
Hvorfor nye vedtægter i EDR? 
Hvorfor ændre noget i EDR?

EDR er i dag en forening med mere end 4000 
medlemmer - og det er dermed givet, at der fore
kommer udmeldelser, lige så sikkert som der altid 
er mennesker, der ikke vil afvige en uA fra deres 
eget standpunkt, selv om de derved kunne gavne 
helheden.

Men en ledelse bør altid arbejde for. at flest 
muligt får mest muligt, hvorved færrest muligt mel
der sig ud! En af de ting vi også i EDR kan gøre. 
er i større udstrækning at drøfte problemerne med 
medlemmerne før en beslutning træffes. Vi har ikke 
mange eksempler på, at medlemmers mening er 
taget med i beslutningerne - og de eksempler, vi 
har. skyldes ikke ledelsen.

Jeg ved vel, at en del medlemmer allerede nu vil 
protestere: Vi har da generalforsamlingen! Her kan 
enhver da komme og sige sin mening.

Det er rigtigt!
Men det er lige så rigtigt, at vi på generalfor

samlinger drøfter de ting. der er gjort forkert - og 
ikke kon ændres - eller de ting. der heller ikke det 
år blev gjort. Vi diskuterer brændende en række 
fejl og forsømmelser, mens ledelsen sidder i stoisk 
ro og tager mod udgydelserne denne ene dag om 
året. Herregud, de er jo genvalgt for et år - og til 
den tid har flertallet da nok glemt alt dette. Og 
generalforsamlingen foregår jo et andet sted til 
næste år.

Ja, systemet er endog så sikkert, at vi for snart 
to år siden oplevede, at den afgående (og stort set 
genvalgte) ledelse fremlagde et budgetforslag med 
indbygget underskud - oven i købet efter et års 
hårdt træk på foreningens formue.

Men vi har heldigvis også set andet. Noget helt 
andet. Ikke på grund af ledelsen. Vi har set, at 
man kan spørge medlemmerne om deres mening 
om. hvad der skal stå i OZ. Og at man derefter 
redigerer bladet efter de svar. man fik på spørgs
målene.

Vi har oplevet, at medlemmer kan give ledelsen 
retningslinier (gennem resolutioner) for to arbejds
områder. Det har i år dels resulteret i rolig og 
saglig forhandling på repeaterområdet - og dels i, 
at HB til en drøftelse af medlemskabet i Region I 
får forelagt arbejdspapirer, så beslutningen denne 
gang ikke kun skal træffes ud fra spørgsmålet om. 
hvad det koster i kroner og ore at være medlem.

Men vi skal længere. Vi skal ikke nøjes med 
enkelte - for en dels vedkommende tilfældige - 
eksempler. Vi skal have planer for det kommende 
års arbejde ud til droftelse blandt medlemmerne, 
og derefter skal medlemmer fra hele landet (repræ
sentanter) gennem en droftelse på et møde fast
lægge retningslinierne for ledelsens arbejde (for
eningens virksomhed) det kommende år.

Vi må ikke fortsat nøjes med at give de medlem
mer. der har tid og råd. lov til en gang om året at 
kritisere de ting. som er sket og ikke kan ændres, 
eller de mennesker, som er genvalgt. Vi må have 
en opbygning, der giver medlemmerne mulighed 
for at være med til at drøfte og træffe beslutning 
om det. der skal ske fremover i deres forening - 
i EDR.

Derfor må vi have en anden opbygning - derfor 
må vi have nye vedtægter!

OZ4JA, Jens-Karl
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AP 565 transceiver
Af OZ9ZI, Steen J. Weinrik Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse

Efter at jeg i lang tid havde puslet med tanken 
om at lave en gammel AP om til transceiver, be
sluttede jeg efter nogle overvejelser og snak med 
60H at lave et eksemplar, jeg havde stående, 
hvori injectionskæden i modtageren alligevel var 
fjernet, fordi den havde kørt med VFO direkte på 
injectionsfrekvensen til I. blander (ca. 130 MHz). 
Dermed siges der jo samtidig, at alle kredse mel
lem antennen og 1. blander var lagt på plads og at 
resten af apparatet ellers fungerede korrekt.

Grundlaget for sådan et projekt er to x-taller, 
der ligger mellem 10 og 15 MHz og har en irid- 
byrdes frekvensafstand på ca. 2,05 MHz (den 
samme frekvens som lav MF). Det laveste bruges 
som blander x-tal mellem lav og høj MF, og det 
højeste til at blande op til senderfrekvensen. Der 
mangler jo netop en frekvens, der svarer til den 
høje MF i, at senderfrekvens og injektionsfrekvens 
falder overens.

Det grundlag, der er anvendt, kommer dog bedst 
til forståelse gennem blokdiagrammet.

Jeg vil dertil opstille følgende oversigt over de 
frekvenser, jeg har anvendt, men disse skal kun 
tages for vejledende, da de jo bliver ændret med 
andre x-tal.

lav høj
Frekvenser båndgrænse båndgrænse

MHz MHz
Sende/modtagefrekvens 144,000.000 146.000.000
Høj MF 12,085.000 12,085.000
Bl. injection 131,915.000 133,915.000
VFO

(bliver ganget med 24) 5.496.458 5,579.791
Lav MF 2.033.000 2.033.000
MF blande x-tal 10,052.000 10.052.000
TX blande x-tal 12,085.000 12.085.000
VFO variationsområde 83,333 kHz

Det ser her mærkeligt ud, at den lave MF er 
2033 MHz. men det var nødvendigt at trimme 
denne om, da mine x-taller ikke havde nøjagtig 2,05 
MHz afstand, men 12,085 - 10,052 = 2.033 MHz.

Det viste sig dog, at den lave MF lader sig 
ændre over et forholdsvis stort område, uden at det 
er at mærke.

Da det er senderens første trin (fra 5,5 til 132 
MHz. der bruges som injection til 1. blander, er 
det nødvendigt at ændre denne således, at alle rør 
til og med 132 MHz (QQE 02/5) kører konstant 
med undtagelse af LF-delen til fasemodulatoren. 
Fra anodekredsen på sidste halvdel af QQE 02/5 
tages signalet via linke og føres til henholdsvis 
modtagers 1. blander og senders kraft-blander. Det 
ser her mærkeligt ud. at jeg kobler via en konden
sator ind på blanderens gitterkreds, men det viste 
sig ved forsøg at være den bedste metode.

Det første forsøg kørte med signalfølge 5,5 - 11,0 
- 33 - 66 - 132 MHz, men det har senere været 
nødvendigt at ændre de 11,0 til 16,5 MHz, da det 
ellers gav alvorlige problemer med at dække de 2 
MHz, 2 meter båndet er bredt.

VFO'ens tilpasning til senderen er den samme 
som beskrevet i OZ nr. 9. 1971. og VFO en derfra 
kan også anvendes her, men alligevel vil der her 
komme et diagram på en VFO der arbejder méd 
de her brugte komponenter op til ca. 10 MHz. 
Derover sker der mærkelige ting med signalet og 
flere komponenter må ændres, også transistorerne, 
da de her anvendte jo er LF transistorer (N-kanal 
FET), dette er dog uinteressant her. da vi kun 
skal bruge VFO'en omkring 5,5 MHz.

En sender, der er ombygget til at køre direkte 
144-146 MHz som normalt, kan direkte trimmes 
om til at køre med den signalfølge, der her er 
anvendt.

2N4302 2N4302 2N4302 220
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Modtageren er ikke det store problem, da det jo 
kun drejer sig om, at den får sit injektionssignal 
et andet sted fra, hvorimod senderens sidste trin 
er en anden snak.

Fra 5,5 til 132 MHz er alt normalt, men så er 
det sket med det normale, for at komme fra 132 
til 144 MHz må dertil adderes et signal. Det gøres 
i praksis i en QQE 03/12, der kører som balanceret 
blander og får sit hovedsignal (132 MHz) på kato
den via en link og sit blandingssignal på gitrene 
fra en separat oscillator (12.085 MHz), der kun 
startes under sending, da den jo ellers ville øde
lægge modtagelsen - den ligger jo som før sagt på 
samme frekvens, som den høje MF. Det lyder 
måske lidt drabeligt at bruge et sådant rør som 
blander, men det kører UFB. og har vist sig at 
have flere fordele. Denne blander giver stor dæmp
ning af blandingssignalerne, da røret jo så godt som 
er i perfekt balance, samtidig med at det leverer 
et så stort output, at det direkte kan styre et efter
følgende PA-trin med tilstrækkelig dæmpning af de 
132 MHz.

Dermed er faktisk det sidste sagt om senderen, 
nemlig at det bestående PA-trin er ombygget til 
blander, og det derfor er nødvendigt at tilbygge et 
nyt. Dette er ikke noget problem, da der jo er 
plads nok, hvor 77-leddet engang var. Jeg har her 
opbygget en tro kopi af det originale PA-trin. og 
det leverer i denne opstilling mellem 6 og 8 watt 
output.

Det var en kort gennemgang af grundlag og 
funktion. Nu en nærmere analyse af de enkelte 
kredsløb som stationen er udbygget med.

VFO'en er opbygget på en printplade, og der
efter solidt ophængt i en lukket messingkasse. (Her

gælder igen den gamle vise om mekanisk stabili
tet). hvor driftsspændingen er ført gennem via en 
kondensator.

VFO'en består af oscillator, normal klasse A
buffer og en source-følger. Oscillatoren og kl. A
bufferen taler for sig selv, dog ser det måske 
underligt ud. at der kun er brugt 4,7 pF til over
føring. men det var nødvendigt med så små vær
dier. dels for at få et pænt sinusformet signal ud 
af ose., og dels for ikke at overstyre kl. A-bufferen 
og dermed ødelægge signalet. Sourcefølgeren ser 
for de fleste nok også besynderlig ud. Gaten er 
forspændt positivt for at få transistoren til at trække 
strøm, og dermed en højere spænding over de 1 
kohm i sourcen. men det ses måske bedst af illu
strationen. hvorfor det var nødvendigt (fig. 2).

Af denne illustration ses det tydeligt, at signalet 
bliver klippet i bunden, og det bringer automatisk 
VFO'ens indhold af harmoniske op i en størrelses
orden. hvor det ikke hører hjemme. De i eksemplet 
angivne DC og HF værdier stemmer nogenlunde 
overens med sandheden, altså et effektivt output 
på ca. 0.7 V over 50 ohm og med overordnede har
moniske over 20 dB nede (målt med B + K 2006). 
Denne VFO er egentlig kun bygget med 20-80 me
ter SSB RX/TX for øje. men da jeg også her an
vender omkring 5.5 MHz var den jo direkte an
vendelig.

12,085 MHz - oscillatoren er en pierce med EF 
184, opbygget på den plads, hvor før EF 89 i 
modtagerens injektionskæde befandt sig, og med 
den gamle anodespole fra Rx-x-tal ose. som anode
kreds modificeret således, at der er viklet en link 
derpå også. Signalet skal jo transporteres via et 
stykke coax til gitterkredsen på kraftblanderen.

Med forspændt gate

Fig. 2.

uden forspændt gate

2x10p 3-25p

TR5: er den gamle anodespole fra ose. i modi., modificeret 
med 2 vdg. link i den kolde ende,  viklet med 0.3 mm tråd.

Fig. 4.
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Fig. 5.

TR 4: 2x10 vdg. 0,3 mm tråd i kammerform med kærne link 
2 vdg. PVC 1 vdg. i hvert kammer. Styregitrene får ca. 10 
volt styring målt fra gitter til stel.
TR 3: 5 vdg. I mm tråd. Diameter 6,5 mm. Begge linke 1 vdg. 
PVC i kold ende.

Modtagerens x-tal ose. ændres således, at x-tal 
svinger mellem gitter og anode. Anodespændingen 
hentes fra samme punkt, som til HF-røret. Husk 
at afkoble med 5 nF.

Kraftblanderen er sakset direkte fra 6OH's 
2 m-transverter i OZ nr. I. 1970.

Den er enkel og let at få til at køre. den trimmes 
bedst på plads med et GD-meter eller ved kontrol 
på en 2 m-RX.

VFO'ens tilpasning til senderen er den jeg for 
har brugt, og den kan direkte hentes i OZ nr. 9 - 
1971.

Hvordan det hele sporer afhænger af x-tal ose. i 
modtageren og blandings ose. for sender. Hvis 
blandings ose. for TX tastes ind oven i modtage
ren og lægges i 0 på diskriminatoren kan kassen 
ikke andet end spore. Transcive drift. dvs. at sender 
og modtager følges ad. Ja men så kan jeg jo ikke 
køre over repeater vil nogle sige. men i denne kon
struktionsforandring er det jo bare at trække det 
antal kHz fra senderens blandingsosc. (12.085 MHz) 
som der er forskel på indgangs- og udgangsfrekvens 
og så indsætte flere x-taller + skifte i denne ose. 
Det være sig for 500 - 600 - 900 eller 1600 kHz 
spacing. Jeg har i blokdiagrammet i parantes indsat 
værdier for 500 kHz spacing. som det ses forandrer 
det jo ikke modtagerens frekvens.

En indrømmelse: Jeg havde temmelig hårde pro
blemer med TV1 på kanal 4 på grund af de 66 MHz 
i injektionen (K4 = 64 MHz), og da disse 66 MHz 
jo kører konstant, var det nødvendigt at afhjælpe 
problemet. En skærm over roret (QQE 02/5), en 
ditto over kredsen og HF-drosler + afkobling af 
netspændingen loste problemet.

Dette transcive system er ikke blot egnet for AP, 
men for alle andre konstruktioner, både med rør 
og transistorer. Grunden til at jeg har brugt en AP 
som basismateriale er gammel kærlighed til denne, 
den er jo opbygget som en amatør af den gamle 
skole ville have lavet sin station for år tilbage.

Jeg håber hermed at kunne videregive lidt erfa
ringer der kan være til inspiration for andre. Om 
dette er direkte reproducerbart ved jeg ikke. jeg 
har kun lavet dette ene eksemplar.

PS. Jeg vil personligt vælge 10,7 som høj MF. 
hvis jeg skulle lave dette om (det bliver nok så en 
dag), så kan man jo altid senere udrydde dåserne 
i den høje MF og erstatte disse af et krystalfilter, 
det skulle kunne gøres uden problemer endog med 
en smule gevinst i forstærkning.
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En letbygget LF-forstærker
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelsvej 24 st., 2100 København Ø

Forstærkerens diagram ses pä fig. I. Der medgår 
i alt 6 komponenter, og den giver 2 W fra sig ved 
18 volt og lidt over I W ved 13 volt. Da den kan 
tåle 22 volt uden at lide overlast - og også siger 
noget ved 8 volt - må den være velegnet til mobilt 
brug. NSC opgiver den typiske forvrængning til 
0,2%. Båndbredden går op til 65 kHz. Udgang: 
8 ohm.

Ben 7 er den officielle terminal for den negative 
side af spændingsforsyningen, men da kredsen 
kræver 38 cm2 køleplade, blev ben 7 loddet til 
printets kobberbelægning sammen med ben 3. 4. 
5, 10. 11 og 12.

Elektrolytten fra ben 1 til stel nedsætter ripplen 
- men kan undværes.

Enkeltstykprisen for LM 380N er 13.40 kr. plus 
moms. Jeg har een til salg.

Figur 2 viser kredsens terminaler set ovenfra.
Man kan boje benene 3, 4. 5, 7, 10, 11 og 12. 

så de ligger fladt henad printet for lodningen og 
boje de resterende ben opad og lodde opstillingen 
sammen herpå, hvis man ikke gider at lave print.

Ved lodning på kredsens ben opgiver NSC 
300° C i 10 sekunder som max. tilladeligt.

Fig 2
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En automatisk 
morsenøgle
Af OZ7IU, Niels K. Hersoug, 
Rødovrevej 219 A4, 2610 Rødovre

Da jeg læste 5LP‘s artikkel i oktober-november 
OZ 197l, slog en tanke ned i mig. Forfatteren 
nævnte, at han havde tænkt på bl.a. at bruge bånd
optagere til en fuldautomatisk nogle. Min tanke gik 
ud på, at man ensrettede et signal fra en bånd
optager med indspillede morsetegn (opkald etc.) 
og bragte denne herved fremkomne jævnspænding 
(synkron med tegnene) til at styre en transistors 
kollektorstrøm ned således, at et relæ indskudt i 
denne trækker et relæ. som så kunne nogle sen
deren.

Diagrammet er vist på fig. I.
Relæet skal kunne trække sikkert ved ca. 9 V 

og have en modstand på ca. 250 ohm. Trafoens 
sekundær-impedans skal passe til den båndoptager.

man benytter dioderne D1-D4. kan bare være OA85 
ell. lign. Jeg brugte 3 forskellige dioder i denne bro. 
Ds (BY100 ell. lign.) skal aflede de af spolen i 
relæet inducerede strømme, for ikke at brænde 
transistoren af.

Opstillingen har ikke været prøvet i praksis, det 
vil sige, jeg har ikke prøvet at kalde automatisk, 
da jeg simpelt hen ikke har nogen station endnu.

Den eneste mangel ved denne lille opstilling må 
vel være at man ikke umiddelbart kan skifte mel
lem flere budskaber, som 5LP's kunne, men forst 
må spole frem og tilbage på sin båndoptager.

Man må prøve sig frem, hvor volumenkontrollen 
skal stå på båndoptageren, for får den automatiske 
nogle for lidt signal, så trækker relæet slet ikke og 
får den for meget, så trækker det hele tiden (brum, 
stoj etc.).

Print bore- og fræsemaskine
Af OZ9ZI, Steen Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse

l OZ9ZFs artikel i OZ marts 73 
side 94 manglede der et par tegninger, 
som skulle anskueliggøre maskineriets 
opbygning. Her er tegningerne og und
skyld fra TR
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Logisk lexicon
ANALOG - et analogt signal kan antage alle 

værdier, er kontinuerligt variabelt, i modsætning 
til et digitalt signal, der kun kan antage ganske 
bestemte, diskrete værdier (f.eks. 0 og +5 V).

AND GATE - et binært kredsløb med to eller 
flere indgange og een udgang. Udgangen antager 
tilstanden »1« (logisk I) når og kun når alle ind
gange er i »l«-tilstanden, og er »0« (logisk nul) når 
blot een af indgangene er »0«.

BINÆRT SYSTEM - regnesystem baseret på 
totalsystemet, dvs. hvor alle trin må antage een af 
to mulige tilstande, nemlig »0« (logisk nul) og »1« 
(logisk ét). I totalsystemet kendes kun tallene 0 og 
I, tal herover kræver flere cifre. Således er deci- 
mal-2 i binært sprog 10. decimal-3 er binær-11. 
decimal-4 er binær-100 osv.

