuset 
for at drøfte tilrettelæggelsen af den nærmeste fremtids ak
tiviteter.

Det gennemgående træk i hele debatten var ønsket om 
arrangementer, der kunne have bud til alle. Udover neden
stående programpunkter blev man enige om at forsøge at få
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en foredragsholder »ovrefra«, der kunne fortælle om SSTV. 
OZ4GF undersøger mulighederne for et fællesarrangement 
med medlemmerne i begge EDR afdelinger.

OZ4GF vil fremtidig hver den første tirsdag i måneden 
holde »teknisk spørgetid«. Mød frem med dit specielle tek
niske spørgsmål (problem) og OZ4GF stiller sin viden og 
erfaring til netop din rådighed. Vil du hellere stille dit spørgs
mål skriftligt, med navn eller anonymt, lægger du det blot i 
postkassen i klubhuset senest den sidste tirsdag i måneden 
og også dette spørgsmål vil blive taget op i den »tekniske 
spørgetid«. At du selv ingen spørgsmål har, skal absolut ikke 
forhindre dig i at komme og høre med. Dette er et arrange
ment, som mange afdelinger sikkert vil tage op på deres 
programmer, idet det giver alle muligheder for at imøde
komme det store behov for løsning af begynderproblemer, 
som vitterligt er til stede. Så meget mere som det løser netop 
dine problemer her og nu.

Program:
21. nov. ki. 20.00: Vi besøger Regnecentralen. Mødested klub

huset.
28. nov. kl. 19.00: Orientering om 2 m VFO ved OZ1YO og 

OZ5IG.
5. dec. kl. 19.00: Teknisk spørgetid ved OZ4GF.

12. dec. kl. 19.00: Måling af transistorer. FET voltmeter ved 
OZ4YP.

19. dec. kl. 19.00: Juleafslutning ved festudvalget.
Endvidere: Hver søndag fra 10-12 »Drop-in« i klubhuset. 
Lørdag den 18. nov. fra 14-17 og søndag den 19. nov. fra 

10-15 gentager vi succesen med »Åbent hus«.
Se i øvrigt »KONTAKT« med alle detaljerne.

Vy 73 de OZ4CF, Søren

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: OZ3HQ, H. P. Hansen, Fensmark Skov,
4160 Herlufmagle. Tlf. (03) 74 61 01.

Vel mødt igen venner. Vi er nu i november og skal til at 
tænke på jul. Hvis alt går efter planen, vil vi i afdelingen 
kunne holde julefesten i vore nye lokaler.

Arbejdet skrider rask frem, isolationen er i fuld gang, så 
der mangler således kun opsætning af beklædning og radia
torer, samt lidt maling etc.

Der vil blive afholdt julefest i afdelingen den 16. december 
1972, så reserver allerede nu den lørdag aften, så vi kan få 
en hyggelig juleafslutning, nærmere enkeltheder vil blive be
kendtgjort i afdelingen eller sendt ud til medlemmerne. Mød 
talstærkt op tirsdag aften, så vi kan blive færdige med lokalet.

Vy 73 de OZ9DT, Palle

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
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.

Torsdag den 21. september holdt vi ekstraordinær general
forsamling. Vor kasserer, OZ7LC Karsten, ville holde op

grundet mangel på tid. I stedet blev Ralph valgt. Da han i for
vejen var revisor, måtte vi også have en ny til dette job og 
det blev Kent.

Programmet står i OZ for september.
Vy 73 de Inge

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

Først en undskyldning for manglende stof i oktober num
meret. Et brev til hovedredaktøren forsvandt i postvæsenets 
papirmølle.

Sept. 4. var afdelingen på visit i lufthavnen. Efter krops
visitation af OZ2SD, Svend Åge, for trimmenøgler m.m. fik vi 
forevist de betydelige og indviklede radiosystemer, der dæk
ker lufthavnen såvel i tårn som lufthavnsarealet. Et helt igen
nem vellykket arrangement, som vi takker personalet i Bel- 
dringe for.

Sept. 18. OZ9OT fortalte og demonstrerede sin frekvenstæl
ler. En stor skare interesserede var mødt op, og trods lokalets 
ombygning viste det sig alt for småt og uegnet til sådanne 
arrangementer. Ole benyttede også chancen til at slå et slag 
for ESB på 2 meter. Tak Ole.

