
VIST KAN DET NYTTE

En overfladisk betragtning af den standende strid i 
repeaterspørgsmålet kan umiddelbart forlede én til at få 
den opfattelse, at her lades alt håb ude. Man »kriges« 
som gjaldt det den enkeltes levebrod og så er det dog 
blot en hobby.

Hvorfor er »The Ham Spirit« gået QRT?
Her gælder det. som i så mange andre forhold, at den 

tilspidsede situation har indtil flere årsager.
En ikke uvæsentlig faktor i udviklingen har været, at 

HB ikke kendte sin besøgelsestid. En henvendelse fra en 
gruppe repeaterinteresserede amatører i foråret 1971 blev 
overvejet, gennemtænkt og vurderet så længe, at sylte
tiden indtraf uden at HB havde grebet chancen for at 
»sætte sig« på hele repeatersporgsmålet. Da der på GF i 
Århus i september måned heller ikke blev skabt klarhed 
over EDR's stilling til sagen, tabte gruppen tålmodighe
den og gik igang. HB kom nu op af starthullerne og fik 
indkaldt til et møde i januar 1972. Hermed kunne spørgs
målet have været løst. men desværre var der i mellem
tiden hlevet »gravet grøfter«. Og her fremkommer den 
anden, og ikke mindre væsentlige, årsag til postyret. 
Både ovennævnte gruppe og andre grupper forskellige 
steder i landet etablerede repeaterstationer og disse fun
gerede teknisk godt. men - sortere »tale« fra »snak«, 
sladder fra fact's kan de ikke. Resultat: »OZ-snak-snak 
sidder rart derhjemme i hybelen, horer på sin offentlige 
samtalestation en henkastet bemærkning. 1 næste QSO 
går denne bemærkning videre med lidt garnering og kort 
tid efter er den lille fjer blevet til fem hons. Standpunkter 
indtages og forkastes kort efter for endnu mere rabiate. 
Har du hørt - har du hørt. Den uvidende er nu vidende, 
han har sin ret og den skal ingen af »de andre« komme 
og tage fra ham. Yderligere kommentarer er vist over
flødige.

Men hvor er de oprindelige repeateramatører henne.

De der knoklede med problemerne og løste dem. de der 
med »Ham Spirit« gik til arbejdet. De sidder derhjemme 
og græmmes. Det var jo ikke det. de ønskede at opnå.

Dog. de har ikke tabt hverken modet eller »hovedet«. 
Den 12. november mødtes næsten alle repeaterlicensinde-  
haverne i Nyborg. Her så man hinanden an og her fandt 
man ud af. at den direkte »mund til øre« kommunikation 
har sine store fordele. Det var et 100% frivilligt frem
mode uden forhåndsbetingelser, trusler eller fordomme.

Om selve mødets forløb skal der ikke berettes her. 
idet det for så vidt er sagen uvedkommende. Derimod 
skal det fremhæves, at alle deltagerne lyttede, de gav sig 
tid til at hore på. hvad der blev sagt og måtte enkelte 
tage hjem med skuffede forventninger om en helheds
losning. så er slutindtrykket dog det. at der på dette 
mode blev taget skridt frem mod en losning. Det væsent
ligste af disse var. at man i fuld enighed besluttede at 
afholde et nyt mode først i 1973 og til den tid tage kon
krete punkter op til drøftelse.

Dette er mødedeltagernes første bidrag til en løsning. 
Flere vil følge, men kun såfremt vi andre« også giver 
vort bidrag, der bedst kan ydes ved at lade mødedelta
gerne diskutere tingene igennem uden »fremmed« ind
blanding. Mener du. at der er aspekter i sagen der bør 
nyde fremme, så henvend dig personligt til den af re- 
peaterlicensindehaverne du finder bedst egnet til vare
tagelse af netop dette problem og lad være med at »dæk
ke« dig under halv-anonymiteten på båndene. Det kan 
være uhyre svært at »holde kæft«, men det er umuligt at 
gøre det med tilbagevirkende kraft. Så derfor - bland dig 
udenom - for

SÅ KAN DET NYTTE.

OZ7XG
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Elektronisk skala
Af OZ2JY, John Lund, Johs. Ewalds Vej 5, 6400 Sønderborg

Ved konstruktionen af en 2 m-SSB-transceiver. 
fremkom ideen med at lave digital frekvens-udlæs
ning. Dette medførte en 3-4 ugers forsøg med for
skellige koblinger, før den ville vise de rigtige tal. 
Da transceiveren delvis er opbygget over forhån
denværende X-taller, fremkommer der nogle mær
kelige frekvenser, men systemet kan sikkert uden 
videre overføres på andre konstruktioner.

Princippet
For lige at gøre kravene klar. vil jeg lige kort 

omtale transceiveren. Den bygger på et 9 MHz 
krystal-filter. 9 MHz-signalet blandes rundt til 144 
MHz ved hjælp af et variabelt signal på 135-137 
MHz. Dette variable signal fremkommer ved en 
blanding mellem et X-tal-styret signal på ca. 128.3 
MHz og en VFO på ca. 6.7-8.7 MHz (se fig. 1). 
Man har et f1 + f4 = fo (fo er 2-meter-frekvensen 
og f4 er beat-oscillatoren, se fig. 1).

Forestiller man sig så. at man i en frekvens
tæller først tæller beat-osc.-signalet, undlader at 
nulstille tælleren, derefter tæller f1. vil tælleren til 
slut vise 2 m-frekvensen. Nu er det lidt vanskeligt 
forholdsvist billigt at tælle direkte på 135 MHz. så 
man må ty til andre midler.

Som det ses på fig. I. er fi = 4 ft+f.i. Dvs. at 
hvis tælleren først tæller ft. derpå 4 gange i træk 
tæller ft og derefter fa, har man igen fo. For at 
mindske antallet af tællinger, forøger man blot 
tælletiden for ft til det 4-dobbelte.

Beskrivelse
For at undgå altfor mange tællinger, blev to af 

signalerne mixet til ét signal, se fig. 2.
Funktionen er groft følgende: Kontrolenheden K 

styrer først gate 1 til at slippe svingninger igennem 
i 4 ms. Da ft er 32,08 MHz, slipper der 128320 
svingninger igennem, hvilket udlæsningen vil angive 
som 128.320. Derefter styrer gate 2 til at åbne i 
1 ms. og hvis fs for eksempel er 16 MHz. tælles 
der 16000 svingninger, men da der i forvejen stod 
128.320 i tælleren, lægges de 16.000 til og der ud
læses 144.320. Efter at have vist dette tal i et vist 
tidsrum (ca. I s), nulstiller K tælleren og det hele 
begynder forfra.

ca 128.3MHz

f3 :6,7 - 8.7 MHz

Fig. 1
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Som det ses. kan man ved at forandre tælle
tiderne tilpasse tællerkonstruktionen til andre fre
kvenser og frekvensforhold. Ved brug i KB-trans- 
ceivere kan man sikkert nøjes med én tælletid. for 
eksempel 1 ms.

Frekvens-standard
For at opnå veldefinerede tælletider er man nødt 

til at bruge en krystalstyret frekvensnormal. Op
stillingen her (fig. 3) arbejder med et 5.000 MHz 
X-tal. Dog kan man med passende ændringer be
nytte for eksempel 10. 1 eller 0.1 MHz. Det hele 
er bygget ind i en fuldstændig afskærmet kasse for 
at mindske muligheden for udstråling til modtage
ren. Som det ses. er der indskudt filtre i forsy
ningsledningerne. Da outputtet (5 kHz/0,5 kHz) er 
fyldt med harmoniske svingninger, skal signalet 
føres i coax-kabel over til kontrol-enheden.

For at opnå en tilstrækkelig god stabilitet bør 
der benyttes stabile komponenter såsom polysty
rol-kondensatorer (evt. Silver Mica) og stabil trim
mer. Undgå så vidt muligt at afkoble med kerami
ske kondensatorer.

Oscillatoren er af Collpitts-typen og kører helt 
blidt. ca. ImA. Det efterfølgende trin. der er løst 
koblet gennem en 20 pF. kører som almindelig 
forstærker, dog med ringe forstærkning. For at 
opnå ordentlig tilpasning til den efterfølgende IC's 
lave indgangsimpedans, kører trinnet med en me
get lille kollektormodstand.

IC la fungerer som forstærker og styrer Schmitt
triggeren ICIb+c. Herpå folger der tre dekade
delere (fidelere) og på ben 11 på IC4 haves nu et 
5 kHz-signal.

For at kunne vælge mellem to tælletider (og 
dermed »udlæsningsfinhed«), Ims + 4ms og 10ms 
+ 40ms, er der indføjet et omskiftnings-kredsløb 
ved hjælp af 1C5. Funktionen er følgende: i stilling 
»1 kHz« bliver D lav (v.h.a. omskifter) og 1 på 
IC5c går høj, således at pulser frit kan passere 
gennem lC5a+b udenom IC6 til Dl og Q3. Sam
tidig går 2 på lC5d hoj og nulstiller derved deleren 
1C6 således, at ben 11 pä IC6 bliver lav og ikke 
kan blokere Q3. 1 »0.1 kHz«-stillingen ændres 
forholdene således, at lC5a lukker og 2 og 3 på 
1C6 går lav og signalet passerer gennem IC6 til 
D2 og Q3.

Kontrol-enheden
Ved IC 11 er dele-rækkefølgen ændret. En deka

de-deler som IC 11 består af to separate enheder, 
en 2-deler og en 5-deler, hvoraf 2-deleren er den 
hurtigste (dog uden betydning her). Ved nu at køre 
signalet ind på 1 og ud på 11. får man en 5-deling 
af signalet, altså 1 kHz (0,1 kHz) ud. 2-deleren er 
koblet bagefter og folges af endnu en 2-deler. 
således at man på Q af IC 12a får 250 Hz (25 Hz)

ud. Vi har nu fået fremskaffet de to ønskede sig
naler til at styre tællingen med.

Takt-oscillatoren på fig. 4 består af de to NAND- 
gates 8a og 8b og svinger i området 50-150 Hz. 
Hvis A er høj. fortsætter pulserne gennem 8c til 
en tæller bestående af to JK-FF's. De fire udganges 
indbyrdes tilstande ændres efter hver puls, hvilket 
er illustreret på nedenstående tabel.

Efter puls.nr.
-40 

1 
2 
3

- 4

Disse forskellige tilstande udtrykker i 2-talssy- 
stemet antallet af passerede pulser. Denne infor
mation omformes ved hjælp af en simpel dekoder 
bestående af 4 NAND-gates til decimal-systemet. 
Grafisk illustreret, se fig. 5.

q2 Q,
lav lav
lav hø i
høi lav
høj høj
lav lav

Fig.5

Den første puls fra takt-oscillatoren bevirker, at 
der på 1 ved dekoderen kommer et lavt signal. 
Dette går gennem en NAND-gate koblet som in
verter og giver hoj ud til at nulstille tællerne IC20- 
23 med. Puls 2 medfører, at der gennem 390 pF 
dannes en kort negativ puls på F på RS-FF en 
bestående af IC14c + d. Dette bevirker, at denne 
flipper over og giver høj ud på Ji og Ki. som 
styrer og åbner JK-FF'en IC 15b. Denne er så pa
rat og skifter Qi fra lav til hoj, så snart bagkanten 
af den første efterfølgende »standardpuls« kommer 
på clock-indgangen. Når Qi er høj. styrer den 
input-gate 1 ved tælleren åben. indtil den næste 
puls = bagkant kommer. Så går Qi fra hoj til lav 
og fremkalder derved gennem en 390 pF en kort 
negativt-gående puls, der bevirker, at RS-FF'en 
flipper tilbage, således at Ji+ Ki er lave og IC 15b 
er lukket. Forst ved en ny puls på F kan det fore
gå igen. se fig. 6.

Fig.6
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Fig. 7

Puls 3 gør det samme ved en identisk opstilling, 
der blot får tilført et andet »standard-signal«.

Puls 4 styrer en tidsforsinkelsesenhed, som vir
ker ved at N får tilført et lavt signal og K går da 
høj og H lav. H lav medfører L høj og elektrolyt
ten på 500 μF oplades. Medens denne opladning 
foregår får IC8c tilført lavt signal på A og videre 
pulstilførsel til IC10a er midlertidig standset. Så 
snart elektrolytten er tilpas opladet, bliver M lav 
og H går høj. åbner for videre pulstilførsel og kort
slutter de 500 μF til stel gennem en transistor Q4. 
Det sidste er nødvendigt for at kunne nå at aflade 
lytten, inden hele opstillingen skal i aktion igen. 
Forsinkelsestiden er ca. 1 sek.

Herefter begynder det hele forfra med nulstilling 
af tæller og så videre.

Input-gate-kredsløbet
Da de svingninger, der skal tælles, ofte er til

nærmelsesvis sinus-formede, er det nødvendigt at 
omdanne disse til firkant-pulser. Først forstærkes 
signalet op i IC17a. der styrer en Schmitt-trigger 
bestående af I4b+c. med en efterfølgende buffer 
i I4d. Opstillingen, der har en indgangsimpedans 
på omkring et par hundrede ohm. kræver et ind
gangssignal på omkring 50-150 mV og fungerer, 
med de surplus-gates jeg anvender, ihvertfald op til

35 MHz. Har man behov for at tælle på højere 
frekvenser, kan det sikkert betale sig at benytte 
en speciel high-speed-gate. for eksempel SN 74 H
00. IC 16 udgør en indentisk opstilling til den anden 
kanal. Som tælleporte anvendes IC18a og IC 18b. 
IC 18a lader for eksempel kun pulser slippe igen
nem. når I er høj. Efter at have negeret signalet i 
IC 19a (for at undgå blokering af den efterfølgende 
NOR-gate). går det gennem IC 19b og ud til tælle
ren. Også her kan det måske betale sig at benytte 
high speed-gates.

Tæller og udlæsning
Tælleren er opbygget med almindelige billige 

standard-kredsløb (å ca. 7 kr.). Som den første 
tæller måtte der af IC20 kræves, at den skulle 
kunne gå op til mindst 32 MHz. Derfor blev for
skellige eksemplarer af samme type målt igennem 
ved hjælp af en målesender + forstærker/begræn
ser. Erfaringen var. at de helt nye Texas eller 
Siemens-kredslob var de bedste, ud af 10 stk. gik 
3 til 39 MHz. 4 til 42 MHz og 3 højere end 51 
MHz (målesenderen gik ikke højere). Gamle udga
ver kunne lige klare de lovede 18 MHz. Vil man 
være på den sikre side. kan man benytte en SN 
74196 (ca. 30 kr.). Dog kan den ikke forbindes på 
samme måde som 7490.
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For at spare et par tællere og dekodere har jeg i 
min opstilling kun medtaget 4 dekader. De to før
ste tal i for eksempel 145.410 står konstant tændt. 
Ønsker man at alle rørene blinker i takt. kan man 
uden videre tilføje de to resterende dekader. Fin
der man blinkeriet fra tælleren irriterende, kan der 
let indskydes hukommelses-kredsløb, se litt. 2 og 3.

Dekoderne IC24-27 driver Nixie-rør af typen ZM 
1000R. Ønsker man at benytte 7-segment-enheder, 
skal der benyttes andre dekodere.

Opbygning
Tæller med tilhorende kontrol-kredsløb er op

bygget på et stykke Vero-board-plade. hvilket inde
bærer den fordel, at man kan eksperimentere med 
forskellige koblinger. Den indbyrdes placering er 
ikke så kritisk, dog bør tællerkredsløb placeres 
lidt for sig. Det er meget vigtigt at sørge for helt 
korte ledninger til de første tællere, samt samle 
hver tællers stelpunkter i ét punkt. Dekoderne er i 
mit tilfælde anbragt oppe ved udlæsningen, hvilket 
reducerer ledningsføringen fra 40 til 16 ledninger.

For at undgå støj i modtageren er det hele 
også rørene) afskærmet, og alle spændingsforsynin
ger er filtreret. Kablerne fra tæller til dekoder bør 
være skærmede.

Meningen med artiklen har været at prøve på at 
give ideer til eksperimenter med lignende ting. 
Selvfølgelig er der andre principper, der også kan 
bruges, men det hele må afhænge af de indivi
duelle behov og krav.

Litteratur
1) » A 20 MHz Digital Frequency meter using 

TTL I.C.«
Radio Communications Jitly 1971.
2) »Designing with TTL IC's«
R. L. Morris (Texas Instruments).
3) »Data Book Two. Digital IC's«
Texas Instruments.
3) »Digital electronics for scientists« 
Malmstadt-Enke (Heath Comp.).
4) »Halbleiter Schaltbeispieke, IC«
Siemens 71/72.
5) QST April 1972 side 60-62.

De fleste af ovennævnte bøger kan skaffes på 
Teknisk Bibliotek.

Fortegnelse over integrerede kredse
IC 1, 5, 8, 9, 14, 13. 16. 17, 18: SN7400N 

ell. lign.
IC 2, 3, 4, 6. 11. 20. 21, 22, 23: SN7490N 

ell. lign.
IC 24, 25. 26. 27: SN74141N (evt. 744IN) 

ELL. LIGN.
IC 10. 15. 12: SN7473N ell. lign.
IC 19: SN7402N ell. lign.
D1, D2: 1N914 ell. lign.
Q1. Q2. Q3. Q4: 2N5222 ell. lign.
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Attenuatorer
Af OZ9FS, Finn Steenstrup, Zentavej 19, 9260 Gistrup

En attenuator (dæmpningsled) er specificeret ved 
sin dæmpning A og sin karakteristiske impedans 
Zo (Zo ofte = 50 eller 75 ohm).

Belastes attenuatorens udgang med en modstand 
Zo, da bliver dens indgangsimpedans også Zo.