BINARY CODED DECIMAL - forkortet BCD. 
Eet ciffer i titalssystemet kræver fire cifre i total
systemet. Fire binære cifre kan ganske vist give i 
alt 16 kombinationer, men man anvender kun de ti 
(0-9). Normalt tillægges de fire binære cifre de 
naturlige værdier 1 - 2 - 4 - 8. men andre, f.eks.
I - 2 - 4 - 2 anvendes også.

BIT - sammentrækning af engelsk binary digit. 
Den mindste informationsenhed, der findes, kan 
enten være »0« eller »1«.

CLEAR - en flip-flop indgang, der er uafhængig 
af clock-pulser, og som sætter alle andre indgange 
ud af funktion. Aktiveres med »0« og sætter Q
=  » 0« .

Clock Pulse - forkortet CP. på dansk taktpuls. 
Korte pulser (som regel positive), der kommer med 
regelmæssige, veldefinerede mellemrum når »der 
skal ske noget« i et digitalt system. 1 en frekvens
tæller kommer CP f.eks. med 1 sekunds mellem
rum og åbner og lukker gaten til tælleværket.

COMPARATOR- »sammenligner«. 1 analogtek
nikken giver en comparator signal, når to spæn
dinger er lige store. I digitalteknikken sammen
ligner comparatoren to binære tal med samme 
antal cifre og angiver, når de er ens.

COMPLEMENT- komplement, komplementær. 
Komplementet til en variabel funktion (binært tal) 
er det »modsatte« af dette tal. Komplementet til 
»I« er »0«. og komplementet til »0« er »1«. Kom
plementet til 011010 er 100101.

CMOS - complementary MOS. en integreret 
kreds, hvor hvert element er opbygget af en P-

kanal og en N-kanal MOS (Metal Oxide Semi
conductor), dvs. to komplementære felteffekttran
sistorer. Kendetegnes især ved, at alle elementer 
har næsten uendelig stor indgangsmodstand og et 
overordentlig ringe strømforbrug samt kan arbejde 
over et stort spændingsområde for strømforsynin
gen.

CML - current mode logic. dvs. strømstyret 
logisk kreds. I princippet det samme som ECL.

COUNTER - se tæller.

CUT-OFF - tilstanden i f.eks. en transistor, 
hvor basis-emitterstrækningen er forspændt såle
des, at kollektorstrømmen er nul (når bortses fra 
den temperaturbestemte nulstrøm ICO).

DTL - diode transistor logik. dvs. en logisk 
kreds, hvor et element er sammensat af dioder (en 
i hver indgang) og transistorer.

D FLIP-FLOP - En flip-flop (FF) med en data- 
(D) og en clockpuls-indgang (samt muligvis flere 
slags indgange). Kendetegnes især ved, at en æn
dring af D-indgangens tilstand ingen ændring med
fører af udgangens tilstand, før der kommer en CP. 
Efter CP vil udgang Q antage samme tilstand (»0« 
eller »1«), som D. Overføring af data fra D til Q 
kan ske på CP's forkant, hvorefter ændring af D's 
tilstand ingen virkning får, før næste CP-forkant 
kommer.

DECODER - de- eller afkoder. En kreds, som 
omsætter information fra en kode til en anden, 
som er mere anvendelig til et bestemt formål. 
F.eks. binær til decimal eller binær til 7-segment 
(til at drive udlæsningsrør etc.).

DIGITAL - engelsk digit (betyder oprindelig 
finger) er på dansk et ciffer, et tal. Titalsystemet 
(decimalsystemet) indeholder cifrene 0-9. totalsy
stemet kun 0 og I. Tal over 9 består af flere cifre, 
som hvert kan omkodes til et firecifret binært tal 
(BCD-koden).

ECL. - emitter coupled logic. Integreret logisk 
kreds, hvis funktion er baseret på transistorer kob
let som emitterfølger. Kendetegnes især ved høj 
hastighed.

ENCODER - en kreds, som omkoder informa
tion. f.eks. BCD-til-binær omkoder eller - ved 
tonesignalering - en kontaktslutning til to samti
dige LF-toner. Har modsat funktion af dekoderen.

EXCLUSIVE OR - den sædvanlige or- (eller-) 
funktion Y = A + B giver Y = »1« når A eller B 
eller begge er »1«. Exclusive-or funktionen ude
lukker den tredje af de nævnte kombinationer, dvs.
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udgangen af en logisk kreds af denne art er kun 
»1«, når een indgang er »1« og de øvrige er »0«. 
Skrives Y = A© B.

FAN-IN - antallet af de signalveje, der går til 
indgangene af en logisk kreds. Som strålerne i en 
vifte, der samles i eet punkt.

FAN-OUT - antallet af andre kredses indgange, 
der er »hægtet på« udgangen af den pågældende 
kreds.

FLIP-FLOP - en kreds, der kan anvendes til 
lagring af 1 bit information. En FF har som regel 
to komplementære udgange Q og Q. Af indgange 
kan nævnes R og S (reset og set), hvormed ud
gangen kan bringes til tilstanden Q = »0«, Q = »I« 
med R og Q = »I«, Q = »0« med S. Andre typer 
er D-, JK- og T-FF (se disse). En FF kan skifte 
umiddelbart, når den får et indgangssignal eller den 
kan være »clocked«. dvs. udgangen skifter forst. 
når en CP påvirker en særlig clock-indgang.

FET - felt-effekt transistor, en halvleder, der 
spændingsstyres på en »gate«, som kan være iso
leret fra strømvejen mellem »drain« og »source« 
ved en diode, forspændt i spærreretningen (JFET 
= junction fet). Gaten kan være helt isoleret fra 
strømvejen ved et uhyre tyndt oxidlag. selve gaten 
er da et tyndt metallag, heraf navnet MOS-FET 
= metal oxid semiconductor FET.

GATE - den danske oversættelse »port« benyt
tes ikke ret meget. Ordet har en generel betydning 
som i FET (se denne), hvor det betegner et ele
ment. der spærrer eller lader et signal passere, 
samt en mere speciel betydning i forb. m. logiske 
kredse. En logisk gate har to eller flere indgange, 
hvis tilstande (»0« eller »1«) bestemmer udgangens 
logiske tilstand.

INVERTER - udfører den logiske »ikke«-funk- 
tion (NOT). Når indgangen er »I«, er udgangen 
»0« og omvendt.

JK FLIP-FLOP - FF med to dataindgange J og 
K samt en CP-indgang. Herudover kan forefindes 
R og S-indgange. Der er fire muligheder alt efter 
de fire forskellige kombinationer af logisk tilstand 
for J og K:

j = »o«. K = » 1«. CP medfører, at Q = »0«.
J = » I «. K = »0«. CP medfører, at Q = » I«.
J = »0«, K = »0«. CP medfører
ingen ændring af Q.
J = »1«, K = ».1«. CP ændrer Q til Q.

MASTER-SLAVE - en master-slave flip-flop 
indeholder to FF. en master, som modtager data

på CP's forkant og overfører denne information til 
slaven på CP's bagkant. Der opnås hermed en høj 
grad af isolation mellem ind- og udgang.

NAND GATE - af not und, en AND GATE (se 
denne) efterfulgt af en inverter (s.d.).

OR GATE - udfører eller-funktionen (sml. exclu- 
sive-or). Når alle indgange er »0«, er udgangen 
»1«. Er een eller flere indgange »1«, er udgangen 
» 0« .

PRESET - en FF-indgang. der- ligesom CLEAR 
er uafhængig af CP og sætter alle andre indgange 
ud af kraft, når den aktiveres med »0«. Sætter 
Q = »I«.

RTL - Resistor-transistor-logic. logisk familie, 
der er baseret på anvendelse af modstande og 
transistorer.

RESET - tilbagestille, tilbagestilling. Når en 
FF's reset-indgang aktiveres, går udgangen til »0«. 
Reset-indgangen aktiveres med »I«. Såfremt Q = 
»0« frembringes med »0« på en indgang, kaldes 
denne CLEAR.

RS FLIP-FLOP - med kun R og S indgange 
kaldes denne en RS LATCH (lås). Findes også en 
CLOCK-indgang. sker skift på udgangen først, når 
CP ankommer. Kan. som andre FF-typer. yder
ligere have en PRESET og en CLEAR indgang, 
der hhv. stiller Q = »1« og Q = »0«, når de på
trykkes et »0«, idet de normalt antager »I«.

SET-INPUT - en S-indgang. der påtrykkes »1«, 
vil give Q = »1«. Sml. en PRESET-indgang. der 
giver Q = »1«, når P = »0«.

SHIFT REGISTER - skifteregister. Består af en 
række FF sammenkoblet således, at information 
lagret i en af dem overføres til den næste i rækken, 
når CP ankommer.

T FLIP-FLOP - T for toggie, der kendes fra 
toggie switch. vippe-omskifter. Når indgang T = 
» I «. skifter Q tilstand, hver gang en CP ankommer. 
Forbindes J- og K-indgangene sammen i en JK-FF. 
fås en T-FF.

TTL - transistor-transistor logik, skrives også 
sommetider T2L. Den mest udbredte logiske kreds
familie. hertil horer 7400-serien.

TÆLLER - en kreds, der kan huske, hvor 
mange pulser, den har modtaget. En decimal
tæller består bl.a. af fire FF'er. hvis udgange giver 
pulstallet i binær kode. ★
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Lytteramatør - en genvej til sendetilladelsen

Enkelte er måske blevet interesseret i at blive 
lytteramator og er, via QTH-listen ell. lign., blevet 
dirigeret frem til bogholderen og har fået udleveret 
et DR-certifikat. Andre er nok ikke helt klar over, 
hvorfor det kan have interesse at lytte til fone- 
amatørernes tilsyneladende sludder og CW-opera- 
torens virvar af morsetegn, som absolut skal af
sendes med største hastighed.

Jeg skal prøve at indhente det forsømte, ved at 
sammensætte et par ord om DR-amatoren og de 
aktiviteter, som bliver omtalt under denne rubrik.

Alm. radioaflytning
Alle har på et eller andet tidspunkt lyttet til 

radioudsendelser, og dette kan der ikke være noget 
nyt i. Men vover man sig væk fra de normale 
områder på modtageren og går på eventyr på 
kortbølge båndene, ja så er man straks i en anden 
verden. Her findes radiofonistationer, som sender 
på alle verdens sprog. Radiostationer, som sender 
underholdning, nyheder, propaganda og hverdags
glimt fra radiostationens hjemland. Som eksempel 
kan nævnes »Voice of America« og »Radio Mo- 
skau«. Der findes tusindvis af mennesker, der 
lytter til disse stationer: Folk langt fra moderlan
det, som ønsker at følge med i begivenhederne 
hjemme, folk der ønsker at få nyhederne frisk fra 
fad. og så er der DX-jægerne, som aflytter sta
tionens udsendelser og indsender en rapport og 
får den besvaret med radiostationens QSL-kort. 
Ved flere radiostationer er oprettet lytterklubber, 
hvis medlemmer jævnligt får tilsendt programmer, 
diplomer osv. Der findes også klubber, som samler 
alle kortbølgeinteresserede, f.eks. »International 
Short Wave League« og den danske forening 
»Cimbrer DX-Club« Disse klubber udgiver forskel
lige medlemsblade og evt. interesserede opfordres 
til at melde sig ind i disse klubber.

Amatørbåndene
Men der findes nogle små (- uhyggelige små. 

syntes nogle!) områder på kortbølgebåndene, som 
er tildelt radioamatørerne. Og her rører sig et 
helt andet liv. Radiokontakter (QSO's) afvikles, 
venskaber oprettes, vejrsituationen klarlægges, 
langdistanceforbindelser (DX-QSO's) med fremme
de lande afvikles osv., på alle båndene foregår 
snakken. Har man blot lyttet lidt til disse QSO's, 
får man hurtigt lyst til selv at være med. Imidler
tid kræver myndighederne, at man skal bestå en 
prøve, for at opnå den nødvendige sendetilladelse. 
Prøven er af teknisk karakter og denne teknik kan 
ikke alene tilegnes ved blot at aflytte amatørbån
dene. men må tilegnes gennem læsning af f.eks. 
»Vejen til Sendetilladelsen« og forskellige kursus 
m.v. For at opnå sendetilladelse (licens) til HF- 
båndene. kræves også en morseattest og her kan 
modtageren bruges! Flere klubstationer udsender 
morse i langsom takt beregnet for begyndere, og 
ved at nedskrive disse morsetegn kan man efter
hånden opnå en stor færdighed i modtagning af 
telegrafi (CW). (Jeg skal vende tilbage til dette 
emne i et af de næste numre af OZ).

Radioamatørernes operationsteknik
Når man har opnået licensen, kan man »gå i 

luften«. Men på amatørbåndene benyttes en særlig 
operationsteknik, og det er ikke lige til endda. Og 
modsat f.eks. langbølgebåndene, udviser kortbølge
båndene mærkelige egenskaber, udbredelsen af 
radiobølgerne kan variere på kort tid. og hvor er 
der egentlig megen »larm« (QRN) på amatørbån
dene.

Derfor er det udmærket først at lytte til QSO'erne 
på amatorbåndene. Her igennem lærer man hurtigt 
de forskellige forkortelser, opdelingen af amatør
båndene i fone og CW områder, udbredelsesforhol
dene på de forskellige bånd. ligesom man vænner 
sig til QRN og QRM. alt sammen ting. som er 
værd at kunne, når man er senderamatør.

Rapportering
Som du måske ved, anvender radioamatørerne 

et specielt rapporteringssystem, hvor man ved 
hjælp af tal kan udtrykke hvor kraftigt og hvorledes 
læseligheden er af det modtagne signal. (Ved CW 
anvendes ligeledes et tal til at beskrive tonen af 
morsetegnene). Denne kode benævnes RST-koden 
og er omtalt bl.a. i »Vejen til Sendetilladelsen« og 
i »QSO-instruktion for radioamatører«. For at op
træne sig i at anvende denne kode, kan man sende 
et rapportkort (QSL-kort) til disse stationer, hvor
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man opgiver alle oplysninger om den QSO. man 
har aflyttet. Som regel bliver et sådant kort kvitte
ret med senderamatørens kort, og efterhånden er 
det muligt at opnå en pæn samling af QSL-kort. 
Disse kort kan så danne grundlag for opnåelse af 
forskellige diplomer - der findes i dag over 150 
diplomer, som kan opnås af lytteramatører.

Når man lytter på amatørbåndene, finder man 
hurtigt ud af. at det ikke er sludder alt sammen. 
Ind imellem snakken om jordbærpriser og vejret, 
foregår også en masse tekniske samtaler og det er 
faktisk ikke så lidt teknik, man kan lære ved at 
lytte på f.eks. 80 meter-båndet.

Registreret lytteramatør
Det kan være praktisk at have en identifikation, 

som f.eks. senderamatorerne, og derfor kan et 
hvert medlem af EDR. der ønsker at få en sådan 
identifikation, henvende sig til bogholderen (
adresse bag i bladet) og ved opgivelse af medlems
nummer. navn og adresse få udleveret et DR-num-

Eksempel på »lokalt« SWL kort.

mer. DR-nummeret kan f.eks. se således ud: 
OZ-DR 1638. hvor OZ er prefixet for Danmark. 
DR står for »Danish Receiving Station« og 1638 
er identifikationsnummeret.

Altså: At blive DR-amator. er det første store 
skridt på vejen til sendetilladelsen.

Noter:
Fortegnelse over alverdens radiofonistationer fin

des i »World Radio and TV Handbook«.
DX: Betyder long distance, benyttes ofte som 

betegnelse for kortbølgelyttere. (Disse betegnes 
også med BCL = Broad Casting Listener). DX 
benyttes nu også af radioamatører, som betegnelse 
for intercontinentale QSO's.

Oplysninger om kortbølgeklubberne fås ved hen
vendelse til OZ-DR 1675.

Ved udstedelse af licens til VHF-båndene be
høves ikke morseattest, nærmere herom findes i 
hæftet »Bestemmelser om amatør-radiostationer«, 
der udleveres ved henvendelse til: Post & Telegraf
væsenet. Teletjenesten. Farvergade 17. 1007 Kø
benhavn K. OZ9XM

INFORMATION
REPEATERMØDE I NYBORG 

den 14/4 1973

Deltagerne: OZ1AT, 1LN. 4ET, 4HZ. 5EL. 
5GF. 5KD, 5PD. 5SB. 5TG, 6EG, 6LL, 7LX. 
7VS. 8EH. 8LK og 90G.

Herudover var indbydelse sendt til: OZ1FC, 
4GF. 5ZB. 6MK, 8TV og 9MZ.

Forud for modet meddelte OZ6MK, at han gerne 
ville deltage, men måtte melde afbud på grund af 
tidligere indgået aftale om andet arrangement.

Modet begyndte kl. 10.50 og varede til kl. 21.00. 
kun afbrudt af 50 min. spisepause mellem kl. 13.05 
og kl. 13.55.

Modet indledtes med en generel meningsudveks
ling vedr. de enkelte i det fremsendte materiale 
anførte punkter, herunder også om mødets mål
sætning.

Deltagerne finder, at det væsentligste er at fore
slå sådanne normer, at der såvel i det nuværende 
som i det fremtidige repeaterarbejde i videst muligt 
omfang undgås forstyrrelser og gener. Det er i 
lyset af dette, at man skal betragte efterfølgende 
anbefalinger, idet man fuldt ud er klar over. at det 
ikke er hverken muligt eller onskeligt at påtvinge 
andre amatører disse eller andre normer. For fuld
stændighedens skyld skal endvidere oplyses, at 
ingen af efterfølgende beslutninger er resultatet af 
en afstemning. Der er i hvert enkelt tilfælde for
handlet til der. via evt. kompromisser, er frem
kommet et resultat, som samtlige deltagere under 
de givne forudsætninger kunne acceptere.

For det fremtidige repeaterarbejde anbefales føl
gende:

1) Sekventielt tonesystem: Her anvendes det 
»jyske« system (0Z70F-0Z5TG-0Z3LQ). Hvor 
sekventielt tonesystem indsættes, er dette at be
tragte som en udvidelse af funktionen og ikke 
som en erstatning af det hidtidigt anvendte tone
opkaldssystem.

2) Opkaldstone: 1750 Hz enkelttone.
3) Spacing: 600 kHz.
4) Teknisk funktion:

Både I sek. tone + 30 sek. bærebølge og 
I sek. tone + 5 sek. bærebølge + lukning 
efter 30 sek. Derefter nyt tonekald.
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Valgfrit afhængig af de stedlige forhold.
5) Power: D-licensbestemmelserne overholdes.
6) Antenner: Lodret polarisation.
7) REG. I planen: Øverste frekvens ændres fra 

145,825 MHz til 145.850 MHz. Dette fremføres og 
fremhæves af EDR på næste REG. 1 møde, ligesom 
meddelelse herom snarest fremsendes til regionen.