Okt. 2. Årets begivenhed, auktionen bar som sædvanlig 
præg af for meget gammelt møg, der ikke var bedre værd end 
en grav på Stige 0. Tempoet må nok også skrues lidt i vejret 
for at holde interessen stangen. Tak til OZ2KV for de gode 
ting, som afdelingen fik et pænt overskud af.

Okt. 16. En lille skare (10 stk.) fik en hyggelig aften sammen 
med OZ4WR John, som fortalte om aktiviteterne og stemnin
gerne i HB. Tak skal du have John.

Programmet for resten af året ser således ud:
Nov. 20.:K!ubaften.

Nov. 27.: Foredrag om UFO's med lysbilleder. Mødet finder
sted på KRAGSBJERGGÅRDEN i opholdsstuen. Modetid
som sædvanlig kl. 19.30.

Dec. 4.: Klubaften.
Dec. 11.: Juleafslutning.

Vy 73 de OZ8HV, Helge

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5KD Knud Dantoft. Golfparken 111, 
9000 Alborg. Tlf. (08) 12 10 74.

HOLSTEBRO

Generalforsamlingen den 27/9 1972
Formanden, OZ4PY, aflagde beretning for det forløbne år. 

Derefter fremlagde kassereren, OZ6EM, det af OZ4EO revide
rede regnskab. Hverken formanden, kassereren eller sekre
tæren ønskede genvalg. Som ny formand valgtes OZ2PG, 
kasserer blev OZ1YZ og sekretær blev Gorm K. Gormsen.

Ræveudvalget kom til at bestå af OZ4PY og Gorm, der 
lovede at tage sig af denne del af vore aktiviteter.

Bestyrelsen ser nu således ud: formand OZ2PG, kasserer 
OZ1YZ, sekretær Gorm, best. medl. OZ5KG, suppleant OZ4EO. 
Testudvalg OZ5KG og OZ8NH. Foredragsudvalg OZ5KG og 
OZ7BI. Festudvalg OZ5KG og OZ7BI.

Vy 73 de Gorm
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STRUER ESBJERG
Call: OZ3EDR.
Lokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Møde: Torsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmer Roesen, Tårngade 19.

Der har været afholdt ordinær GF den 5. oktober 1972 og 
efter konstituerende mode den 17. ser bestyrelsen således ud: 
formand: OZ3ZJ, Fljalmar Roesen, 
kasserer: OZ5JX, Jørgen Christensen, 
sekretær: OZ9VH, Per Højrup, 
best. medl.: OZ7RQ, Benny Christensen, 
best. medl.: OZ1XK, Bruno Kristensen.

NB. Julefrokosten er i år planlagt til fredag den 15. decem
ber 1972 kl. 19.00. Sted: Se opslagstavlen i klubben, men 
reserver allerede nu den 15. december.

Vy 73 de OZ9VH, Per

VIBORG

Formand: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32,
8800 Viborg.

Kursus:
Afdelingen har startet vinterens kursus den 16/10, i Viborg 

Walkie-klub's lokale Falkevej 52 i kælderen. Kurset fortsætter 
hver mandag kl. 19.30. Der afholdes både teknisk- og morse
kursus samme aften.

Holdet er startet med 21 deltagere og det kan endnu nås 
at deltage.

Teknisk kursus ledes af OZ6WE Svend Erik, og morse ledes 
af OZ3MC Martin.

Rævejagt:
Rævejagten afsluttedes den 24/10 og vi vil forsøge at 

starte igen til foråret, men håber at få flere deltagere end de 
5 hold der har kørt i sommer.

Andet:
Der vil i løbet af vinteren blive forsøgt at lave en tur til en 

fabrik og en auktionsaften.
Vy 73 OZ8XU Vichtor

ÅLBORG

Call: OZ8JYL.
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum. Tlf. 27 12 80.
Nyt kursus med god tilslutning er påbegyndt. Det er hver 

tirsdag kl. 19, der er morsetræning og kl. 20 har vi teori. 
Resultatet af rævejagterne 1972 (g-jagter):

1. OZ4X - 1.616,75
2. OZ3PS - 1.335,00
3. OZ2BB - 1.323,50
4. OZ2XZ - 1.225,75
5. OZ9MI - 311,50
6. OZ2RE + OZ5ID - 155,00

I forbindelse med juleafslutningen ca. midt i december vil 
der være præmieuddeling til vinderne af rævejagten.