Styres omvendt attenuatoren fra en kilde med 
udgangsimpedans Zo, da bliver attenuatorens ud
gangsimpedans Zo (Fig. I).

Attenuator

Kilde + Attenuator = Ny kilde

Fig. I. En signalkilde med udgangsimpedans Z plus en attenua
tor med dæmpning A og karakteristisk impedans Z„ virker blot 
som en ny, A gange svagere, kilde med samme udgangsimpedans.

Indskydes attenuatoren mellem en signalkilde 
med udgangsimpedans Zo og en vilkårlig belast
ningsimpedans Zl, reduceres spændingen over 
denne A gange. (Har kilden en fra Zo forskellig 
udgangsimpedans, bliver dæmpningen en anden end 
»den påstemplede«).

Der findes attenuatorer. hvor dæmpningen kan 
indstilles ved at dreje på en knap, og dette er 
naturligvis det bekvemmeste. Disse egner sig des
værre ikke for »fremstilling på køkkenbordet«, og 
amatøren har større chance for at slippe godt fra 
at lave et sæt af faste attenuatorer.

Laver man sig fire med dæmpningerne h.h.v. 
10. 20. 40 og 80 dB (3.l6x. 10x. 100x og 10.000x) 
dækker man. ved at serieforbinde kombinationer af

Fig 2

Fig. 2. Bestemmelse af et HF-trins forstærkning v.h.a signalkilde 
med konstant, men ukendt output og udgangsimpedans Zo.
1: Kilden og modtageren RX forbindes og voltmeteret V visende 
modtagerens output aflæses.
2: HF-trin og attenuator indskydes. Når A er lig med forstærke
rens forstærkning, fås samme udslag på V.

disse, området fra 0-170 dB i 10 dB's spring, 
hvilket nok vil dække de flestes behov.

Og hvad skal man så bruge sådan en til? Mulig
hederne er mange. Har man en signalkilde med 
konstant, men ikke nødvendigvis kendt, output 
(målesender-fjern radiostation eller lign.), kan man 
måle forstærkeres forstærkning eller filtres dæmp
ning (fig. 2.) Kender man outputtet, kan man 
endvidere bestemme små spændinger (ved sammen
ligningsmålinger på en modtager), sin modtagers 
følsomhed (billige målesendere er sjældent udstyret 
med en attenuator. man kan regne med) og meget 
andet.

En attenuators udgangsimpedans er ikke meget 
afhængig af kildens do., hvilket sommetider udnyt
tes til at give en kilde med varierende udgangs
impedans konstant do.

Af samme grund indskydes ofte (især på mikro
bølge-frekvenser) en attenuator mellem en oscilla
tor og dennes belastning. Det reducerer ganske vist 
outputtet, men variationer i belastningsimpedansen 
får mindre indflydelse på oscillatorfrekvensen.

Generelt er en attenuator naturligvis anvendelig 
over alt. hvor man ønsker at dæmpe et signal.

På fig. 3 er vist to almindelige attenuator-typer, 
T-leddet og π-leddet. Ved hjælp af de angivne 
formler kan man beregne de indgående modstande, 
så man opnår en ønsket dæmpning (A) og karakte
ristisk impedans (Zo).

Fig. 3. Dimensionering af T- og ir-led.

Attenuatorer kan sættes eft.er hinanden, hvis man 
ønsker forøget dæmpning, en losning man står sig 
ved at bruge ved fremstilling af attenuatorer med 
A større end lOx (20 dB). (Kapacitive effekter 
bliver da mindre udtalte, dvs., attenuatoren kan 
bruges ved en højere frekvens).

Fig. 4 viser nogle eksempler herpå, med angivne 
talværdier for dem. der ikke kan li’ at regne.
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R1 = 61,1 ohm (91,6)      R2 = 247,5 ohm (371)
R3 = 45.4 ohm (61,4)      R4 = 10,1 ohm (15,15)

Fig. 4. Eks. på attenuatorer. Z= 50 ohm (75).

Tallene i parantes gælder for Zo = 75 ohm, de 
andre for Zo = 50 ohm.

Attenuatorer skal være elektrisk afskærmede, så 
de ikke opsamler falske signaler. (Dæmpningen i 
en attenuator kan være af samme størrelsesorden 
som den dæmpning et radiosignal undergår på vej 
over atlanterhavet.

Det er klart, man skal være forsigtig, at der ikke 
løber noget »uden om«, når ind- og udgang ikke 
er mange tusinde km, men kun få cm fra hinanden). 
En the-dåse skærmer udmærket, men er klodset. 
De her fremstillede attenuatorer er lavet som vist 
fig. 5.

3mm messingpi

loddef lig 

(stelforbindelse)

Coax-stikkene skrues fast på et stk. messing
plade (aluminium lige så godt når blot stift) og 
modstandene monteres. Et stk. U-messing fast
skrues som skærm. Det var ventet, at der skulle 
have været loddet endebunde i (egentlig at det 
hele skulle have været loddet sammen for at få det 
tæt nok), men det har vist sig IKKE at være nød
vendigt - konstruktionen er tilsyneladende tæt nok.

Ved fremstillingen er brugt 1 procents metalfilm
modstande, men for mange vil det sikkert være 
tilstrækkeligt med 10 procents kulmodstande. Tabel 
1 viser tilstræbt og opnået dæmpning for de for
skellige attenuatorer ved forskellige frekvenser.

Målefrek\ ens (MHz) 20 50 145 435
10 dB _ 9,45 9.75 7.7

Malte A 20 dB 19,65 19.4 14.9
for: 40 dB 38,20 32.9 -

(dB) 80 dB 77.8 76.45 69.1 -

Tahel I. Målte dæmpning ved forskellige frekvenser.

Fig. 5. Eksempel på den mekaniske udførelse. 

OZ DECEMBER 1972

OZ behøver tekniske artikler
Artikel-rigelighedens tid synes at være 

forbi. I lang tid har red.'s problemer været 
den lange ventetid for indsendte artikler, 
fordi vi har haft rigeligt. Nu er det ved at 
vende, og vi beder OZ's læsere om snarest 
at indsende, hvad der måtte ligge på hjerte 
eller i skuffe.

Red.
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TTL for begyndere
Af OZ9UD, Søren D. Nissen, Amaliegård, 8543 Hornslet

Indtil for kort tid siden var datateknik og impuls
teknik et stort set lukket land for radioamatøren. 
Grunden til det var vel det kolossalt store forbrug 
af komponenter, som impulsteknik kræver. En an
den væsentlig ting var vel også den. at man inden
for impulsteknik bruger et helt andet sprog, en hel 
anden terminologi end f.eks. i modtager- og for
stærkerteknik.

Efterhånden blev datamaskinerne i løbet af 
50'erne forsynet med transistorer og dioder. Her
ved formindskedes komponenternes størrelse, men 
så sandelig ikke deres antal. Området var med 
andre ord stadigvæk for komponent- og pengekræ
vende for den almindelige amatør. Senere, i 60'erne. 
begyndte man at bruge integrerede kredse, på 
engelsk »Integrated circuits«, forkortet »IC«.

Nu er det. at amatøren kommer ind i billedet, 
for nu kan visse før så komponentkrævende grene 
af elektronikken pludseligt reduceres til et par 
integrerede kredse, et stykke printplade og en rulle 
loddetin.

De integrerede kredse kan generelt deles op i to 
grupper: De lineære kredse og digitalkredsene. Jeg 
vil her kun beskæftige mig med de sidstnævnte. 
(Jeg ved nemlig stort set intet om lineære IC's, 
HI!).

Det er ikke meningen, at jeg her skal komme 
med den store, færdigsyede konstruktion, dem er 
der nemlig nok af i OZ og andre blade. Jeg vil 
derimod prøve at komme med en række almene 
tips. som konstruktøren af ovennævnte færdigsyede 
konstruktion sjældent tager med. men som han 
regner med. at vi andre kender, eller som han 
måske kun selv kender. Ligeledes kan man hente 
lidt grundlæggende viden om. hvad TTL-teknik i 
grunden er.

TTL er en forkortelse for »Transistor - Transi
stor Logik. Det er en hel serie af integrerede 
kredsløb, som fremstilles af en lang række firmaer 
som Philips. ITT. Sprague. Texas Instruments med 
mange flere. Et sympatisk træk ved TTL'erne er 
deres standardiserede mærkningssystem. En TTL- 
kreds hedder således det samme, om den kommer 
fra ITT eller Texas eller fra ethvert andet firma. 
En undtagelse herfra er Philips, som har deres 
eget mærkningssystem. De er dog begyndt at tilføje 
typenummeret efter de andre firmaers system bag
efter deres eget typenummer på hver IC.

Det fælles nummereringssystem består af to eller 
ingen bogstaver, (f.eks. SN) efterfulgt af fire cifre, 
hvoraf de to første for de almindeligste TTL-kred- 
ses vedkommende er 74. Derefter følger endnu to

Fig. 2

cifre, som er forskellige fra kreds til kreds. Se i 
øvrigt Philips' Pocketbook med flere. Til sidst i 
koden følger et bogstav, et »N« eller et »J«. Et 
»N« angiver, at kredsen er i plastichus. Står der 
derimod »J«, betyder det. at det er et keramik- 
ditto. man står med. Kredsene i den almindelige 
74-serie er nemlig indbyggede i DIL 14- og DIL 16 
huse. Disse er vist på henholdsvis fig. I og fig. 2. 
Enten kan kredsene loddes direkte i printpladen, 
eller de kan monteres i specielle sokler eller fatnin
ger. Dette har den fordel, at en defekt kreds kan 
udskiftes ret nemt. Skal man derimod til at udskifte 
en IC, der er loddet direkte i printet, er sagen 
straks mere problematisk. Der skulle dog være 
gode chancer med forenede kræfter fra tinsuger. 
skærebrænder og trykluftbor.

Kredsenes indmad består af forskellige nyttige 
kredsløb. Nogle af dem kan være meget komplice
rede. som for eksempel IC’en der hedder SN7490. 
Den er meget almindeligt anvendt, pris ca. 15 kr. 
for tiden. Den består af fire flip-flops plus diverse 
udenomskredsløb. Det hele er koblet sammen til 
en såkaldt dekadetæller, som er forsynet med ca. 
50 transistorer plus nogle dioder og modstande. 
For at forbedre tællerens hurtighed og andre data 
er der anvendt ca. 3 gange så mange transistorer, 
som der teoretisk er brug for. Der er tilsynela
dende ingen grænser for. hvor mange komponen
ter. der kan placeres i en integreret kreds. Græn
serne sættes af. hvor mange tilslutningsben. der 
er plads til på huset.

Af de mere simple kredsløb kan nævnes 7400, 
som er fire uafhængige NAND-gates. Diagrammet 
til en af de fire ens gates, som naturligvis »bor« i 
samme hus. er vist på fig. 3. Udgangen, ben 3, kan
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have to spændingsniveauer. Enten er den lav 
(mindre end 0.4 V). eller den er høj (større end 
2.4 V). Hvis begge indganges spænding er høj, så 
er udgangen lav. er derimod blot en af indgangene 
lav. så er udgangen høj. Disse gates er meget al
mindelige. enten som vist her eller sammenbygget 
med f. eks. en dekadetæller. Fælles for de fleste 
TTL-kredse er standard - ind- og udgange (se 
fig. 3). En standard udgang er opbygget med to 
transistorer, som arbejder i push-pull. Grunden til 
dette komponentfrådseri er en øget arbejdshastig
hed. Udgangen er samtidig meget lav-ohmig. Et 
sådant push-pulltrin har bare en stor ulempe: Når 
trinnet skifter fra »høj« til »lav« er der en periode 
på nogle få nanosekunder, hvor de to udgangs
transistorer leder samtidig. Herved stiger strøm
forbruget til en meget kortvarig spids, som kan få 
forsyningsspændingen til alle de andre IC'er i 
apparatet til at falde ganske kortvarigt. Dette kan 
de andre IC'er opfatte som et falsk signal. Derfor 
kan det være en god idé at gøre som vist på fig. 4.

Fig 4

Kondensatorerne virker her som små strøm- lagre«. 
dfer udglatter spændingsdykkene. Kondensatorerne 
kan have enhver værdi over I nF. dog duer el
lytter ikke. de. er for langsomme i optrækket. Der 
anbringes en kondensator for hver 1. 2 eller 3 
IC's. En opstilling kan godt virke udmærket, selv 
om den ikke er forsynet med disse udglatnings
kondensatorer, men vil man være på den sikre 
side, ofrer man de par kroner at sikre sin TTL- 
opstilling mod denne form for tilbagekobling, eller 
hvad man skal kalde det.

Når man således har lavet en halvfærdig opstil
ling. f.eks. en frekvenstæller, skal man til at for

binde en af de integrerede kredse til indgangs
bøsningen. Man kan naturligvis gøre dette med en 
direkte ledning. Dette er imidlertid ikke nogen god 
idé. Forestil dig, at man ved et uheld kommer til 
at forbinde indgangsbøsningen til 220 V veksel
spænding. Denne spænding ville gå lige ind på 
første IC's standardindgang. Hvad der sker med 
IC'en? Den bliver mildt sagt aldrig til IC mere. Og 
hvad værre er: det gør de efterfølgende sikkert 
heller ikke. Det vil derfor være en god idé at for
syne alle et TTL-apparats indgangsbøsninger med 
det lille arrangement på fig. 5. Den store serie
modstand gor. at trinnet trækker langt mindre 
strøm fra måleobjektet, end hvis man satte en 
standard-indgang direkte til. Desuden vil der ikke 
blive afsat nogen væsentlig effekt i modstanden på 
100 kohm. F.eks. vi! 220 V kun afsætte ca. 0,5 W 
i modstanden. Bruger man en 0.5 W modstand vil 
denne med andre ord kunne klare effekten kon
tinuert. Dioden BA 100 (eller enhver anden diode 
med bare nogenlunde lav lækstrøm) spærrer tran
sistoren for negative spændinger. Indgangstrinnet 
er således sikret mod såvel jævn- som vekselspæn
dinger op til ca. 250 V.

. til næste ic f eks tæller

Fig. 5. Overspændingsbeskyttelse af TTL-indgang.

standard udgang eller 

udgang med åben N ^ 
kollek tor. x

til narste ic 
f eks tæller.

Fig. 6. Overspændingsbeskyttelse af TTL-udgang.

Hvis en TTL-udgang er tilgængelig udefra gen
nem et stik eller en bøsning kan det også være 
rart at have en sådan udgang beskyttet mod over
spændinger udefra. Dette kan gøres v.h.a. kreds
løbet fig. 6. Det er især beregnet til sikring af 
TTL-udgange med såkaldt åben kollektor. men det 
kan også bruges til beskyttelse af standard-(push-
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Vikling af tonespoler til repeatere, RTTY o. I.
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch, Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup

Ofte kommer man ud for en opgave, som man 
ikke umiddelbart mener at kunne løse. Dette pro
blem kan nu udmærket løses, hvis man sætter sig 
lidt ned i ro og gennemtænker opgaven. Lad os se 
på et eksempel med vikling af en spole til de tone
frekvenser, som bruges mest. Det er den toneræk
ke, som er vist på fig. I.

Jeg forsøgte mig med en kerne, som jeg vistnok 
engang havde set brugt i noget toneudstyr. Den 
var påtrykt 26/16 3HI D4A - |il50 og var af Phi
lips' fabriktit.

pull)-udgange. Modstanden R kan f.eks. være på 
100 ohm. men den forringer udgangens data. så det 
er bedst at erstatte den med en flink sikring på 
100 mA.

Efter denne vild- eller vejledende introduktion 
til og konstruktionstips om TTL er der kun tilbage 
at sige: Vær ikke bange for TTL-kredse. De er 
ikke farlige, selv om de ligner et tusindben i rust
ning. de er derimod meget skikkelige at have med 
at gøre.

Almen litteratur om TTL:
»Philips Pocketbook«. udgivet af Philips Skoleservice.
Integrierte Schaltungen TTL-Serie MIC 74.. 154.. 1971/ 

72.
ITT-lntermetall (Forhandles gennem bl.a. »Radiocen

tralen«).

Nu kunne jeg have slået op i et spolekatalog og 
fundet de data. der var brug for. men jeg gik en 
anden vej:

Det vi skal vide er kernekonstanten. Den be
nævnes forskelligt efter fabrikat. F.eks. står »α« 
for. hvor mange vindinger, der skal til for at få en 
selvinduktion på 1 mH.

Al angiver selvinduktionen i nH for 1 vdg.
Kernen skal have trimmestift og luftspalte. For

uden dette horer der en holder med en pertinax- 
plade samt en fjederring til.

Man starter med at finde kernekonstanten. Dette 
gøres på følgende måde:

Der vikles f.eks. 100 vindinger på. og kernen 
samles igen. Trimmestiften behøver ikke at være i. 
Så tager man f.eks. en 0.1 μF kondensator, 19f, 
og sætter parallelt over.

Resonansfrekvensen måles på en af de viste må
der i fig. 2 eller 3.

Den viste sigi dette tilfælde at være 7330 Hz.
Vekselstrømsmodstanden Xc udregnes udfra
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Således tortsættes, indtil alle udtag er beregnet. 
Da spolen var færdigviklet lavede jeg en lille oscil
lator og frekvenserne viste sig at passe næsten 
exakt. ja selv kernekonstanten passede. Diagram
met over oscillatoren er vist i fig. I. Den arbejder 
ved 5 volt. og er beregnet til at kunne indgå i et 
digitalt system, hvis der bliver behov for det. Det 
er nemlig muligt at få oscillatoren til at svinge ved 
at stelle et af udtagene igennem en transistor, og



Fig 3

det sidder der jo også i en dekoder, f.eks. 74141 
eller lign,.