8) Frekvensplan

Vedr. udgangsfrekvenser
145.850 MHz:
Fyn. Herning. Hjørring, Adsberg
Holme. Kobenhavn
145.825 MHz:
Kulsbjerg (I)
145.800 MHz:

Ystad. Liibeck
145.775 MHz:
Vejle-Jelling området (II) Malmö. S. Lögum
145.750 MHz:
Knivsbjerg (III), København.
Lysnet
145.725 MHz:
Knivsbjerg (III). Nordvest
sjælland (II), Thisted
145.700 MHz:
Landsdelsforbindende (II)
145.675 MHz:
København eller Hälsingborg
(IV). Arhus vest (RTTY-SSTV)
145.650 MHz:
Bornholm. Esbjerg. Ringsted. Göteborg
Al borg
145.625 MHz:
Bandholm (I), København 
eller Hälsingborg (IV)

ad 1) Såfremt OZ3REP placeres på Kulsbjerg vil 
den få udg. på 145.825 MHz for at undgå for
styrrelser i Ørestadsområdet. Placeres den derimod 
på Bandholm, bliver udg. 145.625 MHz og der vil 
evt. blive gjort forsøg med vandret polarisation.

ad II) Repeaterstationer under opbygning eller 
blot »forventet placering« af yderligere stationer.

ad III) Den sønderjyske repeater vil blive flyttet 
fra 145.750 MHz og 1600 kHz spacing til 145.725 
MHz og 600 kHz spacing i takt med de sydligere 
placerede repeateres overgang til samme system.

ad IV) Fordelingen af frekvenserne 145.675 MHz 
og 145.625 MHz mellem København og Hälsing
borg betragtes som et internt Ørestads problem.

9) EDR’s VHF udvalg: Ved behandling af re- 
peatersporgsmål tiltrædes VHF udvalget af to per
soner. der begge er indehavere af repeaterlicens. 
Ved sådan tiltrædelse har begge samme rettigheder 
og forpligtelser som de øvrige medlemmer.

Tiltrædelsen/udvidelsen motiveres med ønsket 
om at skabe en institution med det formål at yde 
vejledning ved etablering af nye repeatere, at virke 
formidlende ved behandling af problemer ved evt. 
gener og forstyrrelser, at være rådgivende for 
EDR’s HB også i spørgsmål med relation til REG. 
I, at bidrage til, at de ovenfor anbefalede normer 
vinder indpas, samt arbejde for forbedring af stan
darden af det til repeatertrafik anvendte udstyr, 
navnlig med henblik på »ikke-teknikere«.

Til indtrædelse i det nuværende VHF udvalg 
foreslår modet OZ5EL og OZ5TG.

10) De her foreslåede normer bør også finde an
vendelse for repeatere i 70 cm bandet, dog med de 
ændringer, der må anses for nødvendige. Spørgs
målene vedr. disse repeateres koordination bør 
finde deres løsning i samarbejde med det ovenfor 
nævnte udvidede VHF-udvalg.

Endvidere fremhæves, at man ikke er blind for, 
at ovennævnte, ved en overfladisk betragtning, kan 
tolkes som en art monopolstilling, idet der tilsyne
ladende er sat en stopper for yderligere repeatere 
i 2 m båndet. Således foranlediget finder man det 
ønskeligt at præcisere, at planerne er udarbejdet 
med det formål at placere almindelige kommunika- 
tionsrepeatere på sådanne steder og med sådanne 
udgangsfrekvenser, at landet som helhed er dæk
ket, idet man ikke finder det formålstjenligt at 
fremme en evt. tendens til. at »hver by med re
spekt for sig selv skal have sin egen repeater«.

Sluttelig udtrykkes ønsket og håbet om. at alle 
fremtidige problemer må blive løst indenfor vore 
egne rækker.

OZ7XG, Erling Hansen

ITU’s World Wide Zones
EDR har udvidet medlemsservicen med oven

nævnte verdenskort, der primært er bygget op 
over de nye ITU zoner, der bruges i en del tester 
som f.eks. OK testen, der finder sted hvert år i 
november måned.

Kortet er knap så overskueligt som CQ-zone- 
kortet, hvilket skyldes dets lidt mindre format. Til 
gengæld er det mere handy og dermed nemmere 
at anbringe. Prisen på dette kort er sat til 13.80 kr. 
incl. forsendelse. Bestilling foretages som ved de 
øvrige artikler, jfr. annoncen på side 182.

Der KAN naturligvis være sympatiske mennesker ^ 
- også blandt dem, der er dygtigere end en selv . . .
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NYE HONORARER TIL OZ’s FORFATTERE
På HB mødet den 28. april 1973 vedtoges føl

gende nye honorarregler vedr. indlæg i OZ:
Alt stof, med undtagelse af nedenstående, hono

reres med en sidebetaling (færdigt tryk) på 60,- kr. 
Herudover ydes et til kildeskattedirektoratet direkte 
indbetalt skattetillæg på 40,- kr. pr. side (færdigt 
tryk). Dette tillæg betales dog kun såfremt den på
gældende forfatter senest den sidste dag i måneden 
for hver enkelt nr. af OZ meddeler HR sit person
nummer.

For følgende kategorier af stof ydes der ikke 
honorar:
1) Ledende artikler.
2) Udvalgsmeddelelser o.lign.
3) Afdelingsmeddelelser.
4) Annoncer.
5) Indlæg under læsernes mening.
6) Silent Key.
7) Notitser og rettelser.
8) Direkte kopier med ingen eller kun ringe arbejds

indsats.

Honorarberegningen foretages af hovedredaktø
ren i henhold til HB's vedtagelse på modet den
3. februar 1973.

Begrundelsen for denne nye afregningsform er. 
at HB hvert år i januar måned i forbindelse med 
udsendelsen af lønoplysningsblanketten til brug for 
skattevæsenet, i udstrakt grad bliver præsenteret 
for bemærkninger som f.eks.: Nu vil jeg i hvert 
fald ikke skrive flere artikler til OZ, for når skat
ten bliver trukket fra dette her. så bliver der jo 
næsten intet tilbage. Bemærkningen er ret forståe
lig. eftersom det vel nok kun er et fåtal af forfat
terne, der samtidig med modtagelsen af honoraret 
selv beregner »skattens mønt« og henlægger dette 
beløb til senere afregning.

Efter mange beregninger og nøje overvejelser, 
herunder også driftsøkonomiske betragtninger for 
EDR. finder man. at ovenstående tilbud er rime
ligt. idet det på den ene side stiller alle lige for så 
vidt angår betaling for ydet arbejde, medens det 
på den anden side indebærer, at f.eks. den stude
rende. der ingen anden indkomst har. vil få det 
fulde beløb refunderet via skattevæsenet (i septem
ber måned året efter indtjeningsåret), at forfattere 
med en marginalbeskatning op til 40% ikke vil få 
ekstra-regning fra skattevæsenet, medens forfattere 
med højere marginalbeskatning (ikke at forveksle 
med »trækprocenten«) vil få en delvis kompensa
tion. Under alle omstændigheder vil alle herved 
opnå at få mere til sig selv og dermed til indkøb 
af radiokomponenter.

Med ovenstående håber man, at det atter må 
blive tillokkende at skrive til OZ. så i særdeleshed 
TR kan få sin slunkne »kasse« fyldt op.

OZ7XG

VTS på bånd
Vi skal herved oplyse, at de nye bånd med 

EDR's lærebog: »Vejen til Sendetilladelsen«, vil 
foreligge færdig ca. 15. maj 1973.

Bogen er indtalt af OZ1AJ. redigeret af OZ5QR 
og bibliotekets bibliotekar John Larsen. Bogen er 
indtalt på 3x15 cm bånd. hastighed 1- 7/8 eller 
4,7 cm og har de nye licensbestemmelser og andre 
nye oplysninger med. samt morsealfabetet, og Q- 
koden.

Båndene er kun til brug for helt blinde og meget 
svagtseende og kan ikke lånes til brug ved almin
delig teknisk undervisning.

Vy 73 de OZ5QR & OZ5RO 
Charlottenlund

OZ5DM fylder 80
Sønderjyllands første radioamatør fyldte 80 år 

den 30. april. Allerede først i tyverne blev Iver 
bidt af radio - senere af KB-bacillen. EDR-num- 
mer er 323, og licens erhvervedes 1931.

På sin herligt beliggende ejendom Damgård Mølle 
på Sønderjyllands højderyg har han siden boltret 
sig på de forskellige bånd. dyrket eventyret og 
plejet sin udlængsel. Han har gjort turen med fra 
CW over AM til SSB. og hans interesse er lige 
usvækket. Vi er mange, der ønsker 5DM til lykke 
med dagen og mange gode år ved seijderen.

Billedet viser 5DM mellem OZ1Q og Jens Fre
derik Lawetz ved EDR's sommerlejr på Hvidbjerg 
Strand 1934.

OZ7PH
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Statutter for EDR's hjælpefond for handicappede
§ 1.

Fondets midler består af, hvad der gennem FDR 
eller på anden måde tilflyder i form af frivillige 
gaver eller bidrag.

§ 2.
Fondets således tilvejebragte midler skal anbrin

ges i et pengeinstitut til højeste rente. Dog skal kr. 
5000.- altid være opsagt til omgående udbetaling 
Fondets aktiver skal lyde på fondets navn og no
teres som tilhørende dette.

§ 3.
Formålet med fondet er at hjælpe handicappede, 

der har behov for økonomisk hjælp til at blive 
radioamatører samt sideløbende hermed at give 
dem undervisning i de tekniske krav og regler, der 
er krævede i den udstrækning dette er fysisk muligt.

§4.
Fondet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. 

Formanden skal altid være et hovedbestyrelses
medlem i EDR.

De tre medlemmer udpeges i øvrigt af EDR’s 
hovedbestyrelse hvert år - med en valgperiode fra 
1. nov. til 31. okt. det efterfølgende år. Fondets 
kasserer må ikke samtidigt være kasserer for lands
foreningen eller for en af dens afdelinger.

§ 5.
Ansøgning om bidrag fra fondets midler må være 

anbefalet af den lokale afdeling og/eller af HB- 
medlemmet i den pågældende kreds.

§ 6.

Størrelsen af de beløb, der i hvert enkelt til
fælde skal ydes, fastsættes såfremt det drejer sig 
om udbetaling af rentemidler af fondets bestyrelse. 
Størrelsen af de midler, der udbetales af fondets 
kapital kan indtil et beløb på kr. 4.500,- fastsættes 
af fondets bestyrelse, medens udbetaling af større 
beløb af kapitalmidlerne foreslås af fondets besty
relse, men skal godkendes af landsforeningens ho
vedbestyrelse.

Så længe fondets midler ikke overstiger kr. 
40.000,- skriver firetitusinde kroner, må ingen ud
betaling til et enkelt formål overstige kr. 4.500,-.

Det påhviler fondets bestyrelse gennem sin ind
sats at sørge for, at kapitalen til stadighed udgør 
det størst mulige beløb.

§ 7.
Fondets midler må under ingen form anvendes 

til formål, der alene eller i det væsentligste kom
mer landsforeningen EDR til gode.

Fondets bestyrelse udarbejder i øvrigt regler for, 
hvorledes midlerne stilles til rådighed og med skyl
dig hensyntagen til disse statutters § 2 vedr. ejen
domsretten.

§ 9.
Over fondets formue, dets indtægter og udgifter, 

skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Fondets 
regnskabsår er fra I. januar til 31. december. 
Fondets regnskab skal, forsynet med bestyrelsens 
underskrift, inden 2 mdr. efter regnskabsårets ud
løb være afgivet til revision af en af EDR's hoved
bestyrelse udpeget statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal være offentligt tilgængeligt f.eks. 
ved bekendtgørelse i dagspressen om, at regnska
bet henligger til gennemsyn, ligesom det kan til
sendes interesserede på anmodning.

§ 10.
Skulle der på et eller andet tidspunkt, uanset 

grunden, ikke længere være brug for fondet, skal 
dets kapital overtages af landsforeningen EDR til 
anvendelse under en eller anden form til gavn for 
de handicappede. Ønskes fondet ophævet kan dette 
ske ved urafstemning blandt landsforeningen EDR’s 
medlemmer, og såfremt en sådan afstemning viser, 
at mere end halvdelen af de afgivne stemmer øn
sker en sådan ophævelse.

I dette tilfælde forholdes med fondets kapital 
som anført foran.

Således vedtaget på EDR’s HB-møder d. 26.121. 
aug. og 14. okt. 1972.

På sidstnævnte møde valgtes nedenstående første 
bestyrelse for fondet:

OZ5KD Knud Dantoft - formand 
OZ2NU Børge Petersen - (sekretær)
OZ4WR John Hansen - (kasserer)
Funktionerne i parantes er foretaget ved senere 

konstituering i fondets bestyrelse.
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Forslag til nye vedtægter
Det på GF den 24. september 1972 nedsatte vedtægtsudvalg har udarbejdet nedenstående forslag til 

nye vedtægter for EDR.
Teksten i venstre spalte viser udvalgets forslag, medens højre spalte viser de nu gældende tilsvarende 

bestemmelser. Forslaget er udarbejdet som en helhed, hvorfor mange punkter i forslaget er identiske 
med de gældende bestemmelser.

Udover en del indføjelser, der blot kan karakteriseres som stadfæstelse af gældende praksis, vil vi
henlede opmærksomheden på følgende ændringer, der må anses for væsentlige:
1) GF afløses af repræsentantskabsmøder.
2) Antallet af kredse udvides til 7.
3) Formanden vælges ved en indirekte urafstemning (alle medlemmer er med i valget af de 7 HB med

lemmer og repræsentantskabet vælger en af disse til formandi.
4) Medlemmer bosat uden for de 7 kredse kan selv afgøre, hvilken kreds de vil »stemme« i. Denne be

stemmelse er indføjet, idet vi anser den for mere realistisk og på sin vis bedre dækkende end den 
tidligere, idet det jo ikke er givet, at f.eks. medlemmer i Grønland og på Færøerne alle mener, at
tilhørsforholdet til kreds 2 er det bedst dækkende.

Forslaget offentliggøres allerede på nuværende tidspunkt for at give medlemmerne en bedre mulighed 
for gennemeang og diskussion af det end en offentliggørelse i august OZ ville give.

OZ4JA - OZ4LK - OZ7XG

§  I .

Navn.
Foreningens navn er »Eksperimenterende Dan

ske Radioamatører« (EDR). Foreningen er tilsluttet 
»The International Amateur Radio Union (IARU).

S 2.
Formål.

Foreningens formål er:
at samle alle danske amatørradiointeresserede, 
at virke for amatørradioens udvikling, 
at arbejde for en forbedring af radioamatørernes 

arbejdsvilkår,
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbel

serne for at forbedre den tekniske kunnen, og 
at repræsentere radioamatørerne over for andre 

organisationer - og over for myndighederne.
Stk. 2. EDR er upolitisk.

§ 3.
Medlemsskab.

Som medlem af EDR kan optaget enhver ama
tørradiointeresseret.

Stk. 2. Anmodning om optagelse i EDR sendes 
til hovedbestyrelsen (H B).

Stk. 3. Når særlige grunde taler derfor, kan F1B 
nægte en ansøger optagelse i foreningen, ligesom 
HB i særlige tilfælde kan ekskludere et medlem af 
foreningen.

Stk. 4. HB's afgørelser i sådanne sager skal 
forelægges til godkendelse på det nærmest føl
gende repræsentantskabsmøde. Den pågældende 
har ret til personligt at fremlægge sine synspunkter 
i sagen, forinden repræsentantskabet træffer sin 
afgørelse, der ikke kan indankes for domstolene.

§ 1.
Foreningens navn er »Eksperimenterende Dan

ske Radioamatører« forkortet EDR. Foreningen er 
den danske afdeling af »The International Amateur 
Radio Union (IARU).

§ 2.
EDR's formål er at samle alle danske radio

amatørinteresserede. virke for amatørradioens ud
vikling og forbedring af radioamatørernes arbejds
vilkår og tekniske kunnen, samt repræsentere ra
dioamatørerne over for andre lign. organisationer 
og myndighederne.

§ 3.
Anmodning om optagelse i EDR tilstilles skrift

ligt kassereren. Bestyrelsen kan nægte en ansøger 
optagelse i foreningen og kan ekskludere et med
lem af foreningen, når særlige grunde taler derfor. 
Sådanne afgørelser skal godkendes af den først
kommende generalforsamling og kan ikke ind
ankes for domstolene.
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Stk. 5. Såfremt HB har nægtet en ansoger op
tagelse eller har ekskluderet et medlem, har ved
kommende ikke stemmeret eller valgbarhed i noget 
foreningsanliggende, medens denne tilstand ved
varer.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan. efter énstemmig 
indstilling fra HB. udnævne personer, som har vir
ket til gavn for EDR til æresmedlemmer af for
eningen. Forslag desangående skal. for at opnå 
gyldighed, vedtages med mindst 2/3 flertal.

§ 4.
Kontingent.

Repræsentantskabet fastsætter kontingentets 
størrelse, samt indskud for optagelse i EDR. hvori 
er inkluderet tilsendelse af foreningens emblem, 
vedtægter, samt medlemscertifikat.

Stk. 2. Medlemskontingentet indbetales årsvis 
forud senest den 15. marts for det folgende med
lemsår. Ved skriftlig henvendelse til kassereren 
kan kontingentet dog indbetales halvårsvis. Hel
årsbetalende medlemmer får fra kassereren tilsendt 
et postgiroindbetalingskort, og dette kan indtil den 
15. marts benyttes til kontingentindbetalingen. 
Halvårsvis betalende medlemmer skal inden den
15. i hvert halvårs sidste måned på det tilsendte 
indbetalingskort fremsende kontingentet for det 
kommende halvår. Har et medlem ikke inden ind
betalingsfristens udlob modtaget ovennævnte giro
indbetalingskort. giver dette ikke ret til henstand 
med kontingentbetalingen.

Stk. 3. Medlemmer, der aftjener deres værne
pligt. kan få indtil ét års medlemsskab for halvt 
kontingent, når de opgiver adresseændring til mili
tæradresse.

Stk. 4. Når flere medlemmer, hvoraf én betaler 
fuldt kontingent, horer til samme husstand, kan de 
øvrige opnå medlemsskab for halvt kontingent mod 
at give afkald på medlemsbladet.