Vy 73 de OZ9UU, Carlo

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
0700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
OZ9OG Otto S. Nielsen, Brændgårdvej 33Jtv. 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Call: OZ5ESB.
Lokale: Finsensgade 237
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 165415.

Program:
Onsdag, 22. nov.: Mødeaften.
Onsdag, 29. nov.: Mødeaften.
Onsdag. 6. dec.: Esbjerg afd. til Ribe.
Onsdag, 13. dec.: Det er sidste ordinære mødeaften i det 

gamle år. Traditionen tro slutter vi med at spise juleknas.
Vy 73 de OZ1EM, Erland

GIVE

Call: OZ6EDR.
Lokale: Rådhuskælderen.
Formand: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39, 
7323 Give.
Onsdag d. 22/11 skal vi til Herning og høre OZ6OH for

tælle om digitalteknik, se nærmere under Herning.
Vy 73 de OZ4CR, Jørn

HERNING
Call: OZ8H.
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33.
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Så er vinteren ved at nærme sig, og mange ser hen til en 
tid med mange eksperimenter. Vi har derfor fremskaffet et 
foredrag, der har bud til mange. Vi mødes i klubben kl. 
19.30.

Onsdag d. 22. nov. 72 OZ6OH fra København. Arr. Give 
& Herning afd. Digitalteknik + faselåst oscillator + variabel 
deler = 200 kanaler på 2 meter. Denne aften skal vi se, hvad 
der sker, når vi sætter Ryan Holms flip-flopper i et større 
system, og vi vil få demonstreret en frekvenstæller og 60Hs 
2 meter. Det anbefales at tage papir og blyant med, hvis du 
vil have et par ideer med hjem.

Vy 73 de OZ9OG, Otto

AKTIVISTER I HERNING FORENER EDER!
Nu skal der (slettet af censuren) ske noget!
Vi er på vej ind i vinter sæsonen, og mon ikke også vi i 

vores afdeling skulle kunne få gang i en (helst flere) interesse
grupper og dermed noget praktisk aktivitet til gavn både för 
os selv og afdelingen. Onde tunger i Herning og omegn vil 
vide, at vi er nogle sløve padder!

OZ8GT har stillet et rørvoltmeter af ældre årgang og et par 
kasser »diverse« til rådighed.

NU!! vil vi gerne høre noget om dine ønsker og ideer. 
Hvem vil stille sig til rådighed som teknisk konsulent? Ved
kommende behøver ikke være professor, vi har jo en mængde 
kompetent viden i klubbens bibliotek, men han får lov at 
smykke sig med den nydelige titel.

I øjeblikket er følgende aktiviteter igang, som man vil kunne 
høre nærmere om i løbet af vinteren, om alt går vel: OZ8GI: 
70 cm TV, OZ6KV: 2 m modtager RX 772, OZ4DE: Hjemme-  
rullede trafoer (teori og praksis), OZ9OG: 7-tone sekvensop
kald. OZ8GT: QRV på HF med OX call, kom op og lav en 
sked!

Nu da lokalerne er i orden, var der på klubaftenen d. 27/9 
bred enighed (5 stemmer af 5) om, at vi bør udnytte dem. 
Derfor: Mød talstærkt op. også selv om det »bare« er en 
almindelig klubaften. Hvis ikke du kommer, får du ingen ind
flydelse på kommende aktiviteter.

OZ8GT
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HORSENS VEJLE
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13,
Fmd.: OZ3WB, Borge Winum, Vesterhøjvej 25, Egebjerg.
Tlf. (05) 65 60 33. ' '
Giro: 8 28 62.

Program for nov.:
Torsdag: Alm. mødeaften kl. 20.00.

Tirsdag: Teknisk kursus.
Onsdag: Morsekursus.

Søndag: Rævejagt præcis kl. 8.30.
Månedens arrangement er torsdag den 23. november, hvor 

ing. Thaysen fra Aarhus Elektro kommer og fortæller om 
thyristorstyring og servostyring, samt sikkerhedsforanstaltnin
ger, især i forbindelse med strømforsyninger etc.