Oscillatoren bruger ca. I mA. så det kan en 
sådan enhed fint arbejde med. Udgangsspændingen 
varierede imellem 400-300 mV. Det sørger de to 
dioder .for. der sidder på udtaget.

Man starter med at vikle 200 vindinger og så 46 
til. Det er 2900 Hz. Herefter fortsættes med 273 
osv.

Som det ses. kræves der en del instrumenter for 
at "kunne løse den slags opgaver. Man skal i alle 
tilfælde have en virkelig godt kalibreret tonegene
rator samt et vekselspændingsrørvoltmeter. Her 
blev gjort brug af tæller og oscilloscop. Selve ud
regningerne bor foregå i hånden, da resultat på 
regnestok ikke bliver nøjagtigt nok. Dette viste et 
første forsøg tydeligt. Det var endda en 30 cm 
stok. Udregninger foretog jeg med en regnema
skine. der også kunne uddrage kvadratrod, derfor 
de mange decimaler efter kommaet i tabellen. 
Trådtykkelsen, der blev brugt, var 0.2 mm CuL 
loddebar tråd. Det fyldte formen helt ud. nar der 
blev håndviklet.

Jeg har i den viste tabel gjort brug af de fre
kvenser. der bruges i det toneopkald, der er brugt 
til repeatere her i Danmark. Der mangler frekven
sen 1750 Hz. men den kan da udfra de givne op
lysninger nemt beregnes.

De målte frekvenser efter vikling blev:
1057, 1158. 1270. 1404. 1533. 1674. 1834. 2006. 

2206. 2408. 2607. 2898. Som det ses. er afvigel
serne meget små.

Jeg lavede efter disse forsøg en oscillator og 
frekvenserne blev målt til det samme som ovenfor. 
Der blev brugt en felteffekttransistor 2N5457. For
bruget var ca. 2 mA og på figuren ses diagrammet.

Hz Xc L mH L mH-6% Vindinger

1060 1500 225 211,5 670
1160 1370 187,7 176,4 612
1270 1251 156,6 147.2 559
1400 1135 128.9 121,1 507
1530 1039 107.9 101.4 464
1670 952 90.6 85.16 425
1830 868 75.4 70.87 388
2000 795 63,2 59.408 355
2200 722 52.2 49.09 323
2400 662 43.85 41.21 296
2600 611 37.39 35.15 273
2900 548 30.04 28.53 246

Tråd 0.2 mm Cul Fig.'l.

I »Radio Communication« oktober 1972 findes 
nedenstående lille lette senderkonstruktion, frem

bragt af G3VWK. Senderen er til CW og kan 
trække op til 2,5 W input. Var det ikke en idé til 

afdelingernes byggeaftener. eller er der ikke en

ANT.

Fig. i. Den viste transistor har fT = 160 MHz, VCBO = 60 V 
og max. strøm IA. max. effekt 5 W. Brug den hilligste type. der 
svarer nogenlunde hertil. Der er mange at vælge imellem. TR
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eller anden, der kunne trænge til optræning af CW? 
Tænk. så er der nogle, der siger, at transistorer er 
svære at have med at gøre. Mon en sender kan 
være mere simpel?

I det svenske amatørtidsskrift QTC nr. 6/7 1972 
finder vi en noget lignende konstruktion, men sam

tidig udvidet med en modtagerdel. Konstruktøren 
kalder den da også »Optimist-transceiver«. Den 
skulle da også kunne anvendes som rævesender, 
således at modtagerdelen kan anvendes til aflytning 
af andre ræve i senderpausen. Konstruktøren er 
SM4BSN. Også denne må være egnet til bygge- 
aftener samt til genoptræning af CW. ★

Strømforsyning til TTL-kredse
Af OZ9UD, Søren D. Nissen, Amaliegard, 8543 Hornslet

Den øgede brug af integrerede TTL-kredse ska
ber et behov for en stabil strømforsyning speeiell 
konstrueret til TTL. Disse kredse er jo meget 
kræsne med hensyn til forsyningsspænding. Hvis 
databladenes data skal holdes, er det nødvendigt 
med en 5-volts spænding, som max. varierer med 
5% (= 0,25 V) fra side til side. Denne strømforsy
ning er blevet konstrueret udelukkende med anven
delse til TTL-kredse for oje. således er dens spæn
ding ikke variabel, ligeledes er spændingen især 
ved hård belastning ikke fri for brum. Disse to

ting er dog ret underordnede ved anvendelse til 
digitale kredsløb. Derimod er udgangsspændingen 
stabil inden for de 5%. grundet den hårde mod
kobling gennem zenerdioden og modstanden på 3.3 
ohm. Denne spændingsbestemmende zenerbørge 
kan det for øvrigt blive nodvendigt at skifte ud 
med en anden, stadig på 5.1 V. hvis ikke opstillin
gens udgangsspænding holder sig inden for de 5%. 
Der er nemlig også forskel på zenerdioder af sam
me værdi. Der er altid lidt spredning (nominelt 
± 5% i bedste tilfælde). Men hvad sker der. hvis

2A S2
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denne zenerdiode eller den transistor, hvis basis 
den er tilsluttet (AC128) f.eks. p.g.a. en kold lod
ning. overbelastning eller lignende skulle blive af
brudt? Normalt ville dette resultere i, at udgangs
spændingen røg i vejret, så samtlige tilsluttede 
TTL-kredse brændte af. Dette er forebygget af 
sikringen på 2A og zenerdioden på 6.2 V. Stiger 
udgangsspændingen over denne værdi, vil sikrin
gen simpelt hen springe. Denne sikring kan for 
øvrigt godt monteres i en rigtig sikringsholder, 
men det er lige så let at lave to øjer af stiv kobber
tråd. Disse loddes fast i printet, hvorefter sikrin
gen skubbes ind igennem de to øjer. således at 
hvert øje har fat om hver sin ende af sikringen. 
Prøv ikke at lodde direkte på en finsikring; sik
ringstråden vil straks løsne sig.

Strømforsyningen er opbygget med germanium
transistorer; man kan godt prøve at »silicere« dia
grammet. jeg tror dog ikke. der vil ske nogen for
bedring af den grund. Men hvis du gør det. så 
husk at øge modstanden på 3.3 ohm til f.eks. 10 
ohm af hensyn til den højere basisemitterspænding 
hos siliciumtransistorer. Ellers kan zenerdioden på 
5.1 V brænde af.

Seriereguleringstransistoren AD149 er så meget 
overdimensioneret, at opstillingen er immun over 
for kortvarige kortslutninger. Skal man bruge mere 
strøm end ca. I.5A, må ensretteren erstattes af 
en større, eller den må skrues fast på en metal
plade. f.eks. 60x70x1.5 mm aluminium. ADI49’s 
køleplade er L-formet. lavet af f.eks. 1.5 mm alu
minium. som går i hele printets bredde. Pladen er 
ADI49's kolkektor, og de to skruer, som fasthol
der pladen til printet, forbinder samtidig kollekto- 
ren til undersiden af printet. 5000 pF-kondensato- 
ren er fastgjort med en løkke af monteringstråd. 
som igen er loddet fast i to huller i printet.

Når 2A-sikringen og zenerdioden på 6,2 V er 
medtaget, er opstillingen tillige sikret mod perma-

blød kobbertråd imm
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nent kortslutning. Begge zenerdioder skal være 
beregnet til l W eller derover. 400 mW dioder er 
for små. Husk køleplade på AC128. ★

KOMPONENTPLACERING 

Fig. 2

Fig. 3. Print 1:1.
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INFORMATION
GF-REFERAT (fortsat)

Indkomne forslag
8KN foreslog, forslagstillerne ganske kort motive
rede forslagene.
7GL syntes, man skulle fortsætte med de gamle 
vedtægter.
3Y anbefalede gf at stemme for HB's forslag med 
hensyn til § 8. mente ellers ikke der var behov for 
at ændre vedtægterne nu.
5WK: De sonderjydske kredse syntes, det var en 
forældet måde EDR blev drevet pa. Mente man 
skulle nedsætte et udvalg, der kunne arbejde med 
vedtægterne inden næste gf.
7XG: Foreslog man gik over til repræsentantskabs
møder i stedet for gf. Det er væsentlig, at med
lemmer over hele landet kan være med til at stem
me. HB skulle pålægges at arbejde med sagen og 
sende den til urafstemning.
4JA: Man skulle lade de 3 forslagstillere danne et 
udvalg, og ud fra de indsendte forslag plukke 
noget ud.
2WK: EDR arbejdede efter gammeldags regler. 
Støttede sig principielt til det københavnske og det 
sønderjydske forslag. Udvalget måtte ikke bestå af 
HB-medlemmer. Det var medlemmerne der skulle 
bestemme, hvordan HB skulle arbejde og ikke 
omvendt.
3Y mente ikke. der blandt medlemmerne var et 
udtalt ønske om at ændre vedtægterne. Ved at 
overgå til repræsentantskabsmoder fratog man det 
enkelte medlem at sige sin mening. Det vigtigste 
var jo til urafstemning blandt medlemmerne, nem
lig formands- og bestyrelsesvalget. Onskede der 
først blev stemt om § 8 og derefter om de ovrige 
forslag. .
7R henstillede, man stemte for S 8. Der skulle 
nedsættes et udvalg til at arbejde videre med de 
øvrige forslag.
4LK var glad for Bornholm var nævnt i forsla
gene. det skete så sjældent. Ville gerne have en 
kreds på Bornholm, så de også kunne være re
præsenteret.
4JA syntes, det var forkert at lappe videre på de 
gamle vedtægter.
Det blev vedtaget, at de 3 forslag gik videre i 
udvalg.

3RC foreslog en ændring til § 8. Denne blev ved
taget og der står herefter: Stykkerne 1. 2 og 3 
er uændret. Til talmæssigt og kritisk at revidere 
årsregnskabet vælger gf 2 regnskabskyndige revi
sorer. hvoraf den ene skal være statsautoriseret 
revisor. Derefter fortsætter det som HB's forslag. 
Stykke 5 udgår.
7R mente, man skulle fortsætte som hidtil med 2 
valgte revisorer i foreningen, og man kunne gøre 
som i år. at lade en statsaut. revisor stille regn
skabet op. Det var meget dyrt at ansætte en stats
aut. revisor.
4JA var tilhænger af statsaut. revisor, men man 
var vant til. at revisorerne blev brugt til stemme
udvalg. og det kunne man ikke med statsaut.
revisor.
3RC mente, den revisor der blev valgt på gf selv 
kunne ordne optællingen af stemmerne, og man 
kunne evt. til næste år lade revisorsuppleanten 
assistere.
7GL havde været den forste stemmeoptæller i 
foreningen, og der havde været den ordning, at ef
ter optælling blev de sendt videre til et andet 
medlem til efterkontrol. Dette måtte kunne gøres 
igen.
2WK foreslog, man valgte det udvalg der skulle 
tage sig af vedtægtsændringerne. Mente der skulle 
være 6-8 mand i udvalget, og ingen fra HB. Skulle 
der en advokat med til at afpudse forslaget, måtte 
man afse det.
3Y fastslog, det var HB der nedsatte udvalg.
4JA foreslog 3-4 mand i udvalget, og de skulle 
være spredt ud over landet. Der blev foretaget af
stemning om udvalget skulle nedsættes nu. Dette 
blev vedtaget.
8KN udbad sig forslag til udvalgsmedlemmer.
2WK syntes ikke. man skulle hænge sig i kredsene. 
Der skulle vælges 1 fra Kobenhavn. 1 fra Sønder
jylland og 1 fra Jylland eller Fyn. og de resterende 
udvalgsmedlemmer skulle vælges mellem gf-del- 
tagerne.
7XG havde den overbevisning, at for at arbejde 
godt skulle der kun være 3 i udvalget.
3RC foreslog ?WK. 7XG og en fra København.

Generalforsamlingen stemte for et udvalg på 3 
medlemmer.
Folgende blev foreslået: 4JA. 4LK. 5WK og 7XG. 
9ZI mente det københavnske og det sønderjyske 
forslag lå tæt på hinanden, og foreslog man valgte 
udvalgsmedlemmer fra København. Odense og 
Bornholm.
4LK syntes ikke. man skulle skændes om, at 
Bornholm skulle med i udvalget, de var så vant til 
at blive glemt.
Der blev foretaget afstemning om udvalgsmedlem-
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Afstemningsresultatet viste, at 7XG blev valgt 
med 123 stemmer, 4JA med 98 stemmer og 4LK 
med 88 stemmer. 5WK fik 82 stemmer.

Valg af to revisorer og en suppleant
3RC foreslog, man som statsaut. revisor valgte 
fa. Seier Petersen. København. Gf valgte 3RC til 
folkevalgt revisor og IGO blev suppleant.

OZ’s forside
Herefter forelå resultatet af afstemningen om OZ's 
forside.
OZ’s nuværende forside fik flest stemmer, og 1. 
præmien bortfaldt derfor.
Forslag nr. 4 indsendt af 4WR fik 2. præmien på 
kr. 150.-.

Eventuelt
5EL havde opstillet følgende resolutionsforslag, til 
vedtagelse på gf.:
Generalforsamlingen udtaler herved, at repeater
sagen ikke løses ved henvendelse til P&T. men 
løses ved frivillige forhandlinger de implicerede 
parter imellem, således at en tilfredsstillende løs
ning opnås. Losningen behover ikke nodvendigvis 
at folge et Region I forslag.
5EL syntes. 3Y gik for let hen over repeatersagen. 
det var et meget stort problem. Ønskede gf skulle 
give til kende over for HB. om de skulle gå til 
P&T.
5RO mente, det var vigtigt, vi selv ordnede sagen 
og anbefalede at stemme for resolutionen.
5WK udtalte, at hans synspunkt jo var kendt, 
mente denne afstemning kun kunne blive vildle
dende og ikke vejledende.
4JA anbefalede at stemme ja. det sidste vi måtte 
gøre var at gå til P&T.
5WK mente ikke. man kunne stemme på noget der 
ikke var på dagsordenen, og hvis man gjorde det. 
ville han påberåbe sig ret til sammen med 3 HB- 
medlemmer at få det til urafstemning.
8KH syntes, man skulle lade 5WK ga til P&T på 
egne vegne, men EDR skulle holdes udenfor.
12805 syntes, man skulle tage alle til rådighed 
stående midler i anvendelse overfor de der gik til 
P&T.

Skul man nu kværulere åbenlyst -? 
Hvor er vi så henne!?!

2UD havde været klar over. noget sådan ville op
stå på gf, og nu sagde man, 5WK kunne gå til 
P&T med sin egen sag. fordi nogle grupper ikke 
ville indordne sig og komme til det planlagte møde. 
Man tik efterhånden det indtryk, at det var en 
børnehave og ikke en forening med voksne men
nesker.
5WK oplyste, at det var som formand for VHF- 
udvalget. han talte.
9ZI havde kørt SSB og kanal på 2 m i et par år, 
og havde aldrig følt sig generet, mente det var 
personlige interesser der blev plejet. Man kunne 
ikke gå ind for Region 1 båndplanen. EDR havde 
jo selv stemt imod den på Region I modet. Ville 
gerne have svar på. om den sønderjyske repeater 
var stillet til rådighed af 6EG med den klausul, at 
han kunne sælge kommercielt grej.
5WK mente, at når vi var medlemmer af Region I. 
måtte vi på demokratisk vis følge vedtagelserne.
5EL mente ikke. vi før havde følt os nødt til at 
følge vedtagelserne.
6EG oplyste, at han ikke stod som ansvarshavende 
for den sønderjyske repeater, men hans firma 
havde stillet den til rådighed. Ville gerne kraftigt 
tilbagevise udtalelserne om kommercielt grej. Var 
villige til at flytte repeaterfrekvens, men det måtte 
være efter en europæisk plan. Kunne i ovrigt op
lyse. at repeateren først var tilbudt de sonder
jyske afd.. men de sagde nej.
8EH spurgte 5WK om, når han talte om Region 1. 
vedr. VHF. om det kun var frekvenser, eller alt 
det der tilhører.
12805 ville gerne vide. hvorfor vi skulle være 
medlem af Region I.
5EL oplæste et brev der var afsendt af 5KD til 
5SB (Århus afd. formand) på EDR’s papir.
5SB spurgte 5WK. om han var villig til at følge en 
henstilling om ikke at gå til P&T. 1 modsat fald 
måtte 5VYK trække sig ud af HB. Spurgte 3Y. hvad 
HB ville gore i denne sag.
3Y gjorde det klart, at det ikke var ham der tog 
stilling til noget i den forbindelse. 5KD’s brev til 
5SB var ikke underskrevet på EDR’s vegne, og det 
var beklageligt, det var skrevet på EDR’s papir, 
hvilket var påtalt overfor 5KD.
5AB ville ikke lade sig dirigere af nogen, havde 
tilladelse til at køre på 144-146. Kunne gå ind for 
resolutionen.
5WK mente, at så længe vi var medlem af Region I, 
måtte vi gå ind for båndplanen.
5GL udtalte, at EDR ikke kunne bestå uden ama
törer. men amatørerne kunne bestå uden EDR. 
Ville ikke lade sig dirigere af en bestyrelse, og så
fremt dette var tilfældet, måtte han melde sigud. 
Herefter blev resolutionsforsluget vedtaget.
5MK havde hørt et forlydende om. at 4JA her og 
nu ville rense 6PA. Spurgte gf. om man kunne
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være tjent med censur i OZ. Henstillede til HB at 
tage det til efterretning.
4JA var ikke klar over. han skulle tage 6PA i for
svar. Det punkt var i øvrigt drøftet tidligere på 
dagen og skulle ikke tages op nu.
7XG takkede de medlemmer der havde returneret 
det indlagte spørgeskema i OZ. Man ville nu af
holde et redaktionsmøde, og man ville forsøge at 
lave et OZ der var mere up to date.
3WP ville vide. hvor mange der havde meldt sig 
ud af EDR. Spurgte HR om censur vedr. et brev 
fra Hornemann. Omtalte også 6PA-sagen. og kom 
ind på han havde haft store udgifter ved at være i 
handicap-udvalget. Det hørte ingen steder hjemme, 
at 5WK truede med P&T. 4JA havde udtalt, at på 
gf ville han rense 6PA.
9ZI foreslog, man trådte ud af Region 1 straks, 
ville have det vedtaget nu.