Stk. 5. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk. 6. HB-medlemmer. samt de to revisorer, 

er kontingentfrie.
Stk. 7. Forretningsudvalget (FU) kan efter an

søgning helt eller delvis fritage økonomisk særligt 
vanskeligt stillede medlemmer for kontingentbeta
ling.

S 5.
Kontingentrestancer.

Undlader et medlem at betale sit kontingent 
rettidigt, betragtes vedkommende som slettet af 
medlemslisten.

S 6.
Udmeldelse.

Udmeldelse skal, for at anses for rettidig, finde 
sted senest den 15. marts. Udmeldelse for denne 
dato berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent.

§ 7.
Medlemskontingentet indbetales årsvis forud i 

marts maned for det folgende medlemsår. Ved 
skriftlig henvendelse til kassereren kan kontingen
tet dog indbetales kvartalsvis. Helårsbetalende 
medlemmer får fra kassereren tilsendt et postgiro
indbetalingskort. og dette kan indtil 15. marts be
nyttes til kontingentindbetalingen. Kvartalsvis be
talende medlemmer skal inden den 15. i hvert 
kvartals sidste måned på det tilsendte indbetalings
kort fremsende kontingentet for det kommende 
kvartal.

Ændring af landsforeningens medlemskontingent 
kan kun finde sted i forbindelse med bestyrelses
valget ved en urafstemning, ved hvilken der blandt 
de afgivne stemmer opnås flertal for det ændrede 
kontingent. Ved indmeldelse betales et indskud, 
hvori er indbefattet tilsendelsen af foreningens 
emblem, vedtægter samt medlemscertifikat. Kon
tingentet betales forud, og undlader et medlem at 
betale sit kontingent rettidigt, betragtes vedkom
mende som slettet af medlemslisten. Såfremt slet
tede påny onsker at blive medlem af EDR. skal 
der betales nyt indskud. Dette gælder dog ikke for 
indmeldelser, der foretages senest to år efter, at 
det pågældende medlem er blevet slettet. Tidligere 
medlemmer, der er udtrådt ved rettidig udmeldelse, 
genoptages uden hensyn til den forløbne tid uden 
nyt indskud.

Medlemmer, der aftjener deres værnepligt, kan 
få indtil et års medlemsskab for halvt kontingent, 
når de opgiver adresseændring til militæradresse. 
Når flere amatører, hvoraf een betaler fuld kontin
gent til landsforeningen, hører til samme husstand, 
kan de øvrige opnå medlemsskab for halvt kontin
gent mod at give afkald på medlemsbladet.

Æresmedlemmer og hovedbestyrelsens medlem
mer samt de to revisorer er kontingentfrie i lands
foreningen.

Bestyrelsen kan efter ansøgning helt eller delvis 
fritage særlig vanskeligt stillede medlemmer (f.eks. 
blinde, invalider) for kontingentbetaling.
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§ 7.
Lokalafdelinger. 

kHvoi flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks. 
i en by. nærliggende byer eller et passende land
distrikt. kan disse danne en lokal afdeling af EDR 
og gennem samarbejde virke for EDR's program. 
Den enkelte afdeling benævnes EDR X-afdeling og 
vælger selv sin bestyrelse med formand.

Stk. 2. Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne 
vedtægter, der er gyldige efter HB's godkendelse.

Stk. 3. Hver lokalafdeling har selvstændigt regn
skab og fastsætter selv medlemskontingentet til 
afdelingen.

Stk. 4. Medlemsskab af en lokalafdeling er fri
villigt.

Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, for 
eksempel i en by. nærliggende byer eller et pas
sende landdistrikt, kan disse danne en lokal afde
ling af foreningen og gennem samarbejde virke for 
EDR's program. De enkelte afdelinger er økono
misk selvstændige og opkræver selv lokalkontin
gentet. Har en afdeling 25 medlemmer eller der
over. kan den få opkrævet lokalkontingentet gen
nem hovedforeningen.

Vedtægter for en afdeling skal godkendes af 
EDR's hovedbestyrelse, forinden de får gyldighed. 
Medlemsskab af en lokalafdeling er frivillig.

§6.

§ 8.

Valg af repræsentantskab.
Repræsentantskabets medlemmer (RM) vælges 

for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af en 
kreds' RM afgår hvert andet år. RM kan genvælges.

Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret og alle 
medlemmer er valgbare, cfr. dog § 3. stk. 5.

Stk. 3. Valg af RM foregår i 7 afstemningskredse:
Kreds I: København (postdistrikter, for hvilke 

postadressen er Kobenhavn med til
føjelse af distriktsangivelsen K. V. O. 
N. F, S. NV. SV og Valby), samt 
følgende postdistrikter: Bagsværd.
Ballerup. Brøndby Strand. Brønshoj. 
Charlottenlund. Dragør. Gentofte. 
Glostrup, Hareskov. Hellerup. Her
lev, Holte. Hvidovre. Kastrup. Klam- 
penborg. Lyngby, Nærum. Rødovre. 
Skodsborg. Skovlunde. Springforbi. 
St. Magleby. Søborg. Vanlose. Ved
bæk og Virum.

Kreds 2: Øvrige Sjælland. Moen. Lolland og 
Falster.

Kreds 3: Fyn. Tåsinge. Langeland og Ærø.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord 

for og inclusive linien Holstebro. Vi
borg og Hobro.

Kreds 5: Midtjylland. Anholt og Samsø. Om
rådet mellem ovennævnte linie og 
Kongeåen.

Kreds 6: Sønderjylland. Området syd for Kon
geåen.

Kreds 7: Bornholm.
Stk. 4. Hver kreds vælger et RM for hver på

begyndt 100 medlemmer i kredsen.
Stk. 5. Medlemmerne i kredsene vælger deres 

respektive RM. Det normerede antal repræsentant
skabsmandater inden for de respektive kredse be
sættes med de kandidater, der har det højeste 
stemmetal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning. 
Genvalg kan finde sted.
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Stk. 6. Opstillede ikke-valgte kandidater til re
præsentantskabet indgår som suppleanter til repræ
sentantskabet i rækkefølge efter de opnåede stem
metal, således at den ikke-valgte kandidat med 
højeste stemmetal er 1. suppleant, den med det 
næsthøjeste stemmetal er 2. suppleant og så frem
deles.

Stk. 7. Afgår et RM i valgperioden, indtræder 
den berørte kreds' suppleant, der fungerer i den 
resterende del af valgperioden for det afgåede RM. 
Findes ingen suppleant, vil kredsens fulde repræ
sentation først kunne etableres påny ved først
kommende repræsentantskabsvalg.

Stk. 8. Flytter et RM fra den kreds, hvori han 
er valgt, bortfalder hans medlemsskab af repræsen
tantskabet og en suppleant fra kredsen indtræder 
efter reglerne i stk. 7.

Stk. 9. Medlemsfordelingen i henhold til med
lemslisten pr. 1. maj i valgåret lægges til grund for 
de respektive kredses repræsentation i den kom
mende valgperiode.

Stk. 10. Ved valgår forstås kalenderår.
Stk. 11. Forslag til RM indsendes til formanden 

i anbefalet brev og skal være denne i hænde senest 
den 20. april sammen med en skriftlig tilkendegi
velse fra den foreslåede kandidat om. at han er 
villig til at modtage valg i overensstemmelse med 
forslaget.

Stk. 12. Medlemmer med bopæl uden for de i 
stk. 3 nævnte kredse kan ved afstemningen frit 
vælge, hvilken kreds der skal repræsentere dem. 
På stemmesedlen anfører vedkommende medlem, 
hvilken kreds han betragter sig som hørende til og 
stemmer herefter, som var han bosiddende i denne 
kreds.

Stk. 13. Alle foreslåede emner offentliggøres i 
juni OZ. I samme nr. findes indlagt en stemme
seddel, hvor medlemmerne inden for de 7 kredse 
kan afkrydse lige så mange kandidater i sin bo
pælskreds, som denne kreds har ret til at vælge.

Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse, 
kreds- og medlemsnummer, indsendes til HB inden 
den 1. juli for kontrol af medlemsskab, hvorefter 
stemmesedlen uåbnet og uden navnetalon tilsendes 
foreningens revisorer til optælling.

Kun den trykte stemmeseddel som følger med 
OZ er gyldig, og hvert medlem kan kun afgive én 
stemme.

Stk. 14. Resultatet af valget bekendtgøres i 
august OZ.

Stk. 15. Evt. klager over valget skal indsendes 
skriftligt i anbefalet brev til formanden inden den 
31. august. HB træffer afgørelse i sådanne sager 
og giver senest den 10. september s.å. klageren og 
evt. andre i sagen direkte implicerede meddelelse 
om afgørelsen. Kan de implicerede ikke acceptere

174

E.D.R.’s
general

forsamling
afholdes den 23. september 1973 
på »Fyns Forsamlings Hus«, 
Kongensgade 68, Odense.

Generalforsamlingen begyn
der kl. 10 præcis.

Forslag, der ønskes optaget 
på dagsordenen under pkt. 5 
(iflg. vedtægternes § 13) må 
være hovedbestyrelsen i hænde 
senest den 20. juli 1973, da for
slagene skal offentliggøres i 
august »OZ« 1973.

OZ4JA, sekretær
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don trufne afgørelse, kan de ved skriftlig protest i 
anbefalet brev til formanden inden den 15. septem
ber s.a. indbringe sagen for førstkommende repræ
sentantskabsmøde. Repræsentantskabet afgør saga. 
ved simpelt stemmeflertal. Repræsentantskabets af 
gørelse er inappelabel.

Stk. 16. De nyvalgte RM indtræder i repræsen 
tantskabel ved dettes forste møde på en søndag i 
tiden mellem 15. september og 15. oktober. Sam
tidig hermed udløber de afgående RM's mandat.

§ 9.
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

HB består af 7 medlemmer, der vælges for en 
toårig periode dog således   at   4   medlemmer   (kred
1. 3, 5 og 7) afgår  i  ulige år og 3  medlemmer  (kreds
2, 4 og 6) afgår i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.  Alle  medlemmer har  stemmeret.  Alle
medlemmer med mindst 2 års uafbrudt medlems
skab umiddelbart før valgårets begyndelse er valg 
bare. efr. dog § 3, stk. 5.

Stk 3. Valg af HB medlemmer foregår i de en 
kelte kredse, der hver har ret til at vælge ét HB- 
medlem. Den kandidat i den enkelte kreds, der 
opnår flest stemmer, indtræder i HB for den kom
mende to-ursperiode. Stemmelighed afgøres ved 
lodtrækning.

Stk 4. Opstillede ikke-valgte kandidater indtræ
der som suppleanter efter samme retningslinier som 
angivet i §. stk. 6. Afgår et HB medlem inden 
valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten for 
resten af det afgåede HB medlems valgperiode. 
Findes ingen suppleant er mandatet vakant for re
sten af tiden frem til næste HB valg. Såfremt det 
afgåede HB medlems resterende valgperiode ved af
gangen er mere end. 1 år, vil kredsens nyvalgte HB 
medlems funktionsperiode udløbe efter 1 års forløb.

Stk. 5. Flytter et HB medlem fra den kreds, 
hvori han er valgt, bortfalder hans medlemsskab 
af HB og en suppleant fra kredsen indtræder efter 
reglerne i stk. 4.

Stk. 6. Forslag til HB medlem indsendes til 
formanden i anbefalet brev og skal være denne i 
hænde senest den 20. april sammen med en skrift
lig tilkendegivelse fra den foreslåede kandidat om. 
at vedkommende er villig til at modtage valg i 
overensstemmelse med forslaget.

Stk. 7. Et medlem kan kun opstilles som HB 
kandidat, når mindst 20 andre medlemmer skrift
ligt anbefaler hans kandidatur. Stillerlisten indsen
des sammen med den i stk. 6 nævnte tilkendegi
velse. Et medlem kan kun være stiller for én HB 
kandidat.

Stk. 8. Alle foreslåede emner offentliggøres i 
juni OZ. I samme nr. findes indlagt en stemme
seddel. hvor medlemmerne i de respektive kredse

Afstemning ved beslyrelsesvalg foregår ved ur
afstemning eller følgende regler: Landet inddeles i 
6 afstemningskredse:

Kreds I. KØBENHAVN (postdistrikter for 
hvilke postadressen er Kobenhavn 
med tilføjelse af distriktsangivelse 
(K, V. Ø. N F S, NV SV og Valby) 
sarnt følgende postdistrikter: Bag
sværd Ballerup. Brøndby Strand, 
Brønshøj, Charlottenlund. Dragør, 
Gentofte, Glostrup, Hareskov, Helle
rup Herlev, Holte, Hvidovre, Ka
strup. Klampenborg, Lyngby, Næ
rum. Rødovre. Skodsborg. Skovluude, 
Springforbi. St. Magleby. Søborg, 
Vanløse, Vedbæk og Virum).

Kreds 2; Sjælland, Lolland. Falster Bornholm, 
Færøerne og Grønland.

Kreds 5: Fyn. Tåsinge Langeland og Ærø.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord 

for og inclusive linien Holstebro. Vi
borg og Hobro.

Kreds 5: Midtjylland. Anholt og Samsø. Om
rådet imellem ovennævnte linie og 
Kongeåen.

Kreds 6: Sønderjylland Omrudet syd for Kon
geåen.

Kreds 1 vælger 2. kreds 2 vælger 2, kreds 3 
vælger 1, kreds 4 vælger I, kreds 5 vælger 2 og 
kreds 6 vælger 1 bestyrelsesmedlem

Formand og hovedbestyrelse smedlemmer væl
ges for en 2 års periode, således, at en del af 
bestyrelsen er på valg hvert ål eltei folgende 
regler:

Formanden vælges i år med ulige fustal. I år 
med ulige årstal vælger kredsene I 2 4 og 5 hver 
1 medlem til hovedbestyrelsen. I ar med lige års
tal vælger kredsene 1, 2, 3. 5 og 6 hver et medlem 
til hovedbestyrelsen.

Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlem
mer indsendes til formanden i anbefalet brev og 
må være formanden i hænde senest den 20. juli 
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den 
foreslåede kandidat om, at vedkommende er villig
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kan afkrydse én af de i bopælskredsen opstillede 
kandidater. Stemmesedlen indsendes efter samme 
retningslinier som anført i § 8, stk. 13.

Stk. 9. Med hensyn til valgresultatets bekendt
gørelse, evt. klager over valget, samt til- og fra
trædelse i HB forholdes i lighed med det i § 8, stk.
14, 15 og 16 anførte.

§ 10.

Valg af formand.
Valg af formand finder sted på repræsentant

skabsmødet blandt de valgte HB medlemmer.
Stk. 2. Valget gælder for ét år. Genvalg kan 

finde sted.
Stk. 3. Stemmeret ved formandsvalget har kun 

RM.
Stk. 4. For at opnå valg som formand skal den 

foreslåede kandidat opnå over 50% af de afgivne 
gyldige stemmer, hvorved bemærkes, at en blank 
stemmeseddel er at anse for en afgiven gyldig 
stemme.

Stk. 5. Opnår ingen af de i forslag bragte kandi
dater over 50% af de afgivne gyldige stemmer, 
foretages ny afstemning mellem de to kandidater, 
der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 
Valgt til formand er herefter den kandidat, der 
opnår flest stemmer. Stemmelighed afgøres ved 
lodtrækning.

Stk. 6. Alle afstemninger i forbindelse med for
mandsvalg er skriftlige.

S 11.
Repræsentantskabet og repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabet er foreningens højeste myn
dighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet er ulønnet. Såfremt 
et RM har haft udlæg i forbindelse med forenings
arbejde, kan vedkommende få rimelige udgifter 
godtgjort af foreningen.

Stk. 3. Såfremt et RM er forhindret i at give 
møde, kan han. mod behørig fuldmagt, lude sig 
repræsentere af en stedfortræder. Intet RM kan 
ved fuldmagt eller på anden måde råde over mere 
end ét mandat.

Stk. 4. Ordinært repræsentantsskabsmøde afhol
des hvert år på en søndag i tiden mellem 15. sep
tember og 15. oktober. Mødet afholdes på et tra
fikalt centralt beliggende sted efter repræsentant
skabets nærmere bestemmelse.

Stk. 5. Sager, der ønskes behandlet på repræsen
tantskabsmødet. indsendes til formanden inden den
15. juli.

Stk. 6. Indkaldelse til repræsentantskabsmode 
sker med mindst 14 dages varsel direkte til RM og 
HB medlemmerne. Samtidig hermed fremsendes 
dagsorden for mødet, hvori skal være incl. samt-

til at modtage valg i overensstemmelse med for
slaget. Alle foreslåede emner offentliggøres i august 
»OZ«. I samme nummer findes indlagt en stemme
seddel, hvor medlemmerne inden for de 6 kredse, 
i år med ulige årstal kan afkrydse 4 af de opstillede 
kandidater. I år med lige årstal dog 5. Stemme
afgivningen (afkrydsningen) er ikke afhængig af 
kredstilhørsforholdet, men dog således, at der in
den for de respektive kredse kun må stemmes på 
det antal kandidater, som pågældende kreds skal 
vælge til hovedbestyrelsen. Bestyrelseskandidater 
inden for de respektive kredse indgår som sup
pleanter til hovedbestyrelsen i rækkefølge efter 
opnåede stemmetal.

Forslag til formand opføres særskilt på stemme
sedlen. og de her anførte emner kan afkrydses 
(kun et kryds) af ethvert medlem uden hensyn til 
kandidatens eller medlemmets kredstilhørsforhold.

Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, 
kredsnummer og medlemsnummer indsendes til 
stemmeudvalget inden 1. september for kontrol af 
medlemsskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og 
uden navnetalon tilsendes foreningens revisorer til 
optælling. Kun den trykte stemmeseddel som føl
ger med »OZ« er gyldig, og hvert medlem kan kun 
afgive én stemmeseddel.

De seks bestyrelsesemner, der - inden for de re
spektive kredse - efter valget af de ni bestyrelses
medlemmer har flest stemmer, indgår som besty
relsessuppleanter. Såfremt den valgte formand 
samtidigt har opnået valg til bestyrelsen, bort
falder hans bestyrelseskandidatur. Stemmelighed 
afgøres ved lodtrækning.

§  I I .

Foreningens højeste myndighed er generalfor
samlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år en søndag i september måned. General
forsamlingen afholdes skiftevis i København, 
Odense og Århus efter nævnte rækkefølge.

§ 13.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker 

ved bekendtgørelse i »OZ« med mindst 14 dages 
varsel. Samtidig med indkaldelsen meddeles dags
ordenen. Eventuelle forslag til optagelse på dags
ordenen under punkt 5 må være bestyrelsen i 
hænde senest den forudgående I. august. 
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lige fremsendte forslag til behandling, jfr. stk. 5. 
Datoen og dagsordenen for repræsentantskabsmo
det bekendtgøres endvidere i OZ for august.