Der er ingen tvivl om, at det vil blive en underholdende og 
interessant aften. Mød op i god tid, der bliver rift om plad
serne.

Som det fremgår af ovenstående har rævene startet på 
morgenjagterne om søndagen. Der er motion for alle og det 
er sjovt.

Passive ræve som er i besiddelse af pejlemodtagere bedes 
venligst kontakte Jørgen (evt. om torsdagen) med henblik på 
lån evt. køb af rævemodtagere. Vi mangler modtagere til de 
nye ræve.

Øvrige arrangementer fremgår af månedsprogrammet.
Vy 73 de OZ2SF, Svend

KOLDING
Lökale »Vetaphone Elektronik, Fabrikvej 11.
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Tlf. (05) 52 36 97.

På vort septembermøde havde vi besøg af OZ1LN, der for
talte mere om sin 2 m modulmodtager. Der var mødt 32 med
lemmer. Heraf en stor del fra Vejleafdelingen. Der var en ivrig 
diskussion og det blev sent, inden de sidste forlod lokalet. 
Selv OZ6CP gjorde en undtagelse fra kl. 23.00 reglen!

Den 19. oktober 1972 holdt vi generalforsamling, hvor be
styrelsen bestående af
formand: OZ5VY, kasserer: OZ7IC, sekretær: OZ8ZW og revi
sor: OZ6CP. blev genvalgt.

GF vedtog herigennem at rette en tak til Eisbye for hans 
store velvilje ved at stille kantinen til rådighed for vore møder.

Det næste møde bliver torsdag, den 23. november 1972, 
hvor OZ2RD. Niels Storgaard, vil sætte os ind i rævejagtens 
mysterier. Til denne aften er også Vejleafdelingen inviteret 
med. Måske kan det medføre et par nye rævejægere?

Vy 73 de OZ5VY, Orla

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ZN. Leif Stenlev, Tangevej 92a, 6760 Ribe.
Tlf.: (05) 42 04 19.

Der er nu sat morsekursus igang, så der til foråret skulle 
blive mulighed for at convertere et par D- til C-licenser. 
»Gamle« amatører med forvitrede færdigheder er naturligvis 
også velkomne til at være med.

Onsdag, den 6. december 1972 er den næste fællesaften 
med Esbjerg-afdelingen, så hvis der ikke - på grund af almin
delig juletravlhed eller senere aftaler om en julefest - opstår 
en situation, der begrunder en programændring, vil vi denne 
aften få besøg af vore brødre fra Ribes nordlige forstad.

Vy 73 de OZ1ZN, Leif

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 38.
Tlf. (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.

Program:
Torsdag, d. 23. nov. kl. 20:
Fællesmøde i Kolding. OZ2RD demonstrerer en nykon- 

strueret rævemodtager og fortæller om rævejagt. OZ2RD er 
en kendt og dreven rævejæger der ved, hvad han taler om.

Vi kører fra Volmers Plads kl. 19.15. Af hensyn til kaffe
bordet og evt. kørelejlighed bedes tilmelding ske til forman
den senest onsdag den 22. november 1972.

Klubbens møder er for den resterende del af året fastsat 
til den 2. og 4. tirsdag i måneden.

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Fmd.: OZ5SB, Svend Erik Jensen, Bispehavevej 416,
8210 Hasle. Tlf. (06) 15 3651.

Program:
16. nov.:Det nye 7-toneudstyr gennemgås.
23. nov.: Vi mødes hos OZ5SB til en hyggeaften. De der 

har lyst kan bare komme. Øl kan medbringes. Der er ikke 
noget fast program. Se venligst adressen ovenover.

30. nov.: Firmabesøg. Se X-QTC.
7. dec.: Som 23. nov.

14. dec.: Principper-teori og praksis for frekvenssyntese.
Vy 73 de OZ7DW

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

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

Program:
Der er ingen specielle aktiviteter i denne måned, så nu kan 

I få hvilet ud efter den »hårde« måned.
Vi overvejer forskellige ting, men derom vil der tilgå hvert 

enkelt medlem nærmere.
Husk MOBILTESTEN den første tirsdag i måneden kl. 19.30 

fra Thomashus Kro.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Call: OZ 1 ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (044) 5 62 00.