7XG redegjorde for brevet fra Hornemann. OZ5HO. 
7GL mente ikke personlige kontroverser horte 
hjemme på gf. Var ked af. man igen rørte ved 
6PA-sagen. Mente man skulle afgøre sagen ved at 
blive gode venner igen. og sige 6PA en tak for det 
arbejde han havde udført.
4SJ var vidende om. man ikke kunne vedtage 
noget under eventuelt, men man kunne henstille 
til HB. at den skulle være imødekommende over
for læserbreve.
4JA ville vide. hvad imødekommenhed var.
4SJ - HR kunne, hvis brevet var for langt, sende 
det retur til forkortelse, man måtte ikke afvise dem. 
3RC henviste til 7XG’s lederartikel i OZ. nr. 
4/1972, hvori læserbreve var omtalt.
3W P syntes, tiltrædelsesartiklen var god. men ville 
gerne vide om et tidligere indsendt læserbrev med 
mange underskrifter var blevet bragt i OZ. hvis 
7XG havde været HR.
7XG svarede, at han arbejdede i samråd med HB.

3VV P mente. H B skulle indrømme, de havde begået 
en fejl overfor 6PA. der i dag var helt slået ud 
over denne sag.
4JA havde regnet ud. at der var ca. 700 der havde 
udmeldt sig. Ville støtte en resolution om læser
breve. Var forbavset over at blive angrebet i 
6PA-sagen. 6PA havde yderligere ikke afleveret 
nogle af EDR's effekter, og der var ikke stemning 
i HB for at afhente dem.
8FL spurgte, om et læserbrev med kritik af HB 
ville blive bragt i OZ. Man skulle hen til. at samt
lige breve blev optaget.
12805 mente, man kunne returnere et brev. hvis 
det varfor skarpt, og anmode om en beskæring.
4SJ afleverede følgende resolution: GF henstiller 
herved til den kommende HB, at den skal være 
imødekommende overfor læserbreve til OZ. HR 
kan bede indsenderen om at forkorte i nødvendig

grad. Læserbreve må ikke overskride I side maxi
malt pr. nummer.
Resolutionen blev vedtaget.
9ZI afleverede følgende resolution: Jeg henstiller 
til gf at tage folgende til afstemning: Det henstilles 
til HB at overveje EDR's eventuelle fortsatte med
lemsskab af Region I.
Resolutionen blev vedtaget.
7GL gik tilbage til diskussionen om 6PA-sagen 
under eventuelt. Frafaldt sin opfordring til HB om 
at give 6PA en undskyldning, da han nu havde 
fået flere oplysninger.
Der var på gf omdelt et skrift med 10 bud. Dette 
blev kritiseret og man bad ophavsmanden melde 
sig.
Det viste sig at være 3Y.
6EG havde regnet med. det var en seriøs gf, man 
skulle til. men havde nu en anden mening, og der 
var mange, der nu ingen tiltro havde til den HB 
der sad nu.
3WP mente ikke. 3Y var blevet formand, såfremt 
læserbrevene i 6PA-sagen var kommet i OZ.
III udtalte, at det var både forste og sidste gang. 
han var til gf i EDR. Dirigenten havde misforstået 
sin opgave, skulle lede mødet og ikke vejlede del
tagerne. Syntes det var for dårligt, der kun var eet 
HB-medlem. der havde rejst sig i repeatersagen.
4JA havde også givet sine kommentarer i sagen.
4SJ udtalte, at enhver HB kunne afskedige en ho
vedredaktør. men 6PA måtte kunne forsvare sig. 
efter han var aftrådt.
5RO trak sig nu tilbage fra HB-arbejdet. men 
takkede for de 13 år der var gået.
6EG syntes der var faldet mange bitre bemærk
ninger på denne gf. Hyldede initiativet med de nye 
forslag til OZ’s forside, men beklagede, at den 
nuværende forside havde sejret, nr. 4 var væsentlig 
bedre.
7TI. havde kendt 6PA siden han blev formand 
for F.DR. Mente ikke. 3WP havde fået særlig til
slutning til kravet om en undskyldning til 6PA. 
Hvis man ikke passede sit arbejde, måtte man gå. 
Håbede på et godt samarbejde i den nye HB til 
gavn for medlemmerne.
Generalforsamlingen sluttede kl. 17.31).

Vedrørende handicapsagen
Idet vi i øvrigt henviser til tidligere oplysninger 

(se OZ april 1972 side 145 og 146 og OZ oktober 
1972 side 386) skal vi her prøve på at redegøre for 
sagens nuværende stade.

OZ4RR. OZ3WP og OZ1TD har deltaget i et 
udvalgsarbejde under Landsforeningen af Vanføre, 
hvori i øvrigt deltog repræsentanter fra vanføre
organisationerne og fra nogle walkie-talkie klubber.

Det er meningen, at man efterhånden vil kon
centrere ekspeditionen af de bevillingsmæssige
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spørgsmål i Landsforeningen af Vanføre, idet man 
før såvidt det angår radiotekniske spørgsmål, vil 
rådføre sig med walkie-talkie klubbernes repræsen
tanter og med ovennævnte OZ'er.

Der er af Vanførefonden givet en rammebevil
ling foreløbig på kr. 50.000,- til hjælp for handi
cappede. som ønsker at blive radioamatører, og 
fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre vil der 
kunne bevilliges beløb til anskaffelse af walkie- 
talkie anlæg til handicappede, som ikke er i stand 
til eller har ønsker om at blive licenseret radio
amatør.

Udover anskaffelse af radiostation er det menin
gen, at der også skal gives tilskud til kursusvirk
somhed for handicappede, som ønsker at opnå 
licens.

Ansøgningerne bør fremsendes pa særlige ansøg
ningsblanketter. som kan rekvireres i Landsfor
eningen af Vanfore. Hans Knudsens Plads I10. 
2100 København Ø, tlf. (01) 29 35 55.

Det vil være nødvendigt i høj grad at appellere 
til amatørerne rundt omkring i landet, for såvidt 
det angår bedømmelse af den enkelte handicappe
des interesse og egnethed for at blive licenseret 
amatør og til vurdering af. hvorvidt man skid for
søge at opnå dispensation fra P&T. samt siden hen 
med montage af stationen øg med tilsynet med 
denne. Det er udvalgets opfattelse, at man i mange 
tilfælde bør starte med tit stille en walkie-talkie 
station til disposition for at se. om dette skulle 
være tilstrækkeligt for at tilfredsstille behovet samt 
for at prøve, om interessen holder sig således, at 
eventuel senere licens kan opnås.

Vi har noteret os indholdet af brevet fra man
dagsholdet i november-nummeret af OZ og kon
staterer. at der tilsyneladende ikke er de store 
divergenser i opfattelsen. Vi mener nemlig ikke. 
at man helt skal lukke af for mulighederne for at 
få dispensation, men det er vor opfattelse, at man 
bør følge en ret streng kurs og kun søge dispensa
tion i de tilfælde, hvor det er virkelig nødvendigt.

Vi regner som mandagsholdet også med stor 
imødekommenhed fra amatørernes side med at 
hjælpe de handicappede ind pa bandet, men vi er 
på den anden side overbevist om. at der kan være 
ansøgere, som vil være så uegnede, at vi lige så 
godt kan sige nej først som sidst.

Vi kan i øvrigt oplyse, at vor redegørelse, som 
er gengivet i oktobernummeret af OZ, blev fore
lagt på bestyrelsesmødet i Odense i august, og at 
vi er under indtryk af. at flertallet af bestyrelsens 
medlemmer stort set tilsluttede sig vore syns
punkter.

For så vidt angår EDR's eget fond. som OZ5KD 
har arbejdet med. ser vi meget gerne et samarbejde, 
idet der givetvis vil være en række tilfælde, hvor 
det vil være naturligere at anmode om assistance

fra dette fond end fra Vanførefonden. Desværre 
må vi sige. at vi ikke endnu har fundet et effektivt 
fond. som dækker de blindes problemer.

Vy 73 de OZ3WP og OZ1TD

Dejligt, nyt hus til radioamatørerne
Således skriver man i de Bornholmske aviser i 

omtalen af EDR Bornholm afdelings indvielse af 
det nye klubhus på Nørrekås den 11. november 
1972.

Bornholm afdelingens nye klubhus på Nørrekås.

Blandt deltagerne i receptionen var Rønnes borg
mester. Age Kjøller, der roste den store frivillige 
arbejdsindsats, som afdelingens medlemmer havde 
udvist ved opførelsen. Klubhuset er på 88 m2 og 
giver i sin udformning mulighed for udfoldelse af 
alle klubaktiviteter fra undervisning til telekommu
nikation. Borgmesteren gav endvidere udtryk for 
kommunens velvilje over for en forening, der som 
afdelingen her. sogte hjælp til selvhjælp. Kommu
nen har. foruden anden hjælp ved opførelsen, stil
let grunden gratis til rådighed.

Formanden for byggeudvalget. OZ4DQ. oplyste, 
at det første spadestik blev taget den 17. juni 
1972. tømmerrejsning fandt sted den 3. juli og i 
dag står huset klar til brug. OZ4DQ fortalte i øvrigt 
om byggeriets forløb, såvel den financielle som 
materielle. Denne redegørelse indeholdt mange 
»staldfiduser«, så går du rundt som afdelingsfor
mand og sysler med planer om tilsvarende projekt, 
kan du roligt henvende dig til EDR Bornholm 
afdeling og der få råd og vejledning.
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Receptionsdeltagere. fra venstre lederen af FOF, fru Else Guld
hammer, direktør Rasmus Christiansen, OZ4FF, OZ4DQ. borg
mester Åge Kjøller, arbejdsformand Ove Funclt Pedersen ug 
formanden for kulturudvalget Knud Jeppsen.

Dagen sluttede med en festlig sammenkomst, 
hvorunder man oplæste de mange hilsener og lyk
ønskninger. der var indløbet i dagens anledning. 
Foruden fra nærboende var der hilsener fra alle af 
format fordelt over hele Bornholm. Ä

OZ4FF i gang med at hverve borgmesteren som medlem af 
Bornholm afdelingen.

Ny afdeling af B N ELEKTRONIK. København
Efter en næsten eksplosionsagtig start, hvor de 

første lokaler på Norrebrogade 201 nu slet ikke

slår til mere. åbnede B N ELEKTRONIK den 4/11 
en ny afdeling på Jægersborg Alle 45 i Charlotten- 
lund. Her vil amatøren kunne finde rigelig parke
ringsplads samt i ro og mag i moderne, venlige 
lokaler finde, hvad han har brug for. hvad enten 
det drejer sig om gængse løsdele, kabinetter, kit 
eller lign. Også firmaets hovedsæde samt postordre
ekspedition vil i fremtiden have til huse i de ny 
omgivelser.

OZ siger til lykke.
Treheh

Licensen forhøjes
P&T meddeler, at licensen for senderamatører 

fra I. januar 1975 forhøjes med 10.- kr. til 40,- kr. 
årligt.

Principielt skal administrationen af amatørlicen
serne hvile i sig selv. men på grund af integrerin
gen i P&T's administration, har man kunnet nojes 
med denne beskedne forhøjelse. 

Q

EDR’s kopitjeneste
Nogle klip fra tidsskrifter, der er til rådighed for 

kopitjenesten:
OST. (amrk) aug. 72:

A single-eonversion 2-meter FM-reeeiver. 5 sider.
The Flashlight sidebander. 2 del. 5 sider.

sept. 72:
Universal power supply for the amateur station. 

3 sider.
Synthesis of a Varicap. 2 sider.
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okt. 72:
A high-performance solid-state receiver for the 

beginner. 7 sider.
An op-amp electronic keyer. 5 sider.

73-Magazine (amrk): aug. 72:
Slow scan TV: Introduction and a basic prin

ciples. 1 del. 8 sider.
Practical amateur FM-repeaters. 11 sider.

sept. 72:
Construction of a Plumbicon SSTV camera. 5 

sider.

Ham Radio (amrk) aug. 72:
Frequency synthesizer for the Drake R-4 recei

ver. 14 sider.

okt. 72:
High-frequency frequency synthesizer. 300 kHz- 

10 MHz. 6 sider.

Som tidligere nævnt kan der af ovenstående ar
tikler samt af andre fra de tidsskrifter, der er til 
rådighed for kopitjenesten, samt fra ældre nr. af 
OZ fås kopier. Prisen er I.- kr. pr. side + porto 
(tryksag), der lettest indbetales på min giro konto 
nr. 5 93 66 eller sendes i check.

OZ7EM. Ejvind Mad.sen. 
Sebber skole. 9240 Nibe.

 S ILENT  KEY

OZ6HB
OZ6HB. lærer H. Lund. Nørre Broby, døde d.

1. november efter nogle måneders alvorlig sygdom. 
Han blev 53 år og efterlader sig hustruen. Ruth. 
og en datter og svigersøn.

1 1951 fik han sendelicens, hvorefter han i nogle 
år var meget aktiv på 80 meter. Siden skiftede in
teressen til 2 meter, bygning af TV-modtagere. 
båndoptagere og måleinstrumenter, og i de senere 
år kastede han sig over transistorteknikken. En 
anden interesse var udenlandsrejser, enten som 
rejseleder for skolebørnene eller privat, hvorunder 
han ofte besøgte radioamatører.

For mig betyder Hennings død afslutningen på 
over 22 års venskab. Jeg mindes i dag med glæde 
og vemod hundredvis af timer i Ruths og Hennings 
hjem. Der var et fast punkt på mit program, når 
jeg var hjemme på besog. at jeg skulle ud at have 
en sludder med Lund’s. Vort sidste mode blev i 
sommer på Fåborg sygehus få dage efter Henning

havde gennemgået en stor operation; han livede da 
kendeligt op ved atter at få en snak om vor fælles 
interesse, elektronik. Hvor vil jeg komme til at 
savne disse besøg.

Vi mange danske og udenlandske radioamatører, 
der i årenes løb har nydt godt af Ruths og Hennings 
ægte gæstfrihed, vil sende vore medfølende tanker 
til Ruth og bevare mindet om OZ6HB.

Arne Pedersen, OZ7MA

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
O Z 2 N U  P . O .  B O X  3 3 5 ,  9 1 0 0  A a l b o r g
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 Rs 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

Bulletin-stationer
For et par år siden efterlyste jeg her i spalten 

stationer, der ville stille sig til rådighed som sta
tioner i et »Bulletin-net-. således som det er kendt 
fra vore nabolande.

Desværre kom der ikke dengang tilstrækkeligt 
antal til at alle bånd og sendetyper kunne dækkes.

Sagen er nu aktuel igen. og jeg skal derfor efter
lyse stationer der kører: CW - SSB - VHF og 
RTTY - vi skal bruge flere indenfor hvert område. 
De stationer, der meldte sig i forrige omgang bedes 
melde sig påny - såfremt interessen stadig er til 
stede.

Henvendelse rettes omgående til Tr. Dept.

Forsøgsudsendelse
En forsøgsvis »Bulletin-udsendelse« vil finde; 

sted søndag d. 14. jan. kl. 09,00 DNT på ca. 3702 
MHz med SSB.

Fra kl. 08.45 vil bulletinstationen, der under 
denne udsendelse anvender kaldesignalet OZ7EDR/ 
P være QRV for modtagelse af kaldesignal på sta
tioner. der ønsker kontakt for aflæggelse af rapport 
efter udsendelsens ophor. Stationerne vil derefter 
blive opkaldt i den rækkefølge, de er blevet noteret.

Eventuelt stof til denne udsendelse skal indsen
des til Tr. Dept.. således at det er fremme senest 
torsdag d. II. januar 1973.
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Naval Research Laboratory
Ovennævnte institution fejrer sin 50-års eksistens 

i 1973 og i den anledning har vi modtaget et ret 
fyldigt materiale, hvoraf det bl.a. fremgår, at man 
til ære for amatører over hele verden har frem
stillet attraktive erindrings-QSL. samt et diplom 
til de der opnår kontakt med 5 amatører på labora
toriet eller med deres klubstation W3NKF.

Hele dette materiale vil blive omtalt i »Bulletin
udsendelsen«, medens en del vil blive gengivet i 
jan. »OZ«.

Ko-ordinatoren for de forskellige aktiviteter er 
W3BLC. desuden fordeler aktiviteterne sig således: 
CW-SSB-RTTY: W3MFJ-W3SRA-W3WOX 
VHF: W3BDK - W3SFY
SSTV: WA9GVK - WB4YTU
E.M.E.: W3KE

600 ars jubilæum
The Bristol 73 Committee af RSGB indbyder til 

festligholdelsen af 600-året for tildelingen af »the 
Royal Charter to the City and County of Bristol«. 
Og samtidig RSGBs diamantjubilæum.

Nærmere om dette arrangement både i »bulletin
udsendelsen« som i næste »OZ« kun nævnt her, 
fordi den tilknyttede contest starter 1. jan. og løber 
til 31. august 1973. Det gælder derfor om at være 
med fra starten for at opnå så mange kontakter 
med Bristol-stationer som muligt.

Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på - 
hvad der måske for en gang skyld vil animere til 
at deltage i en contest - at den station udenfor 
Flngland. der i løbet af contesten opnår det højeste 
pointstal vil få tildelt en Itel kusse Sherry fru et 
berømt Bristol Vinhandels/Irma.