Stk. 7. Stemmeret på repræsentantskabsmodet 
har kun RM. Alle har hver én stemme.

Stk. 8. En ansat bogholder. HR og TR. samt 
revisorerne, har ret til at deltage i repræsentant
skabsmødet med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 9. Et repræsentantskabsmøde er beslut
ningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

Stk. 10. Bortset fra formandsvalget foregår alle 
afstemninger ved håndsoprækning, dog vil der være 
at foretage skriftlig afstemning, såfremt mindst 5 
stemmeberettigede forlanger det.

Stk. II. Repræsentantskabet afgør alle sager- 
undtagen sager vedr. æresmedlemmer, formands
valg. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 
- ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 12. Dagsordenen for det ordinære repræsen
tantskabsmode skal mindst omfatte folgende:

1) Valg af dirigent.
2) Resultatet af de afholdte valg. herunder evt. 

klagebehandling.
3) Forelæggelse af evt. fuldmagter i h.t. stk. 3.
4) Formanden aflægger beretning.
5) Kassereren fremlægger det reviderede regn

skab.
6) Fremlæggelse af budget for det kommende 

regnskabsår.
7) Valg af formand.
8) Valg af 2 revisorer og én suppleant.
9) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 18. stk. 1.

10) Indkomne forslag.
11) Fastsættelse af modestedet for næste års re

præsentantskabsmøde.
12) Eventuelt.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Ekstraordinært repræsentantskabsmode skal af

holdes, når mindst 4 HB medlemmer eller mindst 
1/3 af samtlige RM skriftligt forlanger det.

Stk. 2. Begæring om afholdelse af ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde fremsendes til formanden 
ledsaget af begrundet dagsorden for mødet.

Stk. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
skal afholdes senest I måned efter begæringens 
fremsættelse.

Stk. 5. HB fastsætter modestedet efter de for 
ordinære repræsentantskabsmøder almindeligt gæl
dende retningslinier.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes kun mod 
gyldig kontingentkvittering for det år, i hvilket 
generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlin
gen er beslutningsdygtig uanset antallet af frem
modte medlemmer.

§ 12.

Alle afstemninger på generalforsamlingen kan 
foregå ved håndsoprækning, såfremt der er enighed 
herom. Alle afstemninger afgøres ved simpel stem
meflerhed: dog kræves der 2/3 majoritet blandt de 
afgivne stemmer til vedtagelse af vedtægtsændrin
ger eller eksklusioner.

§ 14.

Dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet i revideret 

stand.
4. Resultatet af urafstemning om formand, besty

relsesmedlemmer og suppleanter meddeles af 
stemmeudvalget.

5. Indkomne forslag.
5. Valg af to revisorer og en suppleant.
7. Eventuelt.

§ 15.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes 

af bestyrelsen, når den tinder det fornødent, eller 
når mindst 100 medlemmer skriftligt og med an
givelse af forhandlingsgrundlag har begæret det. 
Betingelserne for indkaldelse, adgang og beslut
ningsdygtighed er ganske som ved den ordinære 
generalforsamling. Er den ekstraordinære general
forsamling begæret af medlemmerne, skal begærin
gens underskrivere være repræsenteret på general
forsamlingen. Såfremt indkaldelsen er foranlediget 
af medlemmerne, skal generalforsamlingen afhol
des hurtigst muligt og senest 6 uger efter, at be
styrelsen har modtaget begæringen.
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§ 13.
Hovedbestyrelsen.

HB leder foreningens arbejde i overensstemmelse 
med de af repræsentantskabet fastlagte retnings
linier.

Stk. 2. På sit konstituerende møde, der afholdes 
senest 14 dage efter det ordinære repræsentant
skabsmøde, vælger HB af sin midte en næstfor
mand, en sekretær og en kasserer. Sekretæren 
fører bl.a. protokol over moderne i HB, FU og 
repræsentantskabet, udsender formandens dags
orden til møderne, udarbejder referater til OZ. 
RM, revisorerne, afdelingerne m.fl., samt sørger 
for tilrettelæggelsen af de årlige valg.

Stk. 3. HB kan. uden for sin midte, ansætte 
lønnet medhjælp.

Stk. 4. HB kan nedsætte udvalg, såvel perma
nente som midlertidige, til varetagelse af særlige 
opgaver.

Stk. 5. Der afholdes HB mode så ofte forman
den finder det fornødent, dog kan mindst 4 HB 
medlemmer forlange indkaldt til møde. Indkaldelse 
sker med mindst 14 dages varsel. Senest samtidig 
med indkaldelsen til mødet fremsendes dagsorde
nen for dette til såvel HB's medlemmer som til 
evt. andre deltagere, jfr. stk. 7. Endvidere sendes 
dagsordenen til revisorerne.

Stk. 6. Afgørelser, bortset fra sager i h.t. § 3, 
stk. 6 og § 13 stk. 11, træffes ved almindeligt 
stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens 
stemme udslaget. Stemmeret har kun de 7 HB 
medlemmer.

Stk. 7. En ansat bogholder, OZ's HR og TR har 
ret til at deltage i HB's møder. Andre ansatte kan 
indbydes til at deltage i moderne.

Stk. 8. HB kan indbyde andre grupper af og/eller 
enkelte medlemmer, der har særlige kvalifikationer 
på særskilte områder, til at deltage helt eller delvis 
i et HB møde.

Stk. 9. Såfremt mindst 4 HB medlemmer for
langer det, skal en given sag sendes til vejledende 
afstemning ved RM.

Stk. 10. Såfremt en given sag. der kræver HB's 
behandling og som ikke kan afvente næste HB 
mødes afholdelse, fremkommer, kan sagen med alle 
relevante oplysninger fremsendes til afstemning 
blandt HB's medlemmer uden indkaldelse til HB 
mode. Ved en sådan afstemning skal de enkelte 
HB medlemmers votering være formanden i hænde 
senest 8 dage efter fremsendelsesdatoen. Resultatet 
af afstemningen tilstilles de enkelte HB medlem
mer senest 8 dage efter afstemningsfristens udløb.

Stk. 11. Såfremt et HB medlem gør sig skyldig 
i grov forsømmelse af arbejdet i HB, kan de øvrige 
6 HB medlemmer ved énstemmig beslutning ude
lukke den pågældende fra HB arbejdet og indkalde 
suppleanten fra den berørte kreds. En sådan ude-

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 
en formand og ni andre medlemmer. Formanden 
indkalder til hovedbestyrelsesmøde, så ofte han 
finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrel
sesmedlemmer begærer det. De enkelte bestyrel
sesmedlemmer vælges for to år ad gangen efter 
reglerne i § 12, og genvalg kan finde sted.

§ 10.
På sit konstituerende møde vælger bestyrelsen 

blandt sine medlemmer næstformand og sekretær, 
samt vedtager forretningsordenen frem til næste 
generalforsamling. De daglige forretninger vareta
ges af et forretningsudvalg, der består af forman
den, næstformanden, sekretæren og kassereren, 
samt det af de fire jyske hovedbestyrelsesmed
lemmer, som ved det afholdte valg til medlem af 
hovedbestyrelsen opnåede det højeste stemmetal. 
Såfremt et af de jyske hovedbestyrelsesmedlemmer 
ved hovedbestyrelsens konstituerende møde vælges 
til næstformand, sekretær eller kasserer bortfalder 
bestemmelsen om et jysk hovedbestyrelsesmed
lems deltagelse i forretningsudvalget. Sekretæren 
udsender referater af de afholdte møder til de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer, kassereren, redaktø
rerne og afdelingsformændene samt revisorerne. 
Bestyrelsen udpeger i øvrigt alle nødvendige funk
tionærer, såvel inden for som uden for bestyrelsen.

Kassereren, hovedredaktøren og teknisk redak
tør har, såfremt de ikke er bestyrelsesmedlemmer, 
ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stem
meret.

§9.

Sager af vital interesse for foreningen skal af 
hovedbestyrelsen, hvis mindst fire hovedbestyrel
sesmedlemmer forlanger det, sendes til urafstem
ning blandt medlemmerne.
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lukkelse skal skriftligt meddeles den pågældende, 
der inden 14 dage fra meddelelsens dato kan ind
anke HB afgørelsen for repræsentantskabet. En 
sådan indankelse har opsættende virkning til re
præsentantskabets afgørelse foreligger.

Pågældendes anke. samt HB's motivering for be
slutningen. udsendes inden 14 dage fra ankens 
modtagelse til skriftlig afstemning blandt samtlige 
RM, der skal afgive deres svar senest 8 dage efter 
meddelelsens datering. Repræsentantskabets afgø
relse er inappelabel.

Afstemningen blandt RM er hemmelig og der 
anvendes samme fremgangsmåde, som skitseret i 
§ 8, stk. 13, andet afsnit.

§ 14.
Forretningsudvalget.

FU består af formanden, næstformanden og 
sekretæren.

Stk. 2. FU administrerer foreningens økonomi
ske anliggender i overensstemmelse med det af 
repræsentantskabet vedtagne budget.

Stk. 3. FU kan efter bemyndigelse af HB træffe 
afgørelser i sager af rutinemæssig art.

Stk. 4. FU afholder møder så ofte formanden 
finder det fornødent.

Stk. 5. FU fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. FU kan ansætte en lønnet bogholder til 

varetagelse af regnskabsføring, administration m.v.
Stk. 7. En ansat bogholder har pligt til at deltage 

i FU’s moder.
Stk. 8. En ansat bogholders ansættelsesvilkår og 

aflønning skal godkendes af HB forinden de får 
gyldighed.

Stk. 9. En ansat bogholder kan ikke vælges til 
HB medlem.

§ 15.
Formanden.

Formanden leder foreningens daglige arbejde i 
samråd med FU. Han er berettiget til at handle på 
FU's vegne i sager, som ikke kan afvente dettes 
afgørelse.

§ 16.
Næstformanden.

Næstformanden indtræder i alle formandens plig
ter og rettigheder, når denne er forhindret i at 
give møde.

Stk. 2. Hvis formanden definitivt afgår inden ud
løbet af en valgperiode, fungerer næstformanden 
som formand indtil næste almindelige formands
valg.

S 17.
Kassereren.

Stk. 1. Kassereren er ansvarlig over for FU.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for foreningens 

midler.

§ 8.
Foreningens økonomiske anliggender varetages 

af en kasserer. Det påhviler kassereren at føre 
regnskabet over indtægter og udgifter på betryg
gende måde og i overensstemmelse med de derom 
af bestyrelsen givne direktiver.
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Stk. 3. Kassereren er ansvarlig for at der føres 
et klart og overskueligt regnskab, som skal være 
ført å jour.

Stk. 4. Årsregnskabet skal omfatte en resultat
opgørelse for det afsluttede regnskabsår, et budget 
for det efterfølgende regnskabsår og en balance pr. 
afslutningsdagen.

S 18.
Revision.

Repræsentantskabet udpeger en statsautoriseret 
revisor, der reviderer foreningens regnskab.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger blandt samt
lige foreningens medlemmer to revisorer og én 
revisorsuppleant, for ét år ad gangen.

Stk. 3. Foreningens to valgte revisorer skal 
mindst to gange årligt revidere foreningens kasse
bilag og herunder kontrollere, at alle større poster 
har hjemmel i de af HB tagne beslutninger.

Stk. 4. Såfremt regnskabet ikke er i orden, har 
revisorerne pligt til omgående at underrette for
manden. Denne sammenkalder snarest HB. der ta
ger stilling til sagen.

Stk. 5. De to valgte revisorer fungerer tillige 
som stemmeudvalg, jfr. § 8. stk. 13.

S 19.
Økonomi.

Foreningens midler må kun benyttes til fremme 
af EDR's formål.

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. 
marts.

S 20.
Medlemsmøder.

Der kan på foranledning af HB afholdes med
lemsmoder. hvor HB giver meddelelse om forenin
gens virksomhed og hvor sager af interesse for 
foreningen drøftes.

Stk. 2. Efter HB's bestemmelse afholdes med
lemsmoder for medlemmer i en eller flere af de 7 
kredse.

S 21.
»OZ «

EDR udgiver sit eget blad. OZ. der redigeres af 
en hovedredaktør (HR), der er ansvarlig over for 
presseloven.

Stk. 2. OZ udkommer normalt den 15. i hver 
måned.

Stk. 3. HB fastsætter efter forhandling med HR 
de generelle retningslinier for OZ's indhold og 
omfang.

Stk. 4. Til varetagelse af specielle interesseom
råder. herunder teknisk stof i almindelighed, kan 
HB ansætte en teknisk redaktor (TR) og evt. 
andre specialredaktører.

Årsregnskabet skal omfatte en resultat
opgørelse for det afsluttede regnskabsår, et budget 
for det efterfølgende regnskabsår og en balance pr. 
afslutningsdagen.

Til talmæssigt og kritisk at revidere årsregnska
bet vælger GF 2 regnskabskyndige revisorer, hvor
af den ene skal være statsautoriseret revisor.

Regnskabsåret 1971/72 løber fra 1/7 1971 til 
30/6 1972. Regnskabsåret 1972/73 løber fra 1/7 1972 
til 31/3 1973. Herefter løber regnskabsåret fra 1/4 
til 31/3.

§ 4.
EDR udsender sit eget blad »OZ«, der redigeres 

af en hovedredaktør og en teknisk redaktør. Ho
vedredaktøren er ansvarlig over for presseloven.
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§ 22.
Hovedredaktøren.

HR ansættes af HB.
Stk. 2. HR er forpligtet til at følge de af HB 

fastsatte generelle retningslinier for OZ's indhold 
og omfang.

Stk. 3. Såfremt en indleveret artikel af HR 
nægtes optaget i OZ. kan indsenderen indanke 
sagen for FU. der træffer den endelige afgørelse.

Stk. 4. Uoverensstemmelser angående OZ's ind
hold forelægges HB til endelig afgørelse.

Stk. 5. HR kan ikke vælges til HB medlem.

S 23.
QTH-liste.

EDR udsender efter repræsentantskabets nær
mere bestemmelse en QTH liste indeholdende navn 
og adresse pa samtlige OX. OY og OZ amatør
radiostationer. samt en ajourført prefix- og zone
liste.

Stk. 2. QTH-listen skal desuden indeholde en 
fortegnelse over de aktive DR-amatører, der senest 
én måned for redaktionens slutning begærer sig 
optaget heri. Meddelelse herom skal gives i OZ 
senest 2 mdr. før redaktionens slutning.

§ 24.
QSL-centrcd.

EDR opretholder til brug for sine medlemmer en 
QSL-central, der ledes af en QSL-ekspeditør. 
QSL-eentralen samarbejder med de tilsvarende or
ganisationer i andre lande.

Stk. 2. Såfremt der i et land findes mere end én 
amatørradioforening, og én af disse er tilsluttet 
IARU. finder samarbejde kun sted med denne 
forening.

Stk. 3. QSL-eentralen ekspederer ikke QSL-kort 
til eller fra ulicenserede danske senderamatører 
eller inden- og udenlandske lytterklubber.

§ 25.
Vedtægtsændringer.

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun 
behandles på repræsentantskabsmodet, såfremt de 
er optaget på den i S 11. stk. 6 nævnte dagsorden, 
samt har været offentliggjort senest i OZ for 
august.

Stk. 2. Ændringer i de fremsatte forslag kan 
foretages under repræsentantskabets behandling af 
ændringsforslagene.

Stk. 3. Et ændringsforslag er vedtaget, når 
mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer 
for det.

Endvidere udsender EDR én gang årlig en QTH- 
liste. Denne skal indeholde navn og adresse på 
samtlige OZ. OX og OY amatørradiostationer samt 
en ajourført prefix- og zoneliste.

§ 5.
Foreningen opretholder til brug for sine med

lemmer en QSL-central, der ledes af en QSL- 
ekspeditør og samarbejder med de tilsvarende or
ganisationer i andre lande. Såfremt der i et land 
findes mere end een kortbølgeforening. og een af 
disse er en afdeling af IARU. finder samarbejde 
kun sted med denne forening. QSL-eentralen eks
pederer ikke QSL-kort til eller fra ulicenserede 
danske senderamatører eller inden- og udenlandske 
lytterklubber.

Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles i 
deres helhed i »OZ« samtidig med indkaldelsen. 
En generalforsamling er kun beslutningsdygtig i 
sager, der findes optaget på dagsordenen; dog kan 
ændringsforslag stilles på generalforsamlingen.

OZ MAJ 1973 181



§ 26.
Foreningens opløsning.

Forslag til EDR's opløsning kan kun forelægges 
på et særligt dertil indkaldt repræsentantskabs
møde, som tillige stiller forslag om anvendelse af 
foreningens midler, hvorefter der foretages skriftlig 
afstemning blandt alle EDR's stemmeberettigede 
medlemmer.

Stk. 2. Forslag om opløsning af EDR er vedta
get, når først det særligt indkaldte repræsentant
skabsmøde med mindst 4/5 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede har stemt for det og derefter 
mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede med
lemmer har stemt for en sådan opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted. når 
2/3 af medlemmerne ved en urafstemning stemmer 
derfor. Samtidig skal der træffes bestemmelse om 
foreningens formue.

§ 16.

S 27.
Ikrafttrædelse.

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. 
januar 1974 efter at være godkendt på EDR's 
generalforsamling den september 1973.

Stk. 2. Alle tidligere godkendte vedtægter op
hører med at have gyldighed den 31. december 
1973.

§ 28.
Overgangsbestemmelser.

Ændringsforslag til nærværende vedtægter kan 
tidligst fremsættes til behandling på det ordinære 
repræsentantskabsmøde i året 1977.

Stk. 2. Den »mindste« halvdel af de ved valget 
i 1974 valgte RM i de enkelte kredse vil kun være 
valgt for ét år. Den »mindste« halvdel i hver 
kreds udtages blandt de RM. der har opnået valg 
på færrest stemmer.

Stk. 3. De i kredsene 1, 3, 5 og 7 i året 1974 
valgte HB medlemmer er kun valgt for ét år.

Stk. 4. Den pr. 31. december 1973 værende for
mand, de siddende HB medlemmer og andre sær
ligt udpegede fortsætter, hver i sit embede, frem 
til første ordinære repræsentantskabsmøde i 1974. 
idet de i deres funktion handler i overensstemmelse 
med nærværende vedtægter. Den på GF den 
september 1973 valgte revisorsuppleant indtræder 
pr. 1/1 1974 som revisor, jfr. § 18, stk. 2, 3, 4 og 5.