Program:
Torsdag, den 23. november 1972 holdes der åbent hus for 

27 MHz amatører. Der bliver mulighed for at se hjemmebyg
get grej. Evt. spørgsmål kan besvares i et vist omfang. Der 
vil blive fortalt om amatørarbejdet, samt lidt om stations
betjening. Vy 73 de OZ2QC, Jørgen
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SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice. Siællandsgade 18,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (046) 5 04 44.

I december holder vi en lille juleafslutning for klubbens 
medlemmer.

En auktion skal afholdes i begyndelsen af det nye år, der
for beder vi jer igen komme med noget grej, gerne allerede 
til næste møde.

Program:
28. nov. kl. 19.30: Skal vi have et byggeprojekt?

5. dec. kl. 19.30: Juleafslutning.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

TØNDER

Call: OZ5TDR.
Lokale: Klubhuset Ellummark.
D. 12/9 blev der afholdt ordinær generalforsamling. For

manden aflagde beretning bl.a. om det forgangne års aktivite
ter og at han i øvrigt ikke ønskede at fortsætte som formand.

Kassererens regnskab blev godkendt. Derefter var der valg 
af ny bestyrelse, den ser nu således ud:
Formand: OZ9HV, Henrik Brodersen, Skolegade 43, 

Skærbæk.
Kasserer: OZ7GG, Gustav Gassner, Nørremark 1, 

Løgumkloster.
Sekretær: OZ5QF, Jens J. Jepsen, Vestermølle, Løgumkloster.

Vi siger tak til OZ2UN for virke som formand for klubben 
og byder samtidigt OZ9HV velkommen.

Vy 73 de OZ5QF Jens

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Kalle Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.

Aabenraa-mesterskabet i rævejagt er som tidligere med
delt afsluttet. Afslutningen blev fejret med en vinfest i Øster- 
Linnet. Aldrig i klubbens rævejagtshistorie er vinderne blevet 
hyldet af så mange mennesker. Resultatlisten ser således ud: 
Seniorklassen:
Nr. 1. OZ1YX + Viggo 
Nr. 2. OZ7YM + Jørn 
Nr. 3. OZ5WK + XYL 
Nr. 4. Gotfred Bøge 
Nr. 5. K. Bøge + Ove 
Nr. 6. OZ7QV + XYL 
Nr. 7. Muller + Muller 

Juniorklassen:
Nr. 1. OZ2UB 
Nr. 2. OZ3ER + OZ3DL 
Nr. 3. OZ6YI + Erling 
Nr. 4. Peter P. + Aksel 

Hjertelig til lykke til vinderne og på gensyn ved ræve
jagterne i 1973.

Undervisningen i radioteknik er begyndt, og der meldes om 
fuldt hus om onsdagen. Også byggeprogrammet om tors
dagen har fået god tilslutning.

Program:
Onsdag, den 22. og 29. nov. samt den 6. og 13. dec.: Under

visningsaften.
Torsdag, den 16. nov.: Byggeaften.

Torsdag, den 23. nov.: Foredrag af 1FF om antennetilpasning 
på HF og VHF. Det bliver en kombineret foredrags- og 
spørgeaften, der indeholder noget for alle amatører.

Torsdag, den 30. nov.: Byggeaften.
Torsdag, den 7. dec.: Byggeaften.
Torsdag, den 14. dec.: Juleafslutning i klubben. Festudvalget 

har på nuværende tidspunkt ikke været i den rette jule
stemning endnu (mangel på sne), så vi vil i god tid frem
sende program til medlemmerne.

Vy 73 de OZ6IC

Handicappede radioamatører
Det har været en mærkelig måned, den sidste. Først fik vi 

en skrivelse om, at man havde taget fri-kontingentet fra os, - 
og nu sidst foreligger et større indlæg i »OZ«s oktober
nummer fra 3WP og 1TD (handicapudvalget, red.), et indlæg, 
som ikke alene opfordrer til eftertanke, men nok også er 
nogle kommentarer værd.