OZ2NL

OZ1LO
blev kontinentalvinder for Europa i ARRL’s DX 
Competition 1972 på CW.

EDR lykonsker.

Aktivitetstest
Fone:
OZ4XP = 630 P

CW:
OZ7RA = 72 P

OZ8KY = 603 P OZ9HS = 72 P
OZ6BF = 585 P OZ4H = 72 P
OZ2UA = 540 P OZ5MF = 68 P
OZ5EV = 540 P OZ5MN = 64 P
OZ8DK = 440 P OZ2UA = 64 P
OZ3EVA = 423 P OZ9OI = 60 P
OZ1LG = 399 P OZ7RA point fra okt
OZ9OI = 385 P rettes til 95.

OZ4H = 352 P
OZ8QL = 320 P
OZ4TA = 320 P
OZ8KU = 304 P
OZ3KE = 240 P
OZ5MN = 238 P
OZ5ME = 210 P
OZ4FA = I6l P

Husk nu, at jeg skal have loggene så hurtigt 
som muligt senest den 18. i måneden.

73 og vel mødt næste test, der finder sted den 
14. januar 1973 OZ8KU, Charly

Forestående tester
Herved bringes meddelelse om nedenstående te

ster, hvor vi ikke mindst forventer en god del
tagelse i den førstnævnte, der som bekendt former 
sig som en landskamp mod de øvrige nordiske 
lande.

N.R.A.U.-testen 1973
EDR står denne gang som arrangør af NRAU- 

testen. hvorfor vi her bringer de gældende regler: 
Testen afholdes således:

Lørdag d. 6.jan. 1973 
Telegrafi: Kl. 13,00 til 15,00 GMT

Kl. 19.00 til 21.00 GMT
Telefoni: Kl. 15.30 til 17.30 GMT

Kl. 21,30 til 23,30 GMT

Søndag d. 7.jan. 1973
Telegrafi: Kl. 05,00 til 07,00 GMT
Telefoni: Kl. 07,30 til 09,30 GMT

For testen gælder i øvrigt som hidtil:

Koder:
Der sendes koder der består af RS/T efterfulgt 

af QSO-nr. og en kode på fem bogstaver.
Eks. CW: 579001 Aksel - fone: 57001 Aksel. 
Bogstaverne Å. Æ og Ø må ikke benyttes. 
Under efterfølgende QSO sendes den bogstav

gruppe. der er modtaget under forudgående QSO.
Der anvendes separate nummerserier for hen

holdsvis CW og fone.
QSO's og numre føres kronologisk i loggen uden 

hensyn til bånd.
Kun én log - ikke separate logs for hvert hund.

Points:
Kun en QSO med hver station på samme bånd i 

samme periode.
Hver ret afsendt og modtaget kodegruppe giver 

1 point.
Hver QSO kan således give to points.
Deltagere, der har haft QSO med en station, der
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ikke har indsendt log. får I point for en sådan 
forbindelse, forudsat at andre stationer har haft 
forbindelse med samme station.

Landskampen:
Summen af deltagernes CW og fone points sam

menlægges landsvis, og danner som sådan grund
laget for placeringen.

Individuelle vindere:
Individuelle vindere er de. der har opnået højeste 

pointssum i:
Kl. A) CW 
Kl. B) FONE
Kl. C) Komb. CW + FONE 

For en ordens skyld gøres opmærksom på. at 
sidstnævnte klasse Kl. C. ikke tæller med i lands
kampen.

Præmier:
Vandrepris i landskampen samt diplomer til de 

fem bedste i hvert land i hver klasse.

Loggene:
Loggene udføres i A4-format på højkant og skal 

indeholde følgende rubrikker: Dato - tid (GMT) - 
bånd - stn. worked - MSG modtaget - MSG af
sendt - points - samt tom rubrik for bemærkninger.

Checklogs vil blive bedømt som almindelige test
logs.

Øvrige bestemmelser:
Deltagerne i NRAU-testen må alene og uden 

hjælp gennemføre denne.
Operatøren må ikke have hjælp til logskrivning, 

båndaflytning osv.
Multioperatørstationer tillades ikke.
Deltagerne skal afgive følgende erklæring:

Hermed bekræfter jeg ... på ære og samvit
tighed. at jeg har deltaget i NRAU-testen i over
ensstemmelse med dens regler, og at min station 
er kørt og betjent efter de regler, som min licens 
foreskriver.

Underskrift
Deadline:

Loggene indsendes inden udgangen af januar til: 
EDR’s Tr. Dept.
Box 335 - 9100 Aalborg.

REF - den franske eontest 1973
Perioderne for denne er folgende:

CW: 27. jan. kl. 14.00 GMT til 28. jan. kl. 22,00 
GMT.
FONE: 24. feb. kl. 14.00 GMT til 25. feb. kl. 
22.00 GMT.

Koder: RS/T og QSO-nr.

Points: 3 points for hver QSO med F eller DUF 
stationer (1).

Multiplier: 1 point pr. bånd for hvert forskelligt 
departement og hvert forskelligt DUF-land. 

Score: Antallet af QSO-points multipliceret med 
summen af multipliers på alle bånd.
Loggene sendes til Traffic Manager:
Lucien Aubry - F8TM
Rue Marceau 53
91120 Palaiseau - France.

(I) Vær venlig at bemærke, at i samme periode 
er stationer fra HB - 4U I - LX og ON aktive 
i contesten. QSO med stationer herfra tæller i 
REF-contesten med points og multipliers som
ovenfor.
22 HB-kantons - 9 ON-provinser - 4UI - LX
- 9Q - 9U - 9X.

Awards
Ved ansøgning om franske diplomer er forbin
delser i REF-testen gyldige - uden QSL - 
indtil to år efter testens afholdelse. Naturligvis 
under forudsætning af. at de krævede forbindel
ser kan påvises i de indgåede logs. Husk derfor 
din egen log først og fremmest.

JULETESTEN 1972
Så er tiden inde. hvor der igen indbydes til 

EDRs juletest. Testen afholdes som sædvanlig 2. 
juledag den 26. dec. med følgende testperioder: 
Telefoni: Kl. 08.15-09.15 DNT 

Kl. 15.30-16.30 DNT 
Telegrafi: Kl. 09.30-10.30 DNT 

Kl. 16.45-17.45 DNT 
Testen afholdes kun på 80 m og opdeles i 3 

klasser: single opr., afdelings stn. og DR amatører. 
Der benyttes 4-cifret/5-cifret kode. hvor de sidste 
to cifre angiver QSO nr. begyndende med nr. OL 
Der tillades kun en QSO med hver station i hver 
periode. Hver rigtigt afsendt og modtagen kode- 
gruppe giver 1 point - en komplet QSO giver 
altså 2 points. DR amatører aflytter flest mulige 
QSO’s og rapporterer de af begge stationer ud
sendte kontrolgrupper. Telefoni og telegrafi be
dømmes hver for sig. og der udstedes diplomer 
til de 5 bedst placerede stn. i hver afdeling. Log
gene skal indeholde folgende oplysninger: Tid - 
call - afsendt og modtagen kodegruppe samt en 
rubrik til mgr's udregninger. På loggen angives 
call. QTH og stationsbeskrivelse, klubstationer 
skal også anfore hvilken amatør, der har deltaget i 
testen.

Logs skal sendes til:
OZ5GF. Leif Olsen.
Bogfinkevej 7. 4800 Nykøbing Fl. 

med seneste poststemplingsdato den 4. januar 1973. 
Husk nu at indsende log. da checklog ikke tæller i
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denne test. Det skulle ikke igen i år være de ude
blevne log, der afgør denne test. Med håbet om en 
god test ønsker Contest Manager en glædelig jul 
og et godt nytår.

OZ5GF

Årets vinter condx er nu på det højeste, hvor de 
tre høje DX bånd 14-21-28 MHz er ubrugelige 
efter mørkets frembrud, dog med enkelte undtagel
ser.

3.5-7 MHz er bedst en time før og efter solens 
op- og nedgang. Det er således, at der skal være 
morgen i et af de to lande, der onsker DX QSO på 
de to LF bånd.

Ser vi tilbage på det år som er gået. synes jeg. 
at det har haft særdeles gode condx pa de tre hoje 
bånd. især på 28 MHz. Vi husker nok de gode 
åbninger til PACIFIC. Derimod har 3.5-7 MHz 
ikke endnu været så gode som i 1970-71. Denne 
gang blev det desværre også tilfældet, at gode DX 
nyheder ikke blev bragt i OZ-DX. Af de vigtigste 
er W6GQUs trip til VR3. FANNING. ISL. som 
VR3AC. måske også KP6. Håber condx tillader så 
mange OZ som muligt. QSL via K3RLY dvs.
l.N.D.X.A. DJ6QT. AFRICA-TRIP som XT2AC- 
TZ2AC-TYØABD kom også bag på mange. QSL 
til DJ6QT.

Ang. SY1MA opr. har vi ikke modtaget noget 
generelt fra A.R.R.L.s DX kommite. Der var kun 
tale om 14-21 MHz opr. 3.7 MHz opr. var pirat 
virksomhed. 4W1AR QSL-DJ9ZB. samt 4W1BC. 
QSL-G3SUW er QRV fra YEMEN på flere bånd. 
ofte på: 14.270 MHz. 1600 z. W3HIZ opr. fra 
HH9DL. QSL via hjemme QTH. Don går nu 
QRT fra Haiti. NEW QTH STATESIDE. Nu er 
der kun tilbage, og det er da en trøst. HH2JT. 
SSB/CW. QSL = C.B.

LU 1ZR-Alberto og co. QRV fra DECEPTION 
ISL. (SHT. SHETLANDS) 14.195 MHz QSX op 
10 kHz. Også 14.070 MHz CW 0200 z. QSL til 
K4MZU det er ikke en DX-pedition. men QRL. 
Måske der er en chance for. at ALBERTO skal 
klare et lignende arbejde på SHT. SANDWICH. 
ISL. i 1973. som er et af de mest sjældne prefix 
på DXCC listen.

XV5AC for de næste to år ved opr. (CHESTER). 
Der er tale om all band. samt besøg på stn. af 
gode opr. i større CONTESTER. QSL = WIYRC.

VQ9HCS, Harry QRV fra ALDABRA ISL. ofte 
14.195 MHz 1630 z. Også CHAGOS. ISL. er

QRV med VQ9DW. oftest 21.230 MHz 1500 z.
samt 14.222 MHz 16-1700 z. WA1RDH/VQ9 er
QRV.

OX3LP går QRT. men kommer igang fra en 
nykøbt antenne-farm på Sjælland.

3LP skulle komme igang fra C3 I. samt CN8PL. 
men også som EA7OH/EA9. SP. MAROCCO. 
XE1IIJ anvender call 6G1AA i contest. QSL = 
W2GHK.

FR7AI/E fra EUROPA ISL. tæller som JUAN 
DE NOVA. Nogle QRG: 14.201 MHz 1600 z.
samt 14.150 MHz 1500 z. Meget tit også i den
lave ende af 14.1. hvor der bliver talt fransk. 
XU1AA 14.195 MHz 1500 z. Der er ingen egentlig 
faste opr. på. 5U7AW er ofte på 14,280 MHz 
1700 z. 5X5NK ofte på 14.170 MHz omkring 16-17 
z. Alt kan ske i dette land. så lad ikke chancen gå 
fra dig. hvis du mangler 5X5. ST2SA dr. SID ofte 
QRV SSB/CW all band. men mest 14-21-28 MHz.

HC2YL. Darleen Magen ag HC2OM, Joe Magen. QRV for 
Skandinavien. (Foto via OZ6MI)

9Q5PF har lic. i TL8. skulle være igang nu. 
TR8VE er tit hørt på de 4 hoje bånd. TN8BK er 
QRV igen efter EU ferie.

1 et brev fortæller DARLEEN: HC2YI.. at hun 
er QRV alle bånd. især onsker hun QSO med OZ 
pa 7 og 3.7 MHz. Benytter også lejligheden til at 
sende alle de bedste hilsener til alle danske ama
tører (se foto).

I OZ-DX skrev jeg. at de sidste DX nyheder var 
at finde på 3.680 MHz fredag kl. 20.00 z. Desværre 
var condx så dårlige, at dette net nu kører lørdag 
samme QRG kl. 13.00 z. Ne4 kontrol er OZ3SK. 
Du er altid velkommen til at kalde ind. enten for 
at fortælle, hvad du har hørt, wkd. eller hvis du 
mangler QSL QTH.

I juledagene der kommer, skulle du prøve at gå 
din LOGBOG igennem og se hvad du mangler af 
QSL. skriv dem op og lad os prøve at se på dem. 
Jeg er sikker på. at vi kan hjælpe dig. Når jeg 
skriver »VI«, mener jeg den forholdsvis nye for
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ening: DANISH DX GROUP som tæller ca. 40 
medlemmer.

OZ-DX red. vil gerne hermed ønske HANS 
OZ5DX til lykke med 5BDXCC. Vi der ved. hvor 
lidt tid HANS har til at dyrke sin hobby, ved også. 
at det er en fantastisk opgave at gennemføre. Der 
kan kun blive tale om weekend-arbejde og en del 
af tiden QSY til 0X3. Det kan lige tilføjes, at 
HANS er blandt de fineste CW opr. her i Skandi
navien.

Nu da det er sidste OZ-DX i 1972, vil jeg da 
gerne benytte lejligheden til ønske en god jul 
samt et godt DX nytår. Jeg håber, at I fremover 
vil være med til. at den høje standard, som vi er 
kendt for. kan bevares. Der er jo en stigende 
tendens til at lave JAMMING samt PIRAT virk
somhed på vore bånd. Mit ønske er. at disse ting 
ikke kommer fra danske RADIOAMATØRER.

STOP PRESS: Det er rapporteret, at en SCIEN- 
TIFIC gruppe fra Norge er på vej til rare BOUVET 
1SL. Opr. er3Y4CG-3Y4DQ. opr. ijan. 1973.

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

Vy 73 es best DX de OZ6MI, Per

Fra 0 til 50 km. = 1 point
Fra 50 til 100 km. = 2 points
Fra 100 til 200 km. = 3 points
Fra 200 til 300 km. = 4 points
Fra 300 til - km. = 5 points

I nogle tilfælde vil systemet ikke være helt ret
færdigt. men da testen deler sig over 12 runder, vil 
det blive udglattet. Et Q R A  kort kan nu blot for
synes med de 4 cirkler, og så er points antallet 
hurtigt udregnet.

Jeg håber, dette vil medføre et større antal logs 
i brevkassen.

Testindbydelse
EDR indbyder hermed alle licenserede amatører 

i Skandinavien til årets juletest.
Tidspunkt: 26. december 1972 kl. 08,00-11,00 GMT. 
Bånd: 144-146 MHz. Reg. 1 båndplanen anvendes. 
Points: I points pr. km.
Logs sendes senest den 25. januar 1973 til:

Jørgen Brandi OZ9SW 
Vorgod Østerby 
7400 Herning

Aktivitetstesten
11. runde i testen gav følgende placeringer: 

144 MHz:
OZ2GM - 4.345 OZ6HY - l.028
OZ9PZ - 1.983 OZ7FF - 8I2
OZ1ZR - 1.589 OZ6TW - 483
OZ2ZB - 1.363 OZ8KB - 609
OZ9SW - 1.360 OZ6BT - 6I6

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 19.00-23,59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den I. onsdag i måneden 
kl. 21.00-23.59 DNT.

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

Aktivitetstesterne 1973
Testerne i 1972 har gennemgående været præget 

af stor aktivitet, fra 30 til 100 stationer pr. aften, 
men loggenes antal har sjældent overskredet 15. 
Jeg har det indtryk, at amatørerne gerne vil deltage, 
og gør det også. men det relative store arbejde det 
er. at udmåle og udregne testloggen kniber det lidt 
med.

i et forsøg på at lette dette arbejde, vil vi prøve 
at indføre et nyt pointssystem, efter nedenstående 
skema:

Oscar 6 nyt
Når dette skrives, har Oscar 6 gennemført 445 

omløb, og følgende aktiviteter kan noteres:
OZ1OF worked: G3LTF. F9BO. DK2ZF og 

DJ9DL.
SM6ESG og SM7DEZ har hørt dens 70 cm. 

beacon, med store signalstyrker.
F9FT er meget aktiv, og har pr. 5. november 

kort 1 18 QSO's. hvoraf følgende bør nævnes: 
SV1AB. WØRLI. W4WNH. UW6MA. OH2DV. 
UA 1DZ og K2RTH.

PA0JMV: K9HMB. VE2BYG og 11TEX.
Fra Holland meddeles følgende: High power sta

tioner i G. F. DL og PAø gør det svært for svagere 
stationer at komme til orde. desuden vil det med
føre. at Oscar 6 går QRT for tiden, medmindre 
dette kan stoppes.

Nedenstående regler bor følges:
1. Brug ikke for stor effekt, men anvend i stedet 

en antenne der kan vippes. PAøPVW har hørt 
sine egne signaler med 500 mW.

2. Kort-distance forbindelser er ikke interessante, 
og bor derfor ikke forsøges, det vil give bedre 
plads for DX.

3. En båndplan er nodvendig:
29.450-29.500 kun CW 
29.500-29.550 kun phone

4. Testning for at prøve modtagelse af egne sig
naler bor ikke foretages.

5. CQ opkald og svar skal være meget korte. 
Planen er foreslået af HB9QQ.
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Til slut skal meddeles, at W1AW sender hver 
dag undtagen søndag info om kredsløbs data og 
tider på følgende frekvenser: 3780 - 7080 - 14080 - 
21080 og 28080. Klokken 00.01 GMT.