EDR s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk..........................................  5,50 kr.
10 stk..........................................................................................  45,00 kr.
Contest Log, format A4 med heftning, pr. stk. ... 10,00 kr.
10 stk  80,00 kr.
The Radio Amateur's World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azim utalprojektion
pr. stk......................................................................................  16,50 kr.

10 stk..............................................................................  135.00 kr.
ITU World Wide Zone Kort med prefixer, pr. stk. 13.80 kr.
World Map for Radio Amateurs 

(Verdenskort i 2 farver), format 80x60 cm i 
Mercator-projektion
pr. stk....................................................................................... 11,00 kr.

10 stk..........................................................................................  88.00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, format 61x61 cm ................................................  11,00 kr.
10 stk  88,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund. 

sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk...................................................................... 10,00 kr.

10 stk  80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk..................................................................... 5,00 kr.

10 stk  40.00 kr.
Vejen til sendetilladelsen ........................................................... 27,50 kr.
Emblemer   10,00 kr.
QSO-instruktionshefte .................................................................  3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ...................................................  4,50 kr.
QRA-kort ....................................................................................  20,00 kr.
QTH liste ......................................................................................  5,65 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 .............................................................................................  8.00 kr.
Nr. 2   11.00 kr.
Nr. 3   10,00 kr.
Ordner ..........................................................................................  9.00 kr.
Register ........................................................................................ 3,00 kr.
EDR s kassererske står til rådighed for yderligere oplysninger. 
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR 
Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

t
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  SILENT KEY

OZ7Z
H. Tscherning Petersen, døde den 2. marts 1973. 

En pioner inden for vor hobby skal ikke mere 
høres på båndene.

7Z huskes vel nok i størst udstrækning blandt 
de ældste medlemmer af EDR, selv om flere af 
nutidens unge dog også har lært at sætte pris på 
hans velskrevne tekniske artikler i OZ. De ældre 
blandt os har ofte haft glæde af hans store hjælp
somhed, f.eks. i forbindelse med slibning af kry
staller.

7Z sejlede i nogle år som telegrafist, og det var 
også som CW amatør. man indtil for kort tid siden 
hørte ham på båndene, omend det ikke var med 
samme hyppighed som tidligere.

En god amatorkammerat er ikke mere. Æret 
være hans minde.

OZ5RO, Ove Blavnsfeldt

Familien har overdraget 7Z’s efterladte grej til 
EDR’s nye hjælpefond, som bl.a. ved salget af en 
del målegrej vil kunne tilføre fondet midler.

TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER

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

Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager OZ5GF
Diplom-manager: OZ5KD
E.D.R.s QSL-Central: OZ6HS
Red. DX-stof: OZ6MI
Red. VHF-stof: OZ9SW
Red. DR-stof: OZ-DR 1638
Red. Ræve-stof: OZ5WK
Red. RTTY-stof: OZ4FF
Red. spejder-stof: OZ8MZ
Red. mobil-stof OZ8IS

Kaldesignal for bulletinstationen
Som det vil være bekendt har bulletinstationen 

både under de hidtidige CW-udsendelser og lige
ledes under de nye udsendelser på SSB benyttet 
kaldesignalet OZ7EDR/P.

Fra og med udsendelsen d. 8. april ændredes 
kaldesignalet efter samråd med P&T til OZ7EDR/ A.

Det skal i forbindelse hermed meddeles, at kalde
signalet formentlig inden længe ændres fuldstæn
digt, således at disse udsendelser får deres eget 
kaldesignal - formentlig OZ1QTC eller OZ1BUL,

og at de nye bulletinstationer - efterhånden som 
der bliver behov for sådanne, vil få kaldesignaler 
i samme bogstavsgruppe.

Når ændringen indtræffer vil det blive meddelt 
her i »OZ«.

Udsendelserne fortsætter normalt hveranden søn
dag kl. 09.00 DNT omkring 3702 kHz ± QRM. 
Hvis dette nummer udkommer regelmæssigt, vil 
de næste ordinære udsendelser blive:

20. maj -. og 17. juni 1973.
Stationens praktiske betydning kan bl.a. konsta

teres i, at der via OZ7EDR/A flere gange inden 
den ordinære udsendelsesdag blev informeret om 
»OZ«’s forsinkelse grundet på situationen på ar
bejdsmarkedet.

Ferielicenser i Tyskland
Bulletinstationen har også kunnet meddele om 

vilkårene for ferielicenser i Tyskland, af hensyn 
til de medlemmer, der ikke har lyttet til de nævnte 
udsendelser, skal vi bringe meddelelsen her.

Indledningsvis understreger vi, at ansøgning skal 
indsendes mindst 4 uger, inden man agter at gøre 
brug af samme.

Allerførst må den pågældende ansøger skrive til:
D.A.R.C. Postbox 1155
D-3501 - Baunatal - 1.
West Deutschland 

for at få tilstillet de nødvendige ansøgningslister 
og formularer, der kan rekvireres på tysk, engelsk 
eller fransk.

Af hensyn til den forestående feriesæson, skal 
vi dog kort gengive de vigtigste bestemmelser her:

Myndighederne i Tyskland tildeler efter ansøg
ning udenlandske radioamatører, der foretager et 
kortvarigt ophold i Tyskland en 3 mdrs. gæste- 
licens. Forudsætningen er i hvert enkelt tilfælde, 
at ansøgeren er i besiddelse af et licens fra sit 
hjemlands myndigheder.

Ansøgningen om en 3 mdrs. gæstelicens, skal 
som anført i indledningen, mindst 4 uger før benyt
telsen sendes til samme adresse, som er angivet 
ovenfor. Gebyret og bearbejdningsomkostningerne 
fremsendes samtidigt med ansøgningen - enten pr. 
check eller postgiro

DARC International Affairs
D-3501 Baunatal - 1. Postcheckamt Essen
Konto 5613 - 430.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysnin

ger:
1. Ansøgerens nationalitet.
2. For- og efternavn.
3. Fødselsdag (dag - måned - år) og fødested.
4. Bopæl.
5. Kaldesignal.
6. Medlem af amatørforbund ja/nej - Navnet på 

foreningen.
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7. Fotokopi af ens sendetilladelse med angivelse 
af klasse, udstedelsesdato og gyldighedslæng
de.

8. De tre måneder for hvilke licensen skal gælde.
9. Adressen hvortil tilladelsen skal sendes.

10. Adressen på den faste boplads i Tyskland eller 
biltype og samtlige almindelige kendetegn, så
fremt det er til mobilt brug. at licensen soges.

11. Erklæring om, at afgiften er indsendt.

Tyskland har de samme frekvensområder som 
vi. Såfremt tilladelse til at sende på 432-438 MHz 
ønskes, må dette dog specielt anføres.

Worked all Zones
Dette diplom, der som bekendt udstedes af ama- 

tør-radiomagasinet »CQ«, kan efter 1. jan. 1973 
opnås separat for et enkelt bånd eller sende-type. 
Alle sædvanlige regler for WAZ er gældende med 
undtagelse af, at forbindelserne til de nye udgaver 
skal være gennemført efter 31. dec. 1972.

Specielle piaquetter vil blive tildelt de første 
SSB og CW-diplomer på hvert af de fem bånd (10 
i alt). Ansøgninger sendes som sædvanlig gennem 
Traffic Department, der er autoriseret til at kon
trollere kortene.

Sendes ansøgningen direkte er adressen:
K41IF- P.B. 205 
Winter Haven - Florida.
33880 - USA.
Men ved direkte ansøgning, skal QSL-kortene 

medsendes.
Poststemplet vil være afgørende for udvælgelsen 

af de nævnte vindere af plaquetterne.

Nyt om DXCC
Efter anbefaling af ARRL DX Advisory Commit- 

tee. og gældende fra 1. sept. 1973. vil udstedelsen 
af DXCC Phone diplomet blive indstillet. De. der 
er indehavere af DXCC Phone Award. vil fortsat 
kunne få endorsements hertil, men såvel disse nye. 
som de allerede tildelte, vil fra det pågældende 
tidspunkt kun blive regnet som almindeligt DXCC.

Nye rumænske diplomer
Den rumænske radio-amatørorganisation har ud

videt sit i forvejen omfattende diplomprogram med 
endnu et par diplomer, hvoraf vi i dette nr. skal 
omtale diplomet »ROMANIA«.

Dette diplom udstedes for kontakt med mindst 
30 forskellige YO-stationer i hvert sit separate 
distrikt, hovedstaden Bukarest indbefattet.

Distrikterne har følgende forkortelser, som frem
over skulle findes på QSL-kortene, samt distrikts
navn og endelig det prefix, der dækker området:

AB Alba YO5 IL Ialomita YO9
AR Arad YO2 IS lasi YO8
AG Arges YO7 IF I Ilfov YO9
BC Bacau YO8 MM Maramures YO5
BH Bihor YO5 MH Mehidenti YO5
BN Bistrita-Nasaud YO5 MS Mures YO6
BT Botosani YO8 NT Neamt YO8
BV Brasov YO6 OT Olt YO7
BR Braila YO4 PH Prahova YO9
BZ Buzau YO9 SJ Salaj YO5
CS Caras-Severin YO2 SM Satu Mare YO5
CJ Cluj YO5 SB Sibiu YO6
CT Constanta YO4 SV Suceava YO8
CV Covasna YO6 TR Teleorman YO9
DB Dimbovita YO9 TM Timis YO2
DJ Dolj YO7 TL Tulcea YO4
GI Galati YO4 VS Vaslui YO8
GJ Gorj YO7 VL Vilcea YO7
HB Harghita YO6 VR Vrancea YO4
HD Hunedoara Yo2 BUCUREST YO3

Til diplomet gælder alle kontakter efter 23. au
gust 1949.

Ansøgninger med QSL-kort sendes til Tr. Dept., 
der kontrollerer kortene. Afgiften for diplomet er 
7 IRC’s.

Satellite-Award
Det er klart, at det måtte komme før eller senere, 

og nu er det der. ARRL meddeler indstiftningen 
af et sådant diplom, der kan opnås gennem tovejs 
forbindelser etablerede via OSCAR 6.

For at kvalificere sig til diplomet, skal man have 
samlet sig mindst 1000 points.

Hver ny kontakt via satelliten giver 10 points, 
hvert nyt land giver 50 points, og hvert nyt konti
nent 250 points.

Bekræftelserne - QSL-kort eller breve - må ty
deligt angive tovejs forbindelser via OSCAR 6. De 
må være gennemført 15. dec. 1972 eller senere. 
Fotokopier af QSL-kort godkendes ikke. Kun een 
kontakt pr. station u.h.t. sendetype. Diplomansøg
ningsskemaer kan rekvireres fra ARRL-225 Main 
Street - Newington - Connecticut - 06111 - USA.

QSL-kort
Bortset fra den løbende sag på højere plan vedr. 

priserne og måden at forsende QSL-kort på, er der 
også spørgsmålet om de mange QSL-kort. der ho
ber sig op hos vor QSL-manager.

Han har i sine skuffer en masse efterhånden 
ældre og ældre kort. som ikke kan placeres hos de 
amatører, som de er stilet til, fordi vedkommende 
enten ikke har meddelt til hvilken afdeling han 
ønsker kortene sendt, eller ikke har indbetalt de 
sædvanlige kr. 10.00 til giro 2 39 34 - QSL-Cen- 
tralen. Borgmestervej 58 - 8700 Horsens. „
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Der er ingen grund til at nævne kaldesignaler 
her, de pågældende vil nok hver især være klar 
over at det er hos dem. at skoen trykker. Det 
drejer sig om så mange kort. at EDR ikke vil 
betale omkostningerne for tilbagesendelse til udste
derne.

Vi har tidligere i en bulletinudsendelse sat en 
skæringsdato til 1. maj 1973, men p.g.a. forsin
kelsen af »OZ« forlænges denne frist indtil 1. juni. 
Såfremt de pågældende QSL-kort ikke er foranle
diget tilsendt inden denne dato vil de pågældende 
kort blive destruerede.

Såfremt man ikke onsker at udveksle QSL-kort, 
bør man meddele dette i sine forbindelser med 
andre amatorer - det vil spare penge og ulejlighed 
i flere led.

Kinesiske prefixer
Vi har gennem IARU Region I NEWS bragt i 

erfaring, at den kinesiske administration har fast
sat typen pa de kinesiske kaldesignaler. Bogstavet 
B vil blive efterfulgt af et bogstav, der angiver 
stationens geografiske beliggenhed. Derefter følger 
et enkelt tal. der efterfølges af et A eller et A 
samt 1 eller 2 bogstaver.

Bogstaverne, der angiver den geografiske belig
genhed er følgende:

F - Shensi. Honan.
G - Nanking.
H - Shanghai.
1 - Kiangsu. Chekiang, Anhwei 
J - Hankow.
K - Hupeh. Hunan, Kiangsi.
L - Chungking, Szechwan, Sikang. Tibet 
M- Yunnan. Kweichow.
N - Kwangtun.
O - Canton. Kwangsi.
P - Peiping. Tientsin.
Q - Hopeh. Shantung. Shansi.
R - Jehol. Chahar, Sulyuan.
S - Kansu. Ningsia. Chianghai.
T - De 9 nordostlige provinser.
U - Sinkiang.
V - Taiwan.

I betragtning af. at den kinesiske radioamatør
organisation for kun få år siden blev nægtet op
tagelse i IARU. eftersom der på daværende tids
punkt kun var I licenseret amatørstation i hele 
riget, må der i mellemtiden være sket en meget 
stor ekspansion, siden en så omfattende opdeling 
af kaldesignaler er nødvendig.

Men. der bliver unægtelig nogle flere prefixkom
binationer at jage til WPX.

OZ2NU

BERLIN RADIO EXHIBITION CONTEST 1973
DARC distrikt Berlin afholder en 14 dages con- 

test i anledning af Den internationale radioudstil
ling i Berlin i tiden 31. august - 9. september 1973.

Radioamatører i alle WAE lande kan deltage i 
denne contest. Alle amatørbånd vil kunne bruges, 
160 m båndet dog kun såfremt tilladelse foreligger.

Contesten foregår fra den 9. juni 1973 kl. 00.00 
GMT til den 22. juni 1973 kl. 24.00 GMT. Der 
udsættes specielle præmier.

Contest regler
Contesten indeholder en kombination af stations

arbejde og udtrækning af vindere. Det er første 
gang et sådant system bliver brugt. Systemet skal 
give mulighed for. at alle stationer, uafhængig af 
power og fornøden fritid, ved at samle »portioner« 
å 20 forbindelser, får en chance for at vinde en af 
præmierne.

For hver 20 forbindelser en station har opnået, 
udstedes der en »lodseddel«, der indgår i puljen 
for den kategori, hvortil den hører.

Lodtrækningen, der foregår separat for hver ka
tegori. foretages af DARC Berlin Distrikt og over
væres af en notar.

Med undtagelse af kryds-bånds-QSO'er er alle 
former for forbindelser tilladte.

Deltagerne opdeles i tre kategorier:
1) Deltagere fra lande under WAE landslisten

med undtagelse af de under 2 og 3 nævnte.
2) Kun tyske stationer.
3) Kun stationer fra Vest-Berlin.

Regler for kategori 1:
Deltagerne skal opnå så mange forbindelser som 

muligt med både faste, portable og mobile sta
tioner i Vest-Berlin. Enhver station må kontaktes 
så ofte man kan. dog højst én gang om dagen på 
hvert bånd. Deltagerne kalder »CQ BERLIN 
TEST«. Der udveksles RS(T) rapport, navn og 
QTH. Alle skal være OK for at anses for en gyl
dig kontakt. (Bemærk: intet QSO nr.)

Log indsendes inden den 10. juli 1973 til:
DARC Distrikt Berlin, Schwebische Str. 24,

I Berlin 30. Vest-Tyskland.
Der skal vedlægges et QSL kort for hver forbin

delse (altså også for hver enkelt forbindelse, man 
har haft med den samme station). For hver gang 
der er 20 komplette forbindelser, får man en »lod
seddel« til deltagelse i lodtrækningen i den pulje 
man tilhører. Hver deltager kan højst vinde 1 præ
mie. Bliver en deltager udtrukket 2 gange, vil han 
kun kunne få præmien for den først udtrukne.

nyt
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Præmierne for deltagere i kategori 1 er:
1. præmie: En flyverejse til Berlin incl. 3 dages 

ophold i tiden mellem den 31/8 og9/9 1973. 
Vinderen skal selv sørge for transporten til 
nærmeste lufthavn i sit eget land. Såfremt 
vinderen af denne præmie ikke ønsker at ud
nytte rejsen får 2. præmievinderen tilbudet. 
Ønsker denne heller ikke at deltage, udgår 
præmien.

2. præmie: Et VHF eller UHF wattmeter.
3. præmie: Et Copal-ur.
4. præmie: Et standbølgemeter.
5., 6. og 7. præmie: International call-book.
8., 9. og 10. præmie: Forskellige bøger.

11. og 12. præmie: Indrammede billeder fra Berlin.

Såfremt ovennævnte præmier ikke er anvende
lige, vil tilsvarende blive forsogt fremskaffet. Med 
undtagelse af første-præmien, vil præmierne blive 
uddelt efter afslutningen på udstillingen.

Vinderne vil få meddelelse om lodtrækningens 
resultat via luftpost umiddelbart efter, at denne har 
fundet sted.

Tvivlstilfælde vil blive afgjort af DARC og 
A.M.K. Berlin.

Aktivitetstest april 1973:
Fone: CW:
OZ5EV 670 p OZ1BI 378 p OZ4H 216 p
OZ4XP 620 p OZ4EDR 375 p OZ5QZ 216 p
OZ7XE 540 p OZ3EVA 351 p OZ3ZR 175 p
OZ3KF. 510 p OZ3VSK 324 p OZ5ME 175 p
OZ8QL 510 p OZ6BF 296 p OZ5MN 175 p
OZ8LG 500 p OZ3FYN 272 p OZ8LG 150 p
OZ4H 495 p OZ5ME 256 p OZ4QX 138 p
OZ8KU 495 p OZ2K1 119 p OZ6SF 65 p
OZ4HW 495 p OZ3FYN 18 p
OZ4DZ 387 p OZ2KI 9 p

Alle opfordres til at komme med forslag til nye 
regler inden den 1. juli. Forslagene bedes fremsendt 
til undertegnede. Skal vi så ikke prøve, om vi kan 
finde en frekvens omkring 3.7-3.75 MHz.

OZ8KU

Efter at have læst QST for marts md. kan det 
oplyses, at der var flere gode end mindre gode 
nyheder. Lad os tage de gode først. Vi har fået en 
OZ på ARRE’s DXCC Honor Roll. Det blev uden 
overraskelse Frank Gotschalk. OZ7FG, som blev 
den første. Hans total er baseret på. Phone. med

312/331 lande. OZ-DX vil gerne hermed ønske dig 
til lykke med det fine resultat. Det er ikke noget, 
man bare kan skrive efter, men noget man samler 
på år efter år og så en dag har man kort nok. 
Jeg håber, at du stadigvæk vil være med til at 
samle, og vil være med i kammeratskabet af dan
ske DX jægere.