Vi kalder os »vi«, for vi er flere, der er fælles om dette 
indlæg. Må vi præsentere os: Vi hedder Arne, Birgit, Børge, 
Jesper, Kaj, Karl, Lejf, Knud og Stig, - vi er alle handicappede 
(de fleste af os blinde) og vi, der bor jævnt fordelt over hele 
Bornholm, udgør det såkaldt »mandagshold« i Østbornholms 
afdeling, med den målsætning at få radioamatørlicens. Den 
yngste af os er 16 år, den ældste nærmer sig de 60.

Det at man tager fri-kontingentet fra os, skal vi ikke levne 
mange ord. Vi må jo blot tage beslutningen til efterretning, 
når det ikke kan være anderledes. Vi kan blot sige tak for den 
tid, det varede. Så kan vi jo hver især have vore afvigende 
meninger om EDRs begrundelser i det i øvrigt pæne brev, vi 
hver især har fået.

Og så er vi kommet til 3WPs og 1TDs indlæg: Vi er ikke 
helt begejstrede for det. Vi er enige med dem i adskilligt, men 
vi er sandelig rygende uenige med dem på andre punkter.

Vi vil helt se bort fra de økonomiske betragtninger (pkt. 2 i 
indlægget), som dominerer en stor del af indlægget. Vi vil 
kun sige dette herom, at vi har en fornemmelse af, at »sagen«, 
selve »ideen« er ved at drukne i forretningsmæssige og 
bevillingsmæssige spekulationer.

Vi vil medgive 3WP og 1TD, at handicappede ikke princi
pielt skal behandles med fløjlshandsker, og vi er enige i, at 
det må og skal koste knofedt også for handicappede at opnå 
amatørradiolicens. Vi på »mandagsholdet« er i hvert tilfælde 
indstillede på at slide os til at blive fuldgyldige radioamatører, 
så langt vore muligheder rækker. Vi ønsker ikke, at der skal 
gives ved dørene, og vi tror, at det er en helt almindelig op
fattelse blandt alle handicappede. Men selvfølgelig kan vi ikke 
helt se bort fra, at der måske blandt de handicappede findes 
enkelte, der vil benytte handicappet til at skaffe sig en »billig« 
licens. Det er selvfølgelig efter vor mening direkte forkasteligt 
for ikke at sige næsten asocialt.

Men man kan vist ikke tillade sig at generalisere, som 3WP 
og 1TD gør det. Der er nu engang flere individuelle hensyn 
at tage blandt handicappede, end de lægger for dagen. 
Vi er bekymrede for, at deres indlæg kan have gjort mere 
skade end gavn. Vi tror, at mange handicappede, der har 
gået med en drøm om at komme med i radio-fællesskabet
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har fået den drøm slukket. Vi på »mandagsholdet« må således 
så at sige alle søge dispensation for det ene eller det andet. 
Tænk blot på de blinde af os og så morseprøven. Vi kan sag
tens lære at sende og lytte med fuld hastighed, men hvordan 
i alverden skal de fleste af os kunne nå at skrive ned, hvad 
vi lytter os til? Dette er blot et eksempel af mange.

Må vi slutte med at kommentere det, som vi synes er mest 
uhyrligt i Walthers og Trygves brev: Påstanden om, at ikke- 
handicappede amatører almindeligvis vil søge at undgå kon
takter med handicappede, fordi de ikke har tålmodighed til 
at vente på den måske lidt langsomme og måske ikke helt 
perfekte procedure og reaktion fra en handicappets side.

Vi nægter simpelt hen at tro, at den påstand kan være 
rigtig.

Ikke mindst fordi vor erfaring, ved at lytte på båndene, 
gudskelov siger noget helt andet.

Hvad vil 3WP og 1TD opnå med den påstand? — De prøver 
at sætte lighedstegn mellem ordene effektivitet og behov. - 
Det kan man ikke.

Havde de haft ret, ville ingen af os her i hvert tilfælde 
aspirere til at komme ind i radiofællesskabet.

Så ville hele »ideen« være en illusion.
Vy 73 de 

»MANDAGSHOLDET«

Nye tilladelser
D - OY1M. Michael M. Arnskov, Broncksgøta 3,

3800 Torshavn.
A - OZ1DIA, Polyteknisk Radiogruppe,

Danmarks Ingeniør Akademi, 9000 Ålborg.
Ansvh.: OZ4KV, K. Jensen, Bakkegårdsvej 28 A-15, 
9000 Ålborg.