Testresultat
Lidt forsinket er resultaterne nu indløbet for 

1ARU Region 1 VHF/UHF/SHF contesten 1971.

Septembertesten: 
144 MHz faste stns:

l. F9FT/a - 122.125 points
2. DC8RAA - 113.597 points
3. DL2CJA - 93.941 points

34. OZ2JY - 36.250 points
129. OZ2ME - 12.238 points
173. OZ7FF - 8.750 points
241. OZ5TDR - 5.317 points
254. OZ4EM - 4.133 points
260. OZ2ZB - 3.905 points
268. OZ6HY - 3.676 points
296. OZ6BT - 2.658 points
307. OZ8QD - 2.420 points
348. OZ5ZH - 1.527 points
352. OZ6CP - 1.440 points
371. OZ3RH - 1.175 points
379. OZ2NX - 1.015 points
408. OZ9HN - 337 points

144 MHz portable stns:
l. F6ADZ/p - 122.840 points
2. PA0MS/a - 102.518 points
3. FlASS/p - 96.980 points

16. OZ8H/p - 75.208 points
175. OZlFF/a - 21.630 points
190. OZ5KG/a - 19.951 points
292. OZ4M\V/a - 5.168 points
309. OZ5XN/p - 3.893 points
355. OZ6TW/a - 549 points

432 MHz faste stns:
1. DJ9DL - 1 1.100 points
2. DL7HR - 9.249 points
3. DC6QP - 8.053 points

432 MHz portable stns:
1. G3LTF/p - 13.555 points
2. G3HBR/p - 11.553 points
3. G30BD/p - 11.551 points

1296 MHz faste stns:
1. DJ1CR - 590 points
2. DL9JU - 541 points

1296 MHz portable stns:
1. G3FP/p - 2.244 points
2. G3HBR/p - 1.915 points

Oktobertesten:
432 MHz faste stns:

1. PA0EZ - 30.562 points
2. PA0VZL - 19.409 points
3. OE2ZWP - 18.695 points

64. OZ5NM - 1.668 points
78. OZ9FR - 661 points
91. OZ5DD - 280 points
92. OZ5AH - 211 points
99. OZ9AC - 60 points

100. OZ9CR - 40 points
101. OZ2GU - 30 points
102. OZ4HZ - 17 points

432 MHz portable stns:
1. DL0FT/p - 31.310 points
2. PA0MS/p - 22.891 points
3. PA0JNH/p - 20.891 points

26. OZ9SW/p - 5.364 points

1296 MHz faste stns:
1. PA0HVA - 1.718 points
2. G3ZYC - 1.657 points

1296 MHz portable stns:
1. G3LTF/p - 3.1 10 points
2. OK 1 Kl R/p - 2.489 points

OZ9FK
Flemming er en af de få amatører herhjemme, 

der virkelig gør noget ud af UHF båndene, og som 
vel nok bedste resultat kan nævnes to G stationer 
på 1296 MHz. Stationen består af følgende:

432 MHz
Modtageren er med AF279 i HF trinet, efterfulgt 

af 144 MHz grundmodtager. Senderen kører med 
en QQE03/20 i PA trinet, og 20 W SSB og FM til 
antennen, der er en 46 el. J-beam.
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1296 MHz
Converterens HF trin. der består af to HP821e 

transistorer, er anbragt i en vandtæt box lige under 
antennen, blanderen består af en HP5082-2900 
diode, derefter folger en 144 MHz grundmodtager. 
Senderen kører med en 3CX100 som tripler fra 432 
MHz og nok en 3CX 100 som PA med ca. 20 W til 
antennen, der er en parabol med en diameter på 
1.6 m.

1296 MHz MB nvt fra OZ9CR
Efter en del besvær er vi nu her på stationen 

(OZ3FYN). i stand til at modtage egne signaler fra 
månen.

Det er en oplevelse at høre signalerne komme 
ind. man tror ikke sine egne øren de første gange, 
man horer det. Men at signalerne har været på 
månen og kommer tilbage er en kendsgerning. 
Hvis man drejer parabolen bare nogle få grader til 
siden, kan man absolut ikke høre signalerne. 
Parabolen må indstilles meget nøjagtigt på månen 
og man kan ikke regne med. at det afsendte signal 
kommer tilbage på samme frekvens, som det var 
afsendt på. da doppler effekten kan give betydelig 
forskydning. For at finde ekkosignalet må man 
sende og lytte mange gange, og mellem hver gang 
dreje modtagerens skala nogle Hertz, indtil signalet

OZ9PZ under monteringen af en 46 el. antenne, som vi anvendte 
på station OZ1OZ under oktober UHF testen.

RESULTATLISTE 
for E.D.R. oktober UHF contest 1972

432 MHz:
Placering: Kaldesignal: Points: QSO: PA: RX indg.: Antenne
l. OZ1OZ 13 .418 44 4CX250 AF239s 46 el.
2 SM7DEZ 4.2 15 1 1 EC8020 AF239 46 el.
3. OZ7LX 3.310 1 1 BAY96 AF239 46 el.
4. OZ9FR 1.330 “ QQE03/20 AF279 46 el.
5. OZ5WK 740 6 EC8010 AF239 4x 10 el.
6. OZ3TZ/a 307 4 2N5646 TA7I53 10 el.
7. OZ9AC 130 s QQE06/40 AF239 16 el.

Længste QSO: SM7DEZ - ON5EW/a = 723 km. 
Følgende lande blev kort fra OZ: SM. DL. OK. 

PAo, SP og ON.
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dukker op. Omskiftningen mellem sending og mod
tagning er temmelig indviklet, idet alt lytte-grejet 
må være absolut afbrudt, kortsluttet og skærmet, 
når senderen er i gang. at ikke de uhyre følsomme 
og kostbare transistorer skal svide af. Det tager et 
radiosignal ca. 2½ sekund, at tilbagelægge distan
cen og man kan påregne at have de 2 sekunder til 
at lytte i. det halve sekund går til omskiftningen. 
Som regel er der ikke tid til, at høre mere end 
ekkoet af et enkelt morsetegn. en række E'er har 
tilbøjelighed til at flyde sammen på grund af hur
tiggående QSB. men holder man nøglen nede og 
frembringer en ren bærebølge, kommer der et ud
mærket ekko. Det er rart at have et ekko fra 
månen, når senderen skal tunes i max.

Vy 73 de OZ9CR. Hans

Vi glæder os i denne tid. nu falder julesneen 
hvid. så ved vi juletesten kommer ... Ja, årets 
store begivenhed, juletesten, står for døren. Den 
afholdes traditionen tro 2. juledag. (Se tidspunkt 
og frq på side 469).

Desværre har der ikke været den store deltagelse 
i lytterafdelingen de sidste par år. men det må for
mentlig skyldes uvidenhed om. hvad denne »jule
leg« går ud på. Derfor en lille snak om contest:

Contests afholdes regelmæssigt af forskellige 
radioamatorsammenslutninger rundt om i verden. 
Meningen er. at man i et givet tidsrum skal opnå 
kontakt med så mange stationer og oftest også med 
så mange lande som muligt. Formålet er at give 
deltagerne mulighed for at opove en hurtig og sik
ker stationsbetjening.

For lytteramatøren gælder det om at få nedskre
vet stationernes kaldesignaler. samt de rapporter 
de udveksler. Rapporten kan f.eks. være 58004. 
hvor de to første tal angiver læselighed og styrke 
(R5 S8) og derefter følger et tal. der angiver num
meret på QSO'en.

Nu er det svært at beskrive, hvordan det hele 
foregår i praksis, man må selv prøve, hvordan det 
er at være med. Har du ikke provet at deltage i 
tesfer for. bør du tage det ganske roligt i begyn
delsen. Stil modtageren ind på en frekvens og no
tér de kaldesignaler og rapporter, der bliver ud
vekslet på denne frekvens. Når du så er blevet 
mere øvet. kan du selv udsøge stationerne og no
tere dem du ønsker.

1 juletesten gælder det først og fremmest om at

få nedskrevet så mange kaldesignaler og rapporter 
som muligt. For at holde rede på de sammen

hørende kaldesignaler og rapporter bør du benytte 
en eller anden form for opstilling. En contestlog- 

opstilling har været vist i OZ nr. 4 1972.

Andre oplysninger vedr. juletesten:
Points: Hver rapport giver I (et) point. (En hel 

QSO. hvor der bliver udvekslet 2 rapporter, 
giver altså 2 points). Der findes ingen multi- 
pliere i testen.

Præmier: Der udstedes et diplom til de tre. der har 
opnået flest points.

Logs: Sendes inden 8. januar 1973 til OZ5GF.
Skulle du efter juletesten have fået lyst til at del

tage i endnu flere test'er, så husk at næste runde 
af aktivitetstesten følger den 14. januar. (CW fra 
kl. 8.30 til 10.00 DNT og fone fra 10.00 til 11.30 
DNT på 80 m. (Logs til OZ8KU).

Sporgsmål ang. testen samt stof. sendes til OZ- 
DR 1638. Karsten Meyer, Odensevej 54. 5500 
Middelfart.

Vy 73 es hpy xmas de OZ-DR 1638

MOLBOJAGT 2/1972
. . . blev afviklet, som navnet siger, i det ræve
lumske område Mols. lørdag aften den 28. oktober.

Jagten bærer ikke sit navn uden begrundelse, for 
ud over at motionere deltagerne i bjergene, kom
mer jægerne ofte ud for de særeste pejleresultater. 
Et sted. hvor ræven lyder klar og tydelig, kan 
pejleretningen vise sig at være ganske misvisende, 
medens man et par hundrede meter derfra, måske 
slet ikke kan hore udsendelsen.

MOLBOJAGTEN skal da også kun tages for en 
morsom og anderledes jagt. som opvarmning til. 
eller afslutning på. årets mesterskabsjagter.

Egentlig startede Molbojagten som et lokalt År- 
hus-fænomen. men har i de sidste år tiltrukket 
jægere fra Midt- og Sydjylland samt Fyn.

Nærværende jagt var averteret i OZ den 15. sep
tember. En tænkt påmindelse i oktober-OZ (side 
397) havde, trods fin placering og opsætning, des
værre ikke den tilsigtede virkning. Sætternissen 
havde ændret ordet MOLBOJAGT til MOB1L- 
JAGT. men det skal være ham tilgivet.

Arhusrævene var glade for de 14 jagtinteresse
rede. der trodsede tågen og efter en vellykket jagt 
mødtes med arrangørerne til en kop kaffe.

Aftenens vindere, der nu atter skal huse vandre
pokalen »MIKKEL MOLBO«, blev Jørgen Niel
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sen og Kai Kristensen fra det jysk-fynske område. 
Til deres trofaste XYL's hjembragte de desuden 
halvanden liter god hvidvin. Også holdene på 2. og
3. pladsen fik hver en tlaske, dels Sherry, dels 
Du bonnet.

Vinderholdet brugte kun 4? minutter til at ned
lægge de to ræve. men så sad Jörgens bil til gen
gæld heller ikke fast denne aften!

De øvrige placeringer var som følger:
nr. 2  OZ3KF og Henrik ............... 1 time 28 min.
nr. 3  OZ6EI og OZ1TI ................  1 time 40 min.
nr. 4  OZDR 1532 og Peter m.fl. I time 43 min.
nr. 5  OZ1KH og farmand   32 min.

om ræv U
Arhusrævene siger tak til deltagerne og håber på 

et gensyn til foråret, forhåbentlig i selskab med 
mange flere!

Såfremt det overhovedet er muligt, vil ønskerne 
om 3 RÆVE blive fulgt op.

Arhusrævene

RTTY amatøren

E.U.R.D. - Europæisk RTTY diplom
udgivet af DAFG. Deutsche Fernschreib Gruppe.

Diplomet udgives i 3 klasser:
Klasse III: QSL fra 20 lande i Europa og min. 100 

point.
Klasse II: QSL fra 30 lande i Europa og min. 150 

point.
Klasse I: QSL fra 40 lande i Europa og min. 200 

point.
Alle bånd må benyttes (incl. VHF).
Alle QSL skal være dateret efter 1. januar 1965. 
QSO'er fra WAE DX RTTY test tæller uden 

QSL.

Hvert officielt europæisk prefix tæller I prefix 
point pr. bånd.

Afgift: DM 5,- eller 8 IRC.

D.R.D. - Deutsches RTTY diplom
Dette diplom udgives ligeledes af DAFG og kan 

erhverves ved QSO'er indenfor 1 kalenderår (1/1
31/12).

Der skal præsteres 25 point. Hver QSO med en 
tysk RTTY amatør tæller I point på HF og 2 
point på VHF/UHF.

Hver tysk station må kontaktes 1 gang på HF og 
1 gang på VHF/UHF.

Ingen QSL. men en udskrift af loggen bekræftet

af to andre amatører eller af radioklubben.
Afgift: DM 5,- eller 8 IRC.

Ansøgninger om disse diplomer sendes til: 
DAFG Award Manager.
Box 1663.
D-4140 Rheinhausen.
West Germany.

OZ4FF Karsten

AFDELINGERNE
MMtM«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

FORVARSEL
1 januar OZ vil resultatet af »forbruger-undersø

gelsen« fra august blive offentliggjort. Det kan 
allerede nu røbes, at det tekniske stof har den 
storste plads i de fleste medlemmers hjerte. Som 
følge heraf vil det bl.a. være nødvendigt at be
grænse det sidetal, der anvendes til afd. medd. 
Derfor beder jeg allerede nu om. at man i medde
lelserne fra afd. skærer det refererende stof ned til 
absolut minimum, medens det annoncerende beva
res som hidtil.

På forhånd tak.
Godt nytår 
OZ7XG

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4JA Jens-Karl Iversen. Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85 

OZ9JB Jørgen Badstue. Lindevang 27.
2660 Brøndby Strand T l f .  (01) 73 29 97.___________________

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsve|. 
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, M|øsensgade 6'
2300 S. Tit. 593612.

Program:
21. dec.: Intet møde, juleferie til 4. januar.

4. jan.: Vi er sløve efter nytåret. Der byttes evt. julegaver.
11. jan.: Vi gennemgår et nyt kapitel af VTS. Hvilket, bekendt

gøres ved opslag i klubben.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

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.
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Generalforsamlingen
8KN valgtes til dirigent. Formanden 5RO aflagde beretning 

for arbejdet i det forløbne år. Der har været flere store 
møder med diskussion af aktuelle emner, ikke mindst re- 
peatersagen, EDR’s regnskab m.m. Vi har også haft gode 
møder med tekniske emner. Vi har haft 5DX, som gav os et 
udmærket indtryk af DX-peditionen til Afrika, og så har vi 
haft vore auktioner, og formanden takkede 8KN for dette 
arbejde. Formanden kom kort ind på den nye lokalesituation, 
men det skulle vi komme ind på senere på aftenen. Vore 
kursus under FOF omfatter i år 48 elever på morsekursus, 
ca. 90 på teknisk kursus, og 4HZ har 20 på sit særlige kur
sus. Endelig rettede formanden en tak til Esther, som troligt i 
11 år har sørget for kaffe og ostemad, men som nu ikke ser 
sig i stand til at fortsætte på grund af arbejde uden for byen. 
Beretningen godkendtes fuldt ud.

4AO forelagde regnskabet, som ligeledes godkendtes. 
Bestyrelsens forslag om 2 revisorer blev vedtaget.
5RO blev foreslået som formand og indvilligede alligevel 

og genvalgtes med akklamation. 4AO, 3KQ og 1SZ genvalg
tes. 2WK blev suppleant. Revisorer: 8NY og 8GX. Revisor
suppleant: 6BT.

Som formand for byggefondsbestyrelsen redegjorde 5RO 
for arbejdet, omtalte vor ansøgning om tipmidler, som ikke 
gav noget i denne omgang. Omtalte de forskellige bygninger, 
man havde set på. Kom derefter ind på den akutte lokale
situation og de 2 bestyrelsers forslag om tegning af andele. 
1LE uddybede emnet og skitserede vore ønsker: Et hus med 
en sal til 150-300 mennesker, diverse rum til undervisning, 
sendere, målegrej m.m. samt køkken og toilet. Forslaget fra 
de 2 bestyrelser var man i første række fremkommet med for 
at lodde stemningen blandt medlemmerne, så man havde 
noget at arbejde videre på. Det er nødvendigt, at vi har 150
200.000 kr., når vi skal købe hus, ellers sidder vi med for 
store renter af restgæld.

Der fulgte nu en livlig debat med mange gode indlæg med 
hensyn til den endelige form for tegning af andele/bidrag, 
som bestyrelserne vil udarbejde. 9AD mente, at man skulle 
være meget optimistisk for at tro, at det kunne lykkes at få 
disse penge ind. men selv om det lykkedes, skulle kontingen
tet forhøjes til mindst det femdobbelte, fandt det urealistisk. 
Fra bestyrelsens side svaredes. at salen skulle lejes ud til 
klubber. Der er brug for sådanne lokaler, og vi har også 
tænkt os kontingentforhøjelse. 1LE mente, at der måtte være 
mulighed for offentlig støtte.

Medlemmerne blev nu anmodet om at skrive på stemme
sedlen det beløb, man kunne tænke sig at give. Skrev man 
også sit kaldesignal på. var tegningen bindende. Resultatet 
fremkom i resolutionen.

Beretning og regnskab for byggefonden godkendtes.
Til byggefondsbestyrelse valgtes 5RO. 1LE. 61. 1XF og 1SZ.

1. suppleant 8KN. 2. suppleant 8Y. Revisorer: 2WK og 7ZR. 
Revisorsuppleant: 6BT.

Under eventuelt drøftedes fødselsdagsfesten, og der frem
kom en forespørgsel angående en bedre 2 meter station pa 
5EDR. 6MK svarede, at der var noget på vej, men der mang
lede en del stumper.