Det kan meddeles, at DXCC's Phone-del udgår 
med virkning fra august 73. De som kun har 
Phone DXCC vil for fremtiden få deres kredit givet 
som CW/Phone jvf. QST marts 73 side 115.

Der har været rygter fremme om. at Roncador 
Cay/Serranna Bank skulle overdrages fuldstændigt 
til de andre lande, som har part i dem. I så fald 
vil de ikke opfylde de krav, som selvstændig status 
kræver. Af andre rygter er, at man kan regne 
med mindst 7-8 nye lande i det arabiske område. 
Yemen er måske også med i billedet.

DX-news England offentliggør en komplet liste 
overforskellige områder i Kina. Som prefix begyn
der de med B. det næste bogstav vil indikerer pro
vinsen eller et område, derefter et tal og et A og 
så to bogstaver.

En fortegnelse over. hvad de forskellige prefix 
står for. findes forrest under Traffic Department 
- Efter dette ser det ud til, at der kan ventes 
amatør aktivitet fra Kina. Hvad skulle ellers alt 
dette være godt for?

Vor mand i Lusaka Zambia er flyttet til S. Afri
ka. Hans nye call samt QTH håber jeg at kunne 
bringe i næste OZ-DX. Karl. 9J2TC. nåede dog at 
lave en hel del, især på 80 og 40 m, før han rejste.

Det lykkedes ikke YA1AH at komme igang fra 
hverken Sikkim eller Tibet. Efter aviserne at 
domme, var det nok ikke det rette tidspunkt.

Efter egen beregning er der stadigvæk lande, som 
ikke tillader eller udsteder sendetilladelser; folgen
de kan nævnes: AC4 Tibet. FO8 Clipperton. Y1 
Iraq. XZ Burma. ZA Albanien. Af andre, som 
midlertidig er QRT. kan nævnes MP4Q. 9Q5. 9U5.

Efter at have ventet længe på QSL fra TL8LI 
er der nu dukket en ny stn. op. Det er TL8ET/M. 
Han er hørt på 21.225 MHz kl. 16.00. Han findes 
også på 14,277 MHz 19.00. Har nogen af jer QSL 
info?

KZ5JF og K4CEF har planer om en tur til KP6 
og VR3 inden længe, vi må håbe, at forholdene er 
bedre end sidst. De to fra VR3AC har planer for 
en tur inden længe til Tongareva. Det er øer, som 
hører til Manihiki (ZK1M).

Som omtalt i tidligere OZ-DX er MP4T nu pr. 
1. april A6. Landets nye navn er: United Arab 
Emirates. MP4TEE er nu A6XF og MP4TDM er 
A6XB.

VU7GV er en ny stn. på Andaman isl. Han er 
hørt 14.075 MHz 17.00. QSL sendes til G. Venka- 
tasulu c/o I.S.P.W., Port Biair, Andaman isl.
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K0ARS - Jim - er diplomjæger og tilbringer næsten al sin 
fritid ved stationen.

(Foto via OZ7XG)

3B6CF er ex VQ9SM. men er igang fra Agalega. 
Hans QRG er 14.232 MHz, ofte omkring 15.00— 
17.00 GMT. QSL sendes til JAØCUV, Tack Ku
magai. PO BOX 22. Mitaka, Tokyo, Japan. Jacky 
vil være at finde på andre QRG så snart nye PA 
rør, samt relæ, ank. fra VQ9R.

Måske allerede nu skulle Harry ex VQ9HCS 
være igang fra Farquhar isl. En henvendelse fra 
undertegnede til DLICU om en dansk deltagelse i 
en DX-pedition til Mt. Athos her i april gav et 
særdeles positivt resultat. Jeg fik et brev der gav 
udtryk for. at en OZ opr. var en god idé.

Efter samråd ned flere OZ gav Hans, OZ5DX. 
udtryk for. at han gerne vil afse tid og ferie til 
sådan en tur. Alt var vældig godt tilrettelagt af 
DLICU og SV1DB. Selve afrejsen til Athen skær
torsdag var arrangeret med fly osv. Et par dage

før afrejsen måtte Hans melde afbud på grund af 
sygdom.

1 stedet for lørdag mødes DX interesserede nu 
fredag aften kl. 20, GMT på 3,680 MHz.

QST, DXCC liste. dec. 72

CW/Phone Phone

OZ3Y 328 OZ7FG 331
OZ6MI 308 OZ3SK 316
OZ8SS 304 OZ3Y 308
OZ3PO 295 OZ5GF 205
OZ1LO 293 OZ1AJ 202
OZ5DX 292 OZ6RT 201
OZ7KV 258 OZ8EA 200
OZ8BZ 224 OZ7DX 182
OZ1AJ 203 OZ2EU 180
OZ5CV 201 OZ8MG 179
OZ4IA 200 OZ7JZ 178
OZ7BQ 185 OZ5VT 161
OZ7JZ 185 OZ4EZ 146
OZ7DX 184 OZ7KV 138
OZ2X 173 OZ6SM 125
OZ5VT 161 OZ4TA 1 16
OZ6HS 139 OZ1PD 108
OZ6AQ 126 OZ3CE 107
OZ8WH 119 OZ1WL 104
OZ5LZ 118 OZ6GH 102
OZ5C1 108
OZ4HW 103
OZ1CZ 100
OZ2LW 100
OZ9HO 100

Generaldirektoratet for Juni måned 1973
post- og telegrafvæsenet Solplettal 49.

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

GMT

1 3 5 7 9 1 1 13 15 17 19 19 21

Japan 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
New Zealand 7 14 14 14 14 7 7 7 7 i 14 14
Sydi. Australien 14 14 14 14 14 14 7 7 7 1 7 14
Singapore 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Indiske Hav 7 14 21 21 21 21 14 14 21 21 14 7
Syd Afrika 7 3.5 7 21 21 21 21 21 14 7 7 7
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Argentina 14 14 14 7 7 14 14 14 14 21 21 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vestgronland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14
New York 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 14 7 7 n 7 14 14 14 14 14 14 14
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14
Sydi. Stillehav 7 7 7 14 14 14 7 7 14 14 14 7
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Hermed en rev. liste for de forøgelser der er 
opnået på DXCC listen. OZ-DX ønsker til lykke 
med resultaterne, håber du vil forøge disse tal 
næste år.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Danish DX Group afholder sin årlige general

forsamling samt DX mode lørdag den 2. juni 1973 
for sine medlemmer på Hotel Nyborg Strand.

Ankomst 10.30 DNT. For de der ank. med færge 
fra Sjællands side vil der blive transport fra færge 
til hotellet. Hvis du har nogle lysbilleder af anten
nefarmen eller stationen, så tag dem med. Vi 
håber så mange af jer som muligt afser denne 
dag, så vi igen kan få nogle rare timer sammen.

OZ3PO - OZ1LO - OZ6MI

Stof (DX foto) til box 73, 5800 Nyborg, inden 
d. 16. i måneden.

OZ6MI

Aktivitetstesten
4. runde i testen gav folgende placeringer:

144 MHz:
OZ8SL - 136 OZ8QD _ 52
OZ1RH - I2l OZ6HY - 34
OZ6WZ - I0l OZ7UV - 34
OZ7FF - 74 OZ6XR - 25
OZ1FF - 70 OZ9BT - 22
OZ2ZB - 62 OZ5QF - 20
OZ9SW - 59 OZ9ZJ - 16
OZ5WK 55 OZ8T - 9

432 MHz:

OZ5WK - 4 OZ7WG - 3
OZ7FF - 4 OZ1FF _ 2

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

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 21.00-23.59 DNT.

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

Resultatliste EDR’s martstest 1973

Plac. Call. Antal QSO. Længste QSO. Points.

1. SM7AED 120 770 km 37.475
2. OZ1OZ 120 690 km 30.500
3. OZ7LX 94 660 km 22.235
4. OZ9SW 76 740 km 21.430
5. OZ2FX/p 65 762 km 16.949
6. OZ7FF 82 435 km 15.249
7. OZ6HY 63 434 km 10.439
8. OZ5WK 67 385 km 9.785
9. OZ1FF 41 415 km 7.640

10. SM5AII 45 595 km 6.880
11. SM4CFL 30 640 km 6.725
12. OZ2GM 26 470 km 5.734
13. SM5EFP 30 650 km 4.929
14. OZ6AQ 26 420 km 4.461
15. SM4EBI 20 480 km 4.063
16. SK0CJ 33 320 km 4.005
17. OZ8QD 38 240 km 3.352
18. LA8WF 13 430 km 3.040
19. OZ7UV 33 234 km 3.004
20. OZ8FC 22 370 km 2.965
21. OZ6XR 28 225 km 2.854
22. OZ6FL 26 230 km 2.830
23. OZ4EM 18 360 km 2.658
24. OZ5VO 28 250 km 2.605
25. OZ6BT 50 257 km 2.431
26. SM6CEN 16 345 km 2.428
27. OZ9OI 13 290 km 2.142
28. OZ9AC 16 270 km 2.105
29. SM0EJY 29 240 km 2.022
30. OZ2GU 18 278 km 1.915
31. SM4FVD/m 10 290 km 1.616
32. OH1ZP 6 290 km 1.420
33. OZ3WU 15 190 km 1.367
34. SM7BHH 15 275 km 1.322
35. SM0EYR 17 250 km 1.038
36. SM4FVD 14 145 km 1.029
37. SM5EJN 14 225 km 1.017
38. OZ9AU 22 215 km 899
39. OH2NX 11 153 km 763
40. OZ9FR 2 70 + 23 cm 750
40. OZ9CR 2 70 + 23 cm 750
41. SM5QA 11 168 km 747
42. SK5AA 23 240 km 415
43. SM4FNK 4 275 km 414
44. SM6PF 2 252 km 402
45. OZ7EY 9 70 km 325
46. SM4FME 6 213 km 314
47. SM4CE 6 103 km 233
48. SM0DXG 6 40 km 130

Checklogs: SM0CHB - OZ8SL - OZ8UX/p

EDR ønsker til lykke til vinderne. SM7AED vil 
modtage en præmie, og de fem bedste vil blive 
tildelt EDR's diplom.  
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NRL’s E.M.E. test med 150 fods parabol antenne

1296 MHz BAND
31. March 1973

I

GMTCALL RST I. F. POL

0955 OZ3FYN 587 1.2 kHz RCP
1003 PA0SSB 479 1.2 kHz RCP
1010 "VOICE* 33 1.2/3.0 kHz RCP
1015 PA6MB 458 1.2 kHz RCP
1039 W2NFA 599 2.1 kHz RCP
1056 G3LTF(?) 349 1.2 kHz RCP
1100 PA0KT 469 1.2 kHz RCP
1928 VK3AKC* * 469 1.2 kHz RCP
1933 W9WCD 599 1.2 kHz H
1954 Very weak signal 1.2 kHz/300 Hz RCP

432 MHz BAND
1. April 1973

GMTCALL RST 1. F. POL

1204 G3LTF 469 1.2 kHz H
1233 WA6EXV 359 0.8 kHz H
1250 W4NUS 359 0.8 kHz H
1256 K2UYH 459 2.1 kHz V
1303 W9WCD 579 1.2 kHz V
1316 VE7BBG 579 1.2 kHz V
1323 " VOICE * 35 2.1 kHz V
2017 VK2AMW ** 589 1.2 kHz V
2026 W9WCD 589 1.2 kHz V
2027 W6FZJ 479 2.1 kHz V
2045 " VOICE*** 35 2.1 kHz V

144 MHz BAND
1. April 1973

GMTCALL RST I. F. POL

1208 PA0JMV 459 1.2 kHz V
1226 " VOICE * 33 1.2/3.0 kHz V
1213 DK2LR 359 1.2 kHz V
2018 W6PO 599 1.2 kHz V
2034 WA2WOM 469 1.2 kHz V

* PA0JMV SSB voice too weak to copy

VHF møde i Skåne
Også i år forsøger vi at arrangere et hyggeligt 

møde i naturen. Stedet er godt for familien, med 
skov og andre begivenheder. Mødet finder sted 
søndag den 27. maj. Som sædvanlig er mødestedet 
hemmeligt, hvilket vil sige. du må pejle dig frem
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til os. Vi er QRV på 145,700 MHz med en 10 W 
sender og en GP antenne. For dig, der ikke har 
2-meter, er vi QRV på 3,550 MHz.

Udsendelserne begynderkl. 10.00 DNT, varighed 
5 minutter, næste udsendelse kl. 10.15 osv. til 
kl. 12.00 hvor QTH'en bliver opgivet.

Middagsmad og kaffe kan købes på stedet, med
bragte madkurve kan nydes i naturen.

Programmet er endnu ikke færdigt, men vi finder 
på noget.

Udstilling af VHF - UHF nyheder.
Vi håber vore venner i OZ møder op. og ønsker 

alle meget velkommen.
Vy 73 de SM7BJ, SM7CBT og SM7DKF

SSA’s nordiske VHF test 1973
Supplerende oplysninger til indbydelsen i april 

OZ:

Pointsberegning:

Afstand (km) 144 432 1296
0-100 10 20 30

100-110 11 22 33
110-120 12 24 36

980-990 99 198 297
øver 990 100 200 300

Logs sendes senest den 21. maj til: 
Folke Räsvall. SM5AGM. 
Svinningehojden,
S-180 20 Åkers Runo,
Sverige.

HF trin til 1296 MHz

Forstærkeren der er udviklet af OZ9EA og 
OZ2BS giver et gain på ca. 9 dB. Monteringen 
foretages i en forsølvet box med en længde på 60
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mm, bredde 50 mm og en højde på 30 mm. L1 er 
et 33 mm langt 5 mm forsølvet messingrør med 
antenneudtaget 7 mm fra stel, og basisudtaget 
16 mm fra stel. L2 er 27 mm lang, kollektorudtaget 
7 mm fra stel og udgangen 8 mm fra stel. Drossel
spolerne er på 9 vindinger omkring et 2,5 mm bor. 
Det anbefales at benytte 2 sådanne forstærkere 
foran blanderen, evt. montere dem ved antennen.

OZ9SW

SWL- 
sparten

Ja. endnu engang er SWL-spalten »udkommet«. 
Hvor mange, der læser denne rubrik er usikkert, 
men efterhånden er skaren af lytteramatører i OZ- 
land blevet ret stor. Som regel består rubrikkens 
menukort af et indlæg om et emne i tilknytning til 
aflytning af amatørbåndene samt. som dessert, for
skellige små tips. breve (- dem har der desværre 
ikke været mange af!) og lign., der forhåbentlig 
også har interesse for en større del af OZ's læser
skare.

1 denne måned har jeg imidlertid samlet kræf
terne om en artikel, der fortæller om lytteramatø
rer. hvorfor og hvordan. Artiklen findes på side 166.

Konkurrence
For at bringe lidt nyt (og nyttigt!) ind i spalten, 

vil vi sommeren igennem afvikle en konkurrence 
(contest), hvor der er mulighed for at vinde log
boger, diplombøger og lign. fra EDR's vareudvalg. 
Svarene på spørgsmålene kan findes i »Vejen til 
Sendetilladelsen«, QSO-instruktionen og OZ. Her 
er de første 3 spørgsmål:
1) Hvad betyder følgende forkortelser: SWL - 

SKED - PA - 1NPT - MN1 TNX - 55 - HPE 
CUAGN - 73 - HW? - DSW.

2) Bogstavér dit fornavn og din QTH (by) ved 
hjælp af Nato-alfabetet.

3) Hvad betyder det. når en europæisk station 
kalder »CQ DX«.

Løsningerne på disse spørgsmål sendes inden 
4 juni til:

OZ9XM, Karsten Meyer. Oden sevej 54. 5500 
Middelfart. (Hertil sendes også spørgsmål, stof 
m.v.) Blandt indsenderne trækkes lod om en log
bog og blandt de rigtige løsninger trækkes lod om 
et stk. diplombog nr. 1. Contesten fortsætter som
meren ud, til og med september. Løsningerne vil 
blive bragt i næste nummer.

OZ9XM

Det fynske ræveudvalg indbyder til 
Store Fynske Rævejagt

der afholdes lordag den 2. og søndag den 3. juni 
1973.

Mødested: »Æblehavens Camping«. Refsvindinge, 
ca. 7,5 km fra Nyborg ad hovedvej 8. Her er 
hyggelige omgivelser og fin legeplad til børnene. 
Desuden TV-stue.

Kort: A 3816 Ringe (med sidste rettelse).
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider:

Lørdag 21.00-00.02.
Søndag 9.00-12.02.

Startkort: Sælges på campingpladsen lørdag kl. 19.
Pris 20,- kr. for begge jagter.

Instruktion: Der er tvungen fremmode lørdag kl. 
20.15 og søndag kl. 8.15.

Jagten kores efter EDR's rævereglement af 1973 
og tæller til DM. Sidste stemplingstid er 5 min. 
efter hver rævs sidste sendeperiodes afslutning. 
Efter jagten søndag er der præmieuddeling kl. 14.

Tilmelding senest lørdag, den 26. maj 1973 til 
Jørgen Jeppesen. Mosevangen 101, 5330 Munkebo, 
tlf. (09) 97 43 86 mellem 17.30 og 20.

Med venlig hilsen og på gensyn 
Det fynske ræveudvalg

Store østjyske mesterskab 1973
Mesterskabet afvikles den 16.-17. juni efter 

EDR's »Reglement for Rævejagter« af 1.1.1972 
med rettelser af 1973 under afsnit 3.

Kort:
A 2610 RY (1:40.000).

Mødested:
»BIRKHEDE CAMPINGPLADS«. Ry. 

Mødetid:
16. juni kl. 19.00.

Antal ræve:
3 pr. jagt.

Udsendelser for I. jagt:
16. juni kl.' 20.00 til 23.03.

Udsendelser for 2. jagt:
17. juni kl.' 00.30 til 03.33.

Foreløbig tilmelding:
Dagligt kl. 17.30 til 18.30 på tlf. (06) 14 48 10.
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Bemærk det nye mødested, ca. 1 km NV for Ry 
st. Der er fine campingforhold (reserveret) med 
swimmingpool. Pladsens telefon er (06) 89 13 55.

På gensyn 
3Ne-ibye

Som så meget andet strøg MOLBOJAGT 1/73 
i kølvandet af strejken.