B 12748 OZ1QO, Lilly Olesen, Helgolandsgade 64,
9000 Ålborg.

B - OZ1RIB, E.D.R. Ribe afd., Bispegades skole,
6760 Ribe. Ansvh.: OZ1ZN, L. Stenlev,
Tangevej 92 A, 6760 Ribe.

D - OZ1SG, Kirsten S. Andreasen, Dalgasgade 253,
9000 Ålborg.

D - OZ1WM, Peder V. Andersen, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj.

B - OZ2IG, KFUM Spejderne Islev, Slotsherrensvej 321,
2610 Rødovre. Ansvh.: OZ3UL, E. V. Larsen, 
Hvidsværmervej 17 A, 2610 Rødovre.

D - OZ2IX, John Brix, Drosselvej 37, 4000 Roskilde.
C - OZ2OW, Ole E. Høj, Bauneskolen, 8581 Nimtofte.
D 7876 OZ2QF, Jørgen F. Petersen,

Oremandsgård Skovridergård, 4735 Mern.
C - OZ2XE. Steen Hansen, Nygårdsvej 3, Ledum,

9870 Sindal.
D - OZ3MY, Mikael Sylvest, Gelandsåsen 3,

Hesselbjerg, 3210 Vejby.
D - OZ3UN. Søren M. Nielsen, Kolsbæk Byvej 1,

3200 Helsinge.
D 12801 OZ4LZ. Harald H. Andersen, Frederikssundsvej 68 E, 

2400 København NV.
D 12152 OZ4NE, Jørn E. Nielsen, Højstedgårdsvej 19, 

Slaglunde, 3660 Stenløse.
D - OZ4SI. Gert Seerup, Møllebakken 3, 3400 Hillerød.
D 11194 OZ4TY. Jørn Thyrrestrup, Hovedgaden 1,

4621 Gadstrup.
D 12852 OZ4YJ. Bo A. Johanneson, Lindevej 5,

3400 Hillerød.
D — OZ5NW, Bent Nielsson, Møllebakken 232 th.,

3400 Hillerød.
D - OZ5NX, John R. Nielsen, Ved Kløvermarken 12 st.,

2300 København S.
B — OZ5THY. E.D.R. Hurup afd., Lindalsminde skole,

7770 Vestervig. Ansvh.: OZ5MR, S. O. Madsen, 
Oksenbøl. 7770 Vestervig.

D - OZ5XM, Jens K. J. Møller, Østervej 13 B2 th., 
2600 Glostrup.

D 9632 OZ6JY, Birger Jurs, Brændemosevej, Karlstrup, 
2690 Karlslunde.

D 12879 OZ6QI, Karsten Jiihne, Skovvænget 36,
2970 Hørsholm.

D - OZ6QO, Ole Hogman, Strandvejen 160,
2942 Skodsborg.

C 11776 OZ6QR, Gert L. Rasmussen, Guldbergsgade53/4, 
2200 København N.

D 12898 OZ6TY, Henning H. Thygesen, Scheelsvej 4,
4681 Herfølge.

D 12289 OZ6UM, Ulrik B. Matthiesen, Kildevældsvej 13, 
2830 Virum.

D - OZ6XE, Egon L. Jensen, Lidemarksvej 30,
4681 Herfølge.

D 12326 OZ7IU, Niels K. Hersoug, Rødovrevej 219 A4, 
2610 Rødovre.

D - OZ7PK, Karsten E. Pagh, Tornsangervej 3,
3600 Frederikssund.

D 11197 OZ7XK, John K. Sørensen, Tryggevældevej 40, 
2720 Vanløse.

C 11762 OZ7ZP, Bent Pruser, Ringstedgade 5,
2100 København 0.

D 5227 OZ8UT, Mogens Thuesen, Østbanegade 47,
2100 København 0.

C 12222 OZ8ZS, Henrik Sehested, Krakvej 13, 3790 Hasle.
D - OZ9RY, Ole Rask, Dannebrogsgade 52 A3,

1660 København V.
B 12736 OZ9ZM, Poul A. Mortensen, Markusgade 5',

9000 Ålborg.
D 12581 OZ9ZS, Frederik Søby, Strandhøj 7, Kyndby,

3630 Jægerspris.
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