GF hævedes kl. 23,15.

Program
Mandag den 8. januar:

Vi begynder det nye år med en filmaften, hvor 5IH som 
sædvanlig vil vise nogle gode film. Også i vort nye lokale 
(se ovenfor) får vi serveret kaffe og ostemad.

Onsdag den 10. januar:
Rævejagt. Se november OZ side 439.

Mandag den 15. januar:
Klubaften. Diskussion af et EDR-mæssigt emne er altid 
velkommen.
Vi ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og ef godt 

nytår! Vy 73 de OZ1SZ

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

BORNHOLM

Call: OZ4EDR
Klubhus: Nørrekaas, Rønne.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg. Tlf. (03) 95 31 11.

Lørdag den 11. november 1972 holdt vi indvielse af vort 
nye klubhus på Norrekas. Der var indbudt flere gæster. Blandt 
dem borgmesteren i Rønne, medlemmer af byrådet og andre, 
der havde været impliceret i byggenet.

OZ4DQ, formand for byggeudvalget, overdrog i sin tale hu
set til foreningen.

OZ4FF sagde i sin tale tak til byggeudvalget og alle, der 
havde været med til at yde en indsats ved byggeriet. Rønnes 
borgmester udtrykte i sin tale sin beundring over, at klub
huset var blevet så hurtigt færdigt og han ønskede os held og 
lykke med vort foreningsarbejde.
''Alle var enige om. at en bedre beliggenhed kan vi ikke 

ønske os. Huset ligger hundrede meter fra havet, med direkte 
udsigt over Østersøens bølger.

Om aftenen holdt vi indvielsesfest i klubhuset, hvilket det 
viste sig også at være velegnet til.

Lørdag den 18. og søndag den 19. november 1972 holdt vi 
»Åbent Hus« for offentligheden.

Vi havde arrangeret en udstilling af radioer fra 1920 og op 
til nutiden. Der var radiostationer, der blev brugt af mod
standsbevægelsen i 1945. Desuden udstilling af forskelligt 
amatørgrej.

Glimt fra det -Åbne Hus-

Under hele udstillingen var vi QRV med vor nyerhvervede 
klubstation.

Vi har købt en Drake R4B modtager og en T4XB sender. 
Vi fik lavet en masse OSO'er hele kloden rundt i løbet af de 
to dage. Offentlighedens interesse for udstillingen var langt 
over forventning og vi fik flere nye medlemmer.
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OZ4GF betjener vor nye klubstation, medens 0Z4FF ser vurderende pa.

Program
Torsdag den 14. dec. kl. 19.30 starter vi et nyt morsekursus 

under ledelse af OZ4PM. Poul. Der har vist sig en stor 
forhåndsinteresse for kurset, både fra begyndere og fra de 
der ønsker færdighederne genopfrisket. Grib chancen og 
få lært morse.

19. dec. kl. 19.00: Juleafslutning ved festudvalget. Nærmere 
vil fremkomme i »KONTAKT«.

2. jan. 1973 kl. 19.00: Teknisk spørgetid ved OZ4GF.
9. jan. 1973 kl. 19.00: Byggekursus starter. Projektet er en 2 m 

VFO til brug for bl.a. taxa-stationer. Kurset løber over 3 
tirsdage. Projektledere: OZ1YO og OZ5IG.

16. jan. 1973 kl 19.00: Byggekurset fortsætter.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

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

Tlf. 2164 98.

Alm. klubaften hver tirsdag kl. 20.
Vinterens byggeprojekt blev efter afstemning et dykmeter 

ved OZ8FG.
Se i øvrigt opslag i klublokalet.

Vy 73 ae OZ8RY, Aage

HOLBÆK
Lokale: Østre Skoie 
Mode: Mandag kl. 19.45.
Fmd.: OZ5FP, F. Pedersen, Stormøllevej 2,4300 Holbæk.
Tlf. (03) 43 53 90.

Program
19.45-21.15: Teknisk kursus efter VTS.
21.35-22.15: Morsekursus.

Møder i januar i973 den 8. og den i5. tderiigere program 
følger i januar OZ.

Vy 73 de OZ5FP, Flemming

JULIANEHAB
Fmd.: OX3EL, Søren Larsen.
Kass.: OX3WQ, Peter Vestergaard. 
Sekr.: OX3XE, Steen Hansen.

Der afholdes medlemsmøde kl. 19,30 den første onsdag i 
hver måned, på skolen i værelse nr. 3. OX'er, OZ’er og andre 
interesserede er velkommen til at deltage.

Der køres kursus een gang ugentlig, hvor VTS gennemgås. 
Deltagerantallet er fortsat overraskende stort, 10-12 deltagere, 
heraf er de fire XYL's.

Der er i øjeblikket 6 licenserede amatører bosiddende i 
byen. Det er OX3AB, 3EL, 3RA, 3WQ, 3WX og 3XE. Normalt 
er vi QRV, især i week-ends, på 14,125-14,150 MHz ± QRM 
omkring kl. 17 og 22 GMT, samt på 3,610 MHz ± QRM kl. 
22,30 GMT hver dag.

Der er kraftig byggeaktivitet på 5 stk. RX-FYN, også med 
XYL-deltagelse.

Oscar 6. aktiviteten er under opblussen, med OX3EL i spid
sen som første OX'er med over 20 QSO's (pr. primo nov.) med 
USA, Canada, Europa og Skandinavien.

Ved mødet d. 1/11-72 holdt OX3EL et meget interessant og 
lærerigt foredrag om Oscar 6. for de 12 fremmødte tilhørere.

Aktiviteten på 145,9 MHz er også stor, både stationært, 
mobil og maritim, samt på det byggemæssige område.

Da afdelingen blev stiftet i dec. 1971, var der 6 medlemmer, 
nu er vi allerede 15 medlemmer og regner med et par stykker 
mere inden årets udgang.

Der gøres opmærksomt på. at afdelingen holder ordinær 
generalforsamling i januar måned. Nærmere meddelelse vil 
blive tilsendt medlemmerne.

Vy 73 de OX3EL, Steen

LOLLAND FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: ???
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7. 4800 Nyk. Fl.
Tlf. (03) 83 91 70.

Som det fremgår af indledningen er afdelingen uden lokale, 
- på grund af manglende tilslutning -. men det kan dog på
regnes, at vi alierede i januar igen har tag over hovedet, 
men nærmere herom vil fremkomme i januar OZ. Det kan dog 
allerede nu meddeles, at OZ7ZL vil komme og demonstrere 
sin færdige tæller, med alle de narrestreger, der kan sættes 
på en sådan. Der vil også blive lejlighed til at få evt. proble
mer opklaret. Samme aften vil OZ5GF fortælle om arbejdet i 
HB og besvare spørgsmål. Afdelingen ønsker sine medlem
mer en glædelig jul og et godt nytår, med håbet om lidt 
mere aktivitet i det nye år.

Vy 73 de OZ5GF, Leif

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

Kære venner, vel mødt. November est forgangen og vi ere 
just midt i julemåneden. Nar dette læses, vil der sandsynligvis 
have været afholdt julefest i OZ8NST’s nye lokaler, der er QRV 
efter længere tids slidsomt arbejde.

Herefter holder vi juleferie til tirsdag, den 9. januar 1973. 
Såfremt der er interesse herfor, vil der i det nye år blive 
igangsat både et morsekursus og et teorikursus.

Må jeg slutte dette med at ønske alle en glædelig jul og et 
godt nytår.

Vy 73 de OZ9DT, Palle
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ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.

Ser I vel, ser I, som I ser, ser I ingenting, næste gang ser I, 
det I ikke ser nu - med andre ord står der ikke i hovedet, 
hvem der er vor formand. Det skyldes, at vi i skrivende stund 
er bekendt med, at 2UD ikke ønsker genvalg, men ikke ved, 
hvem der biiver valgt.

Teknikprøve skulle også være overstået, men vi kender 
ikke resultatet. For CW kursets tid varer det en rum tid endnu, 
idet vi nu er godt og vel halvvejs. Den gennemsnitlige møde
procent til CW er 50 skriver femti og da der er tilmeldt 6 til 
kurset, er det jo ikke mange. Jeg vil foreslå, at vi bider 
tænderne sammen og gennemfører med de få der er. Vi er 
da heldigvis ikke under aftenskoleloven, for så skulle det 
aldrig have været påbegyndt.

Sidst i oktober havde vi 3Y og 5GF på besøg i klubben og 
der blev stillet mange spørgsmål til vore HB medlemmer og 
vi vil gerne herigennem bringe en tak til de to. Særlig til dig 
3Y, som altid er villig til at komme til Roskildeafdelingen, når 
vi kalder. Som altid var der stort fremmøde i afdelingen. Det 
gjaldt også, da 7IS var og fortælle lidt om, hvordan der var 
på Cypern.

Vi holder juleferie til 4. jan. 1973, men ellers ser programmet 
sådan ud:

4. jan.: Alm. klubaften med chassisarbejde og kurser.
11. jan.: Klubaften.
18. jan.: Klubaften.
25. jan.: Vores »foredragsaften« ???

Til slut glædelig jul og godt nyt år til alle afdelingens 
medlemmer, venner og bekendte.

Vy 73 de 0Z40V, Ole

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.

Den 9. november havde vi den mest vellykkede auktion, der 
længe er afholdt. Det kan vi bl.a. takke OZ5VD. Kent. for. 
Han havde nemlig skænket flere fine ting. På trods af. at 
disse mange gange blev underbudt, fik vi dog op mod 300.- 
kr. i klubbens kasse.

Så vil vi fra Nyborg ønske alle en god jul og et godt nytår. 
Torsdag, den 4. januar 1973 begynder vi igen efter jule

ferien med klubaften. Torsdag, den 11. januar er der ligeledes 
klubaften.

Nyt program fremkommer i OZ januar.
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.

Mange var mødt op hos Verner OZ8BW for at se SSTV. Så 
mange var der, at man måtte sluses ud og ind i hold! Alle fik 
vist set en SSTV QSO, og de fine billeder Verner havde på 
bånd fra tidligere QSO’s.

Minsandten om der ikke var P35’ere bagefter. Tak for en 
hyggelig aften Verner.

Besøget på TV station Sdr. Højrup var jeg desværre forhin
dret i at komme med til. Men, såvidt jeg kan forstå på snakken 
på 2 meter, er der nogle der har fået en del ud af det. En tak 
til teknikerne på stationen, der gider have os rendende gang 
på gang.

Når dette OZ udkommer, er programmet for i år udtømt. 
Vi har forsøgt at lave lidt for enhver smag, og forhåbentlig 
har det været tilfredsstillende.

Program
8. jan.: Klubaften.
9. jan.: Teknisk kursus begynder kl. 19,15.

Idet jeg på bestyrelsens vegne vil håbe på ligeså godt 
fremmøde næste år. ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ8HV, Helge

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde Skole, Vestervig.

Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl. Tlf. Krik 85.

Vi afslutter som sædvanlig året med en julefest. Det bliver 
torsdag før jul og den afholdes i afdelingens lokaler. Det 
plejer at være en »skøn« aften, så mød blot frem.

Vi begynder igen torsdag den 4. januar 1973. Efter nytår 
vil vi tage en ekstra aften med forberedende øvelser for de, 
der agter at gå op til P&T's prøve senere på året. Kurset 
ledes af vor tekniske rådgiver. Poul. Desuden vil vi andre li- 
censerede også være til stede. Vi bruger selvfølgelig VTS.

Tilgangen af nye medlemmer er virkelig god.
Til slut sender afdelingen alle amatører de bedste ønsker 

om en god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ4XL, Svend

ÅLBORG

Call: OZ8JYL.
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum. Tlf. 27 12 80.

Sidste gang før jul var den 13. december, hvor vi havde en 
hyggelig aften med kaffe og lagkage. Desuden et stort ame
rikansk lotteri med masser af P 45 % som gevinster. Samtidig 
foretoges uddeling af præmier til rævejagtsdeltagerne.

Vi ønsker vore medlemmer en glædelig jul og et godt 
nytår. Vi mødes'igen onsdag, den 3. januar 1973 på bakken.

Vy 73 den OZ9UU, Carlo
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

0Z90G Otto S Nielsen. Brændgårdve) 33Jtv 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18

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

Program
Onsdag, den 10. januar 1973: Almindelig mødeaften. Tradi

tionen tro vises og demonstreres julegaver.
God jul og godt nytår til og fra alle.

Vy 73 de OZ1EM, Erland

HERNING
Call: OZ8H.
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd : OZ90G, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33.
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Så er året ved at være omme, og det er mit håb, at afd. 
vil være mindst lige så aktiv i 73. I skrivende stund går der 6 
med nerver på. de skal til prøve hos P&T d. 29. nov., de er 
måske licenserede nu. Afdelingens sidste nye er, at vi er ved 
at tage en film om de forskellige aktiviteter, der er i og om
kring byen, så andre har en mulighed for at følge med i de 
spændende ting der sker.

Sluttelig kan jeg nævne, at der er taget skridt til at klare 
de fælles problemer, der er mellem Århus-Holme og Herning 
repeatere, så vi fremtidig skulle få endnu større glæde af 
begge.

Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ9OG, Otto

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

Hver torsdag: Alm. modeaften 
Hver firsdag og
Hver onsdag morse- og teknisk kursus.

Når dette skrives har vi haft (afholdt) månedens arrange
ment, der er sikkert nogle af medlemmerne, som ikke har 
glemt dagen derpå, hi, hi . . .

Det er lidt sløjt med besøgene i klubben på vor alm. møde
dag om torsdagen. Tag dog en aften fri og kom op i klubben 
og få en sludder over kaffen, kør lidt' med TRIOEN eller 
APEREN. Det kunne være, at du skulle have lavet et par 
printplader eller var der problemer med din rodekasse'. Tag 
den med i klubben, der er altid nogle, som kan hjælpe. Husk 
hver torsdag kl. 20.00.

Det lakker jo mod enden. Året altså. Klubben vil gerne 
onske samtlige medlemmer en rigtig god jul og et godt 
nytår med ønsket om at se så mange medlemmer som muligt 
i klubben i det nye år.

Vy 73 de OZ2SF, Svend

KOLDING

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

Vi har ikke noget specielt på programmet i december, men 
der bliver nok et lille snakkemøde inden jul. Meddelelse herom 
vil blive sendt ud.

Vort tekniske kursus er nu halvt færdigt og synes at skride 
planmæssigt frem. Der er ca. 12 elever på holdet, som vi 
håber også vil fortsætte efter nytår.

Alle medlemmer ønskes hermed en rigtig god jul.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: GI. Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Kass.: OZ1DZ, P. Nielsen, tlf. (06) 42 89 86.

Onsdag, den 20. december 1972 er afdelingen vært ved et 
glas julegløg, vi hygger os og diskuterer arbejdet i tårnet. 
Nye forslag modtages gerne.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt 
nytår.

Vy 73 de OZ3LR, Karlo

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.

Efter aftale med Esbjerg-afdelingen udgår vores fællesmode
1 januar 1973.

Vi prøver i den kommende tid at gennemføre regelmæssig 
træning i høring og morsning. Desuden er der startet et 
»forskningsprojekt« vedrørende VFO-styring af sendere på
2 m. Foreløbig arbejder OZ7XN og undertegnede på projek
tet, men der er plads til flere »forskere« på holdet. De for
ventede fine resultater kan naturligvis også komme variable 
modtagere til gode.

Vy 73 de OZ1ZN. Leif

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

I december måned er der ikke arrangeret foredrag.
Den 4. tirsdag i december er aflyst på grund af julen.
Den 4. tirsdag i januar har OZ6JI lovet at fortælle om 

variable sendere og modtagere. Arrangementet foregår i fæl
lesskab med Kolding afdeling. Ligeledes gælder invitationen 
også Fredericia amatørerne og evt. andre amatører, der kunne 
tænke sig at overvære foredraget. Nærmere herom i januar 
OZ.

Samtidig vil vi takke OZ6PH for hans glimrende måde at 
fortælle os om SSTV på.

Til slut ønsker bestyrelsen samtlige medlemmer en glædelig 
jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf
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ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Fmd.: OZ5SB, Svend Erik Jensen, Bispehavevej 41®,
8210 Hasle. Tlf. (06) 15 36 51.

Program
Torsdag, den 21. december 1972 holder vi julestue i afde

lingen. Arrangementet starter kl. 19.00. Se i øvrigt X-QTC.
Vy 73 de OZ5SB, Svend

Program
9. jan. 1973 kl. 19.30: Auktion.

Vy 73 de OZ6AO, Werner

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.' OZ5WK, Kalle Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå. 

Tlf. (04) 62 13 11.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl :

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (04) 52 53 78.

Så er det tekniske kursus overstået og vi siger tak til 
OZ8BX, Jørgen. Det med at få en kvalificeret lærer, der både 
har tid og lyst, er meget svært, så desto meget mere på
skønner vi Jørgens indsats.

Program
Tirsdag, d. 2. jan. 1973: Mobiltest fra Thomashus Kro kl. 19,30. 
Onsdag, d. 10. jan. 1973: Orientering om tilsendt materiale. 

Glædelig jul og godt nytår.
' Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Call OZ1 ALS
Lokale: S|ellerupve| 30, Guderup.
Kass : OZ6HY. Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,

6430 Nordborg. Tlf. (04) 45 62 00.

Vi er nu kommet til det tidspunkt, hvor året skal afrundes 
med en julefrokost. Det bliver lørdag, den 16. december 1972 
kl. 19.00. Henry Hansen underholder med harmonika musik.

Hermed ønskes medlemmerne en rigtig glædelig jul og et 

qodt nytår
Vy 73 de OZ2QC, Jorgen

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice. Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.

Vort tekniske kursus er nu afsluttet og vi udtaler vor beun
dring for deltagernes udholdenhed.