»MIKKEL RÆV« får hvile til oktober.
3Ne-ibye

Rævejagt i DDR (Rostock)
Igen i år foreligger der en indbydelse til denne 

internationale rævejagt, der afvikles i dagene 6.-12. 
juli omkring Rostock.

Deltagelsen i denne rævejagt, samt kost og logi. 
er gratis! Det eneste deltagerne selv må afholde er 
rejseomkostningerne.

1 håb om. at der atter i år er interesse for dette 
arrangement, der passende kan kombineres med en 
ferietur, beder jeg interesserede melde sig hurtigst 
muligt til undertegnede, der ligger inde med alle 
oplysninger.

Absolut sidste frist er den 25. maj 1973.
OZ5WK

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86. 
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
OZ9JB Jorgen Badstue. Lindevang 27. 
2660 Brondby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

AMAGER

Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 tii Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.: OZ9BD. Bjarne Jensen, Brigadevej 18'. 2300 S.
Sekr.: OZ9JB. Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. 73 29 97.

Program:
24. maj: Demonstrationsrævejagt. Vi opstiller en rævesender 

i nærheden af klublokalet. Af afdelingens dygtige ræve
jægere får vi demonstreret, hvordan man bærer sig ad 
med at pejle en ræv. Vi kan godt bruge mange flere 
rævejægere. Se nu at få bygget jeres modtagere færdige. 
Her er en god chance for at få dem afprøvet.

31. maj: Kr. Himmelfartsdag, intet møde.
7. juni: Vi vil arrangere et foredrag om HF antenner. Da det 

har vist sig, at der er mange HF interesserede i afdelingen, 
vil vi i fremtiden tage flere ting ang. HF på programmet. 
Det er endnu ikke lykkedes at finde den rette mand til i 
aften, men det bliver et godt foredrag med mange prak
tiske tips. Nu er det jo blevet rigtigt antennevejr. På 
genhør på HF.

14. juni: Klubmøde.
21. juni: Sommerferieafslutning. Tag XYL og/eller YL med til 

en hyggelig aften blandt ligesindede.

Rævejagter:
Vi kører på kortet A 3426 Giesegaard. Vi mødes ved parke

ringspladsen ved Yderholm kro kl. 19.30 og får udleveret 
startkort. Der er to ræve. Sendetider: Kl. 20.00 og 20.01 og 
sidste gang kl. 22.00 og 22.01. Der sendes hvert tiende minut 
i et minut. Sidste stemplingstid: kl. 22.09 henholdsvis kl. 22.10. 
Der må højstvære 10 km mellem rævene.

Sommerens konkurrence er over seks omgange, hvoraf de 
fire bedste tæller, således at man kan tage de to dårligste 
fra. Skal man også være ræv, kan man tage den dårligste fra. 
Jagter kommer til at ligge som følger:
11. maj: Træningsjagt, ræv 1NB.
25. maj: Pointjagt, ræv 2FN.

8. juni: Pointjagt, ræv 8YA.
22. juni: Pointjagt, ræv Mølck.

3. august: Pointjagt, ræv 9JB.
17. august: Pointjagt, ræv 1FQ.
31. august: Pointjagt, ræv 1NB.
14. september: Træningsjagt, ræv?
28. september: Træningsjagt, ræv?

Deltagelse i konkurrencen koster 15,- kr. pr. hold for hele 
konkurrencen. God jagt.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Alle 1, indgang bag Mobil-tanken.
Vi holder møde mandage kl. 20, og QSL-udlevering 
finder sted fra 19.30-20.00.
Fmd.: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt. Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO. Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9J,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.

Program:
Onsdag den 16. maj: Rævejagt. Se Rævejægeren april OZ. 
Mandag den 21. maj: Foredrag. Hvordan bygger man et tone

opkald?
Mandag den 28. maj: Klubaften.
Onsdag den 30. maj: Rævejagt.
Lørdag/søndag den 2. og 3. juni: Københavnsmesterskab i 

rævejagt. Se Rævejægeren.
Mandag den 4. juni: Auktion. Hvis du »mangler lidt til at 

holde sommerferie for« og har noget grej, du godt vil 
sælge, så meld dig omgående til 5RO, tlf. OR 7425.

Mandag den 18. juni: I aften holder vi møde om opstilling til 
landsformand og HB.

73-p.b.v. OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF Le f Olsen. Bogfinkevej 7, 
4800 Nykobing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås. Rønne.
Fmd.: OZ4FF, Karsten Tranberg, tlf. (03) 9531 11. 

Program:
Søndag kl. 10-12: »Drop-in«.
Mandag kl. 19: Juniorafd.
Tirsdag kl. 19.30: Klubaften.
Fredag kl. 19: 27 MHz gruppen.
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Vore 2 kurser er nu afsluttet. For morsekursets vedkom
mende bestod samtlige, der gik op til prøve. Den tekniske 
prøve bliver holdt i maj måned. Det bliver spændende at se, 
om alle klarer skærene.

En tak til 4CJ, 4FN og 2FT for det store arbejde, de har 
haft med kurserne.

Vi har holdt en af vore debataftener, hvor man kan kritisere, 
spørge, rose eller hvad man nu vil. En del emner blev taget 
op til debat. Referat følger i ..KONTAKT...

På 4CF’s filmaften blev der vist billeder fra vor sommerlejr, 
samt fra radioekspeditionen til Christiansø. Flere var parat til 
at tage afsted med det samme (hvis det altså ikke blæste).

Vi er nu i fuld gang med at køre rævejagt sammen med 
Østbornholms afdeling. Ved første mesterskabsjagt startede 
der 15 hold. En fin start på sæsonen. Hvis du ikke nåede at 
starte op til den første jagt, kan det stadig nås.

Den første tirsdag i hver måned er der teknisk spørgetid 
ved 4GF. Kom frem med dine problemer (tekniske). Så giver 
Erik dig et svar.

Vy 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR

Lokale: GI. Hellebækvej 63.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8PK. P. Kreiberg-Jensen, Sdr. Strandvej 36 A. 
3000 Helsingør. Tlf. (03) 21 64 98.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen. Strandvejen $ 
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

KREDS

NYBORG

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

Nu er vi begyndt på rævejagterne igen. Det er hver onsdag 
kl. 19.30 det foregår.

Fra programmet skal jeg lige minde om generalforsamlingen 
den 24. maj 1973 og afslutningen inden sommerferien den 
7. juni 1973.

Vy 73 de Inge

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

KREDS

FREDERIKSHAVN

Vi håber næste gang at kunne give endelig meddelelse om 
vor fremtidige 2 m modtager, samt hvornår den skulle være 
køreklar sammen med vor sender.

Ja, det var det hele.
Vy 73 de OZ8RY, Aage

LOLLAND FALSTER

Mødested: I & H Skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen. Bogfinkevej 7, 4800 Nyk F
Tlf. (03) 83 91 70.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Den 
afholdes onsdag den 23. maj på I & H skolen kl. 19.30. 
Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage for. Efter general
forsamlingen er der foredrag, emnet vides ikke endnu. - Mød 
nu op så vi kan drøfte den kommende sæson.

Vy 73 de OZ5GF, Leif

ØSTBORNHOLM

Klubhus: »CQ«, Rosenørns Alle 2, Østermarie.
Fmd.: OZ4RA, Henning Rasmussen, Årsballe, 3700 Rønne.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, tlf. 99 71 77.

»Mandagsholdet« har nu indstillet undervisningen for i 
vinter og der blev holdt afslutning med manér. Der er blevet 
gået til den i vinter og 1IF fik velfortjent ros for sin indsats.

Begynderholdet med 8TV som leder har også slidt i det og 
forhåbentlig med godt resultat, idet der til maj bliver 18 aspi
ranter til den tekniske prøve ved P & T. Vi ønsker lykke til og 
håber, at alle kommer gennem nåleøjet, således at der bliver 
noget at fejre til vores sæsonafslutning, der formentlig vil 
finde sted på et tidspunkt i maj-juni måned. Mere herom 
senere.

Har du for resten husket at betale kontingentet pr. 1/4???
Ellers brug girokortet endnu i dag, kassereren har hårdt 

brug for pengene. Giro nr. 80 85 80.
Vy 73 de bestyrelsen

Lokale: Finnsvej 36 kid., Frederikshavn.
Fmd.: OZ1MC, Morris Christiansen, Rosevej 20,
9900 Frederikshavn.

Onsdag den 11. april 1973- afholdtes der bestyrelsesmøde 
hos kassereren Frede Larsen, Ingeborgvej 20, Frederikshavn 
- hvor det lykkedes os, at få afklaret problemet med møde
lokale idet vi for absolut symbolsk betaling - lejede et pas
sende kælderlokale i ejd. Finnsvej 36, 9900 Frederikshavn.

Hver anden tirsdag blev fastsat som mødeaften - første 
gang tirsdag den 22. maj kl. 20.00 - hvor alle medlemmerne 
vil være velkommen til indvielsen - der vil blive serveret 
»kaffe og blødt brød«.

Vy 73 de Bernhard

VIBORG

Fmd.: OX8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32.
8800 Viborg, tlf. (06) 64 71 61

Efter generalforsamlingen den 3. april, ser bestyrelsen så
ledes ud:
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen.
Sekr.: OZ5LD. Leo Dam.

Rævejagt:
Onsdag den 23. maj.
Onsdag den 6. juni.
Kort 1215 SO Viborg 1:25000.

Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50, 
derefter udsendelse hver 10. min. Sidste udsendelse kl. 21.00.

Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG

Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18. 
Møde: Onsdag kl. 20.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5. 
9430 Vadum. Tlf. 27 12 80.
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Program:
23. maj: Filmaften med 3 gode film - Rumforskning af satel

litter, Teistar og Bridge-Tospace.
30. maj: Udstilling - OZ5ID, Jorgen Ib, fremviser et lille ud

valg af byggesæt, såsom digitalvoltmeter, LF-tæller til 
2 MHz, AD-converter, strømforsyninger, samt et udvalg af 
komponenter m.m. Se annoncen andet steds i OZ.

Sommerlejr - Familie-camping 7.-15. juli 1973 i Tranum, se 
under »Landsarrangementer«.

Vy 73 de OZ9UU, Carlo

Hovedbestyrelsesmedl 
OZ9OG Otto S. Nielsen. 
Brændgardvej 33; tv 
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

ESBJERG

Lokale: Finsensgade 232.
Fmd.: OZ1LN. H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.

Program:
Onsdag den 16. maj: Kunsten at drive rævejagt.
Onsdag den 23. maj: Mødeaften.
Onsdag den 30. maj: Gennemgang af en HF-transceiver. 
Onsdag den 6. juni: Mødeaften.
Onsdag den 13. juni: Mødeaften.

Vy 73 de OZ1EM, Erland

HERNING

Lokaler: Mollegade 14, Herning.
Postbox 1403. Giro 5 41 96.
Mode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgårdsvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Ordinær GF afholdt i klubbens lokaler d. 4/4 73. Femten 
af klubbens medlemmer var modt op. Desuden havde vi 
besøg af OZ4RJ og Finn.

OZ9OG sagde GODDA'! - Så var der ro, og GF var dermed 
indledt. Til dirigent blev valgt 4RJ, han var jo så dejlig neu
tral. OZ9OG aflagde derefter formandsberetning og bagefter 
lagde OZ2CV stemme og navn til kassererens beretning. 
Begge beretninger blev godkendt.

Under pkt. valg til bestyrelsen, var der enstemmig genvalg 
af formanden. 0Z90G. Til de øvrige poster faldt valget på 
følgende: Næstformand, OZ4DE, Bent - Kasserer OZ8GI. 
Flemming — Sekretær OZ1GX, Gunnar, og til bestyrelsesmed
lem OZ8GW. Leif.

Til revisor blev valgt OZ2CV, Carsten og til revisorsuppl. 
OZ6KV. Tak til 4RJ for dirigentarbejdet. GF sluttet kl. ca. 23.30.

Klubben har nu fået postbox. Nr. er 1403. QSL's og anden 
form for klubpost sendes fremtidig til postbox 1403, 7400 
Herning. Boxen tømmes en gang ugentlig.

Vi har modtaget vor vel nok hidtil største gave, idet OZ9KS 
har skænket klubben et oscilloscope. Tak er kun et fattigt 
ord, men en varm tak til Knud for gaven.

I forsøg på at bedre kommunikationen, vil der forsøgsvis 
blive udgivet et nyhedsorgan i klubben under navnet OZ8H 
NEWS. 1. nr. er udkommet, og nr. 2 er i »ovnen«, mens 
dette skrives. - Glæd jer folkens!

Rævejægerne var samlet d. 12/3 til præmieuddeling og en 
snak om den kommende sæson. 1. præmie gik til OZ9SW & 
OZ5HF - 2. præmie til Chris & Buller og endelig 3. præmie 
til OZ6KV & Jørn. Nyt ræveudvalg består af OZ9PZ, Poul 
Erik og OZ2CV, Carsten.

På mødet blev det vedtaget, at -73 jagterne skulle foregå 
på samme kort som i -72, nemlig kort 1:50.000-1114 I Herning 
(Vorgod kortet beskåret). Nyt »jagtreglement« kommer i næste 
nummer af OZ8H NEWS. Programmet for -73 jagterne ser 
således ud:

Prøvejagt mandag d. 30. april 1973.
Turneringsjagt mandagene d. 7.-14.-21. og 28. maj, den 4.

18. og 25. juni.
STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT afholdes i år i week-end'

4.-5. august. Reserver allerede dagene nu.
Turneringsjagterne fortsætter derefter således:
Mandagene 6.-13.-20. og 27. august, den 3.-10.-17. og 24. 

september og slutter med mandag den 1. oktober.
De der onsker at deltage i sommerens rævejagter, bedes 

snarest give en af ræveudvalgets medlemmer besked herom, 
så vi kan foretage lodtrækning om fordeling af datoer til 
hver enkelt.

OZ9PZ Poul Erik har tlf. (07) 12 68 53 der kan benyttes 
uden for forretningstid. I forretningen er nummeret (07) 
1294 11.

Vel mødt både i klubben og til jagterne.
Vy 73 de OZ9PZ-OZ2CV/R.U.

OZ1GX Gunnar sekr.

HORSENS

Lokale: Borgmesterbakken 13.
Fmd.: OZ3WB, Børge Winum, Vesterhøjsvej 25, Egebjerg.
Tlf.: (05) 65 60 33.
Giro: 8 28 62.

Klubaften hver torsdag kl. 20.00.
Vy 73 de OZ2SF. Svend

RANDERS

Lokale: GI. Vandtårn, Hobrovej.
Fmd.: OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17, 8900 Randers.

Afdelingen har afholdt sin ordinære gf. i »Tårnet« onsdag 
d. 4. april: af den gamle bestyrelse bliver 3LR og 3PJ sid
dende, og der var gen- og nyvalg af OZ2CJ, Carl Jensen, 
OZ1IS, Ove Sørensen, og OZ3GI, Stig Madsen. 3GI overtager 
kasserer-posten, og opfordrer straks alle restanter til at få 
bragt kontingentet i orden. EDR’s vandrepokal blev tildelt 
OZ6ZP, Preben Pedersen, for sin store indsats ved istand
sættelsen af »Tårnet«; dette var dog i skarp konkurrence med 
flere andre.

For at skaffe plads til at klargøre HF-rummet på 1. sal, vil 
alt hvad der findes af løsdele i afdelingen, og det er mere end 
småting, blive solgt ved en stor auktion onsdag d. 6. juni, 
kl. 20.00: kom og byd. fra 15 øre, og slæb væk, så vi kan få 
de arbejdsivrige HF-folk til at gå igang med at lave plads til 
HF-stationen, RTTY-maskineriet, 2 m stationen, og værksteds
pladsen på 1. sal. PS. DU MA OGSÅ GERNE DELTAGE!

Vy 73 de OZ3LR, K. Lyngby

RIBE

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

Som bekendt plejer mødeaktiviteten at standse omkring 
midten af maj, da mange bliver mere optaget af hus, have og 
campingvogn end af radio. Vi må derfor nok fra nu holde 
kontakt med hinanden, hvis ingen skal gå forgæves og komme 
til en låset dør. Hvis vi følger sidste års mønster, genoptages 
møderne i august. God sommerferie!

Vy 73 de OZ1ZN. Leif
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VEJLE SØNDERBORG
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.

Der afholdes generalforsamling d. 22. maj kl. 20 i lokalerne 
med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
6. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må 
være bestyrelsen i hænde senest den 15/5 1973.

Medlemmer der ønsker at deltage i morsekursus bedes 
melde sig ved klubmøderne. Ved fornøden tilslutning vil der 
blive afholdt teknisk kursus til efteråret. Der afholdes ingen 
møder i mdr. juni, juli og august.

Vy 73 de OZ4RV, Rudolf

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

Lokale: c/o Winds Radioservice Sjællandsgade 18.
6400 Sønderborg
Kass : OZ3GV, Karl Aage Flansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.

Generalforsamlingen bragte ingen ændringer i bestyrelsens 
sammensætning.

Program:
22. maj kl. 19.30: Faselåste oscillatorer v/ OZ2JT.

5. juni kl. 19.30: Klubaften.
Vy 73 de OZ6AO, Werner

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

HADERSLEV

Lokale: Slotsgade 16!.
Fmd.: OZ8IN. Iver Nissen. Tlf. (04) 52 53 78.

Afdelingen holdt generalforsamling, som bekendtgjort i OZ, 
den 28. marts. Men da der kl. 20 endnu ikke var kommet an
dre end bestyrelsen og 3 medlemmer, enedes vi om, at alle 
I andre nok var faldet som ofre for en snigende virus, den 
om sig gribende sløvhed. For strejken kan da ikke have 
skylden. MEN VI PRØVER IGEN DEN 30. MAJ. ALTSÅ - 
generalforsamling på Thomashus Kro ONSDAG DEN 30. MAJ 
KL. 19.30.

Denne gang vil vi også tilsende hver enkelt en personlig 
indbydelse.

Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS

Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA. Finn Pedersen. Th. Brorsonsvej 54',
6430 Nordborg.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 
Formand: OZ1QA.
Kasserer: OZ6HY.
Sekretær: OZ2QC.
Suppleant: OZ5WV.
Revisorer: OZ1AR og OZ9NS.

Auktionen gav et pænt lille overskud.

Program:
Onsdag den 16. maj kl. 19.30: Orienteringsmøde og forslag 

til årets aktiviteter.
OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. 45 62 35

Selv om HR må udskyde for 
sent indkommet stof til næste 
OZ, er det ikke helt sikkert, at 
medlemmerne i f.eks. Køben
havn og Åbenrå vil juble over 
sådanne antikviteter, så PSE - 
inden den 20.

ÅBENRÅ

Lokale: Klubhuset. Nedvejen. Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner. Ærholm 9, 6200 Åbenrå