Ved modet den 14. november forklarede OZ3GY QRA-loca- 
torsystemet og OZ6AQ demonstrerede sin hjemmebyggede 2 
rn modtager med digitaludlæsning.

Klubstationen er nu klar til at kore på den sønderjyske re
peater og Karl Aage har sat en GP op.

Læserne ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Når dette nummer af OZ udkommer, har det sidste møde i 
dette år været afholdt.

Program for januar 1973:
Onsdag, den 3.1. og 10.1.: Undervisningsaften.
Torsdag, den 4.1. og 11.1.: Byggeaften.

Tilbage står kun at takke medlemmerne for et godt og 
»radioaktivt« år og at ønske alle en glædelig jul og et godt 
nytår.

Vy 73 de OZ6IC

Nye medlemmer
12934 Lars Holger Holst, Huldbergsalle 54, Lyngby (A).
12935 Hasse Strauss, Søndertoften 183, Tåstrup.
12936 Carsten Schou, Box 84, Julianehåb, Grønland.
12937 OZ9PG, Poul Meyer Jensen, Farum Hovedgade 14, 

Farum.
12938 Tage Vestergaard, Ramme, Lemvig.
12939 Asger Juul Petersen, Østrigsgade 35-' tv.,

København S (A).
12940 Willy Andersen, Viemosevej 12 B, Brønshøj (A).
12941 Per Sejer Nielsen, Frederiksdalsvej 49' tv., Virum (A).
12942 Ole Sten, Bråbyvej 68, Haslev.
12943 Knud A. Kristiansen, Jagtvej 30, Esbjerg.
12944 Niels Jensen, Skanderborgvej 35, Arhus C.
12945 Borge Buch Rasmussen, Claus Cortsensgade 71 th.. 

Horsens.
12946 Søren Sørensen, Valsgård, Hobro.
12947 Bjarne Lundin, Septembervej 221, Herlev (A).
12948 Jimmy A. Gadgård, Havnegade 121, Esbjerg.
12949 Poul Erik Rasmussen, Valsgård By, Hobro.
12950 Ole Jensen, Sattrup, Østbirk.
12951 Bo Frederiksen, Thyvej 3, Arentsminde, Brovst.
12952 OZ3DP. Freddy Pedersen. Fuglesangsalle 69. Arhus V.
12953 Mogens Hansen. Valby Langgade 75 A4, Valby.
12954 Mogens Jepsen. Rahbecksve] 19, Odense.
12955 Knud Eriksen, Elling. Gedved.
12956 Ernst Andersen, Søndergade 10, Skive.
12957 Fr. Ellis Nielsen. Bregnerødgade7‘ tv., København N (A).
12958 Bjarne Gelmark-Sørensen, Brillantvej 7, Jyllinge, 

Roskilde.
12959 Svend Gadgård, Exnersgade 31, Esbjerg.
12960 Marius C. Toft, Fastrupvej 30, Ny-Solbjerg.
12961 SM6ELE, Bengt Karlsson. Nyvången 24, Halmstad, 

Sverige.
12962 Henrik Mahler, Sirgræsvej 100 st. th., Kastrup.
12963 Søren Jensen, Kærvej 9 st. tv., Sønderborg.
12964 Jørn Kliiver, Latyrusalle 23, Kastrup.
12965 Preben Rasmussen, Strandvejen 65, Rønne.
12966 Bodil Reker, Store Torvegade 57, Rønne.
12967 Povl Chr. Bentzon, Kærhaven 10 B, Sønderborg.
12968 Rene Christiansen, Th. Dahlsvej 19. Esbjerg.
12969 Peter Wibe Rasmussen, Postkontoret, Holstebro.
12970 Bjarne Pettersen, Postbox 70, Torshavn. Færøerne.
12971 Ane Pedersen, Teleskolen, Julianehåh, Grønland.
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12972 Per Mogensen, Hasseltoften 27, Hasselager.
12973 Jørn H. Eilertseri, Haurumsvej25' th., Tiist, Mundelstrup.
12974 Hans Jørgen Holgersen, Lygtemagerstien 6', 

København S.
12975 Holger Jensen, Rolighedsvej 5, Ringe.
12976 Henning Kristensen, Rønnevej 15, Viborg.
12977 Jørgen Stendahl-Andersen, Moltkesvej 13, Ålborg.
12978 Kai Andersen, Sofievej 30 A, Ålborg.
12979 Hans Jørn Høqild Hansen, Thyrasvej 20, Herning.

12980 Claus N. P. Thomsen, Sønderagervej 662, Herning.
12981 Svend I. Brixen. Monradsgade 44, Herning.
12982 Mogens Larsen. Qutdleq Loranstation, Qutdleq, 

Grønland.
12983 Kåre Bakkely. Qutdleq Loranstation, Qutdleq, Grønland.
12984 Gert S. Nielsen, Brændgårdsvej 552 tv., Herning.
12985 Jørn Benny Sørensen, Danmarksstræde 5, Fredericia.
12986 Ernst L. Pedersen, Kornerup, Roskilde.
12987 Hans Petersen, Stenløkke 14, Kliplev.
12988 Fini Dyrgaard. Kobberholmvej, Gråsten.
12989 OZ3QK. Karl Kristian Juul, Thulevej 28 st., Ålborg.
12990 Johnnie Blach. Helgesvej 8, København F.
12991 H. Chr. Rasmussen, Skolebakken 22, Virum. .
12992 Jan Caspersen, Tirsbjergvej 9, Vejle.
12993 Steen Wilhelmsen, Arnold Nielsens Boulevard 173' tv., 

Hvidovre.
12994 Verner Vinum, Oensvej 26, Hatting, Horsens.
12995 Henning Kummerfeldt, Krydservej 29, Jyllinge, Roskilde.
12996 Niels Chr. Sørensen, Everdrup skole, Brandelev.
12997 Henri Hage. Kærsgård, Brenderup Fyn.
12998 Bent Sørensen, GI. Kongevej 50, Engesvang.
12999 Frode Nielsen. Ballevej 17, Bredsten.
13000 Alice D. Christensen, Voldens Kvarter 49, Ballerup.
13001 OZ5YD. Erik Petersen, Axel Juels Alle 25, Ballerup.
13002 Elvin Jetmar. Faurbo, Snertinge.
13003 OZ7IJ, Jørgen Jacobsen, Argos Alle 5, Hvidovre (A).
13004 OZ3HC. Launy Christensen, Østervænget 1, Assentoft, 

Randers.

13005 Mads Larsen. Vølundsvej 8, Jerup.
13006 Torben Pedersen, Vigerslevalle 374 A st. tv., Hvidovre.
13007 Verner Hvalsø Hansen, Jernbanealle79' th., Vanløse (A).
13008 Per Nielsen. Hedeparken 514 B, Ballerup.
13009 Peter Skovsende, Th. Nissgade 51, Assens.
13010 OZ3YR. Jan Ravn, Kridthøjvænge 72, Højbjerg.
13011 Lars Moller. Lillegade 47, Grenå.
13012 Birger Fraulund. Boholtevej 452, Køge.
13013 Lars Villadsen. Søtoftevej 2. Ringe.
13014 Benny A. Thulstrup, Vestergade 14, Guderup, Nordborg.
13015 R. Brorson Nielsen, Bjerrevej 17, Rødkærsbro.
13016 Ole B. Skipper. Sæbyvej 16, Randers.
13017 OZ4ZS, Jørgen Sindt. Rosenhøj 483 th., Hvidovre.
13018 Axel Damager. Kostræde, Lundby.
13019 Gert Pedersen. Rosenlund, Nyrup, Års.
13020 Bjarne Lind. Angissoq Loranstation, Angissoq. 

Grønland.
13021 John W. Pedersen. Skovvænget 8, Sundby, Nykøbing F.
13022 OZ3QQ, Sven S. Pedersen, Oluf Bagersgade41, Odense.
13023 Rita E. Pedersen. Oluf Bagersgade 41, Odense.
13024 Jørgen Lauritsen. Vroue. Skive.

Atter medlem
6224 OZ3UF, Ib F. Henrichsen. Jernbanevej 28, Hvalsø.

11197 OZ7XK, John Klingenberg. Tryggevældevej 40, Vanløse. 
10346 OZ1UI, Tove Ib, Hvorupvej 22, Nørresundby.
8603 OZ9HP, Peter Hoffmann, Ulvebjerg 16, Bagsværd (A). 
8266 Eivind J. Jørgensen, Kofoed Anchersvej 95', 

Espergærde.
11593 ErikArvedsen,Vermundsgade30, København 0 (A). 
8153 OZ3QP, Finn Plougager, Tornerosevej 212 th., Herlev (A). 
6002 OZ6WO/MM, Ib Olsen, Calle 45-2968, NECOCHEA, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina.
3821 OZ4AN, Henry Schjøtt, Egilsvej 61, Odense.

9655 OZ9RB, H. Bendorff, Storegade 87, Haderslev.
9797 EL. Carl Jørgensen, »Tobias Mærsk«, Kgs. Nytorv8, 

København K.
2340 OZ8FS, Fr. Flø Sørensen, Nørregade 13, Grindsted. 
2933 OZ7CA, Carl-Erik Rasmussen, Hans Tausensgade 7, 

Odense.
5142 OZ3CP, Carlo Pedersen, Glentevej 532 tv., Glostrup. 

12053 Flemming Jørgensen, Bernstorffsvej 45, Hellerup. 
1631 OZ7SD, Søren Sørensen, Drastrup, Randers.
7370 Helge Hauding, Sdr. Boulevard 112 st., Odense.
1641 OZ3XT, Erik Kjeldsen, Kysttoften 3, Kalundborg.

Nye tilladelser
D - OY1HE, Jåkup Heqin Egholm. 3860 Vestmanna.
D - OZ1NBT, K.F.U.M.-Spejderne, Niels Bugges Trop,

5500 Middelfart.
Ansh.: OZ9ZJ, A. Jensen, Odensevej 114,
5500 Middelfart.

D 12868 OZ1VD, Henry Vestergaard Pedersen,
Bagsværdvej 34, 2800 Lyngby.

D 11766 OZ1XC, Kristian Christensen, Jerrigsvej 21, 
Sædding, 6700 Esbjerg.

D - OZ1YR, Knud Erik Ragnholm Larsen,
Windsorvej 41, 2300 København S.

D - OZ2GG, Hans Gert Jacobsen, Amagerbrogade 221 2,
2300 København S.

D - OZ2GX, Grethe Rosenkilde Røgild,
Klintevej 7, 8900 Randers.

C 9561 OZ2MR, Viggo Erling Jensen,
Asgårdsvej 46, 4100 Ringsted.

C 10614 OZ2YD, Ole Christian Drost Rasmussen, 
Brammingevej 20', 5200 Odense V.

D 12807 OZ3CD, Jørn Peer Cederbro,
Margrethevej 30, 7100 Vejle.

C 12829 OZ3UP, Per Molgaard Pedersen,
Sminge Mark, 8600 Silkeborg.

C 12455 OZ3QR, Harry Rosgaard. Kragelund, 8600 Silkeborg. 
C - OZ3ZD, Allan Dybdahl Dantoft,

Voldgade 65, 7600 Struer.
A - OZ4DI, Raymond David Leivo,

Nationernes Allé 3, 3000 Helsingør.
B 12809 OZ4RX, Karl Johannes Peker,

Store Torvegade 57, 3700 Rønne.
C 12818 OZ4XE, Knud Erik Sønderskov,

Boskopvej 2, 8600 Silkeborg.
C 12833 OZ4XT. Kristian Thomsen. Skovhus, 8620 Kjellerup.
D - OZ6HF. Hans Steffen Ravn Hansen.

Teisensvej 8'' th., 9400 Nørresundby.
B - OZ6UW, Robert Wiley Miller,

c/o M. Grant, Nyvej 11, Gerlev.
C 12404 OZ6ZF, Carl-Erik Frandsen.

Københavnsvej 11'-, 4000 Roskilde.
D 10945 OZ7FQ, Finn Borgholm Helligsø,

Heltborg, 7760 Hurup Thy.
B - OZ8FN. Helge Albert Nyberg.

Umanakvej 7, 9900 Frederikshavn.
D 12937 OZ9PG, Poul Meyer Jensen,

Farum Hovedgade 14, 3520 Farum.

Genudstedelse
B 10039 OY9LV, Ole Messeli, Postboks 217, 3800 Torshavn. 
C - OZ3VA, Erik Falk Jershauge,

Købkesvej 39, 5000 Odense.
B 6002 OZ6WO, William Ib Olsen,

Magistervej 44\ 2400 København NV.
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oz
Tidsskrift for amatørradio 

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende 

Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927 

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

Formand:

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

Næstformand:
OZ5WK, Karl Wagner. Ærholm 9, 6200 Åbenrå.

Tlf. (04) 62 13 11.

Sekretær:
OZ4JA. Jens-Karl Iversen. Rybjerg Alle 86,

2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

Forretningsudvalget består af OZ3Y, OZ5WK, OZ4JA 
og Grethe (uden stemmeret).

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ90G.
Hjælpefond: OZ5KD. OZ4WR og OZ2NU.
VHF udvalg: OZ4JA. OZ5KD og OZ90G.
Foredrag: OZ3RC. H. Bro Nielsen, Rahbeksvej 1,

5000 Odense. Tlf. (09) 12 77 33.

Funktionærer:
Grethe (Kasserer) GretheSigersted, Borgmestervej 58, 

8700 Horsens Tlf. (05) 62 18 34.

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG

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

Stof til OZ skal være red. i hænde senest den 20. i 
måneden.

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

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

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

Materialet til annoncerne skal være OZ3BH i hænde 
senest den 20. i måneden.

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

Afleveret til postvæsenet den 14. december 1972.

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

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

Sælges: Transceiver 20-40-80 m med strømforsyning, 2.000,- 
kr. Transformator 2x1200 V - 400 mA med 2 stk. 813 + 1 
sokkel, 300.- kr. Svært kabel 75 Ohm, 3,- kr. pr. m. RG58/U 
1,50 kr. pr. m. Forskellige relæer 24 V, 5,- kr. Rør E88CC 
8,- kr., ECC81-82-83 5,- kr. 3" katoderør, 25,- kr.

Købes: 5 bånds transceiver, svær omskifter til PA trin + 
meget andet.

Skriv til OZ8KU. Charly Andersen. Vestervej 1, 8500 Grenå.

Sælges: Fra boet efter OZ3K: Stort power-anlæg, ufb. trans
formatorer, 1600 V + diverse glødespændinger: 250,- kr. 
Chassiser med komponenter å 5,- kr., forsøgsopstillinger å 
4.- kr., Torotor spolecentral 15,- kr.. diverse drejekondensato- 
rer (LT) å 2,- kr. Æske spoler 5,- kr. RS 291, 12P50. LU1 + 
andre rør - giv et bud. Rodekasse 14,- kr.

Henvendelse til OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17, 8900 
Randers.

Sælges grundet manglende tid: Trio TS-510 med CW filter, 
PS 510, VF05D, dynamisk mikrofon og Hygain 12AVQ (alt 
fra august 1971). Slowscan: Rør, print delvis monteret, trans
formatorer m.m. Rotor med støtteleje og 35 m 5-lederkabel. 

OZ9UB. Bruno Bach, Sygehusvej 16. Skanderborg.

Sælges: 1 stk. 80 m grundmodtager, transistor RX 3,5-4 
MHz med Collins mek. filter, Eddystone skala, S-meter, ind
bygget strømforsyning og højttaler, printfatninger til 4 stk. 
Top-convertere, indb. i hammerlakeret kabinet, pris 395,- kr. 
1 sæt hovedtelefoner for modt., 8 Ohm, 25,- kr. Evt. sælges 
3 stk. Top-convertere, fremstillet af OZ6NF til 40, 20 og 15 m, 
fremtræder som nye, 125,- kr. pr. stk. Godt tilbud til f.eks. 
DR-amatører. Betal over et par gange.

OZ8TR, Tage Røy, Stationsvej 54, 7090 Brejning. Tlf. (05) 
82 38 66 lokal 55 mellem 8 og 16.30.

Sælges: Fuldtransistoriseret variabel 2 m modtager for AM, 
FM og SSB med FET-transistorer i hele HF- og MF-delen, 
300,- kr. 3 båndoptagere å 100,- kr.

Købes: Rørvoltmeter. Elkær.
OZ9WM. Tlf. (05) 895185 efter 17.30.

Sælges: Standard Electric 2 m RX/TX (skal trimmes i HF), 
CCU 8051-52. betjeningsboks, måleinstrument og HF-forstær- 
ker, 350.- kr. 80-40-20 m CW TX, 150,- kr.

OZ5MN. Tlf. (06) 291747.

Sælges: AP 565 med 3/12 og var RX til 220 V 300,- kr. 
Var strømforsyning 12 V 0,5 A 50 kr. FET dipper kr. 50. 
Solid tysk dreko 3x35 pf 25,- kr. Hjemmebygget graf med 3" 
rør model 4FK i prof. kasse 300,- kr. Brugte 829 B m. sokkel 
25,- kr. Transistor UHF conv. til indbygn. i TV (med fejl) 
25,- kr. Ny ker omsk. 3 dæk m. 12 sti 10,- kr. Nye AD 167, 
4,- kr. Nye tælleværker til båndopt. 10,- kr. Nye 200 uA 
drejespoleinstr. (udstyringsindikator) 10,- kr.

OZ40V.

Sælges: Storno-3 mobil station, køreklar 144—146 Mc. med 
box diverse stik, højttaler, mikrofon med tast, indbygget tone
sender og modtager. 450,- kr. Mobilt 100 W PA trin med ind
bygget strømforsyning køreklar 144—146. Mc. 350,- kr.

Tlf. (01) 220981.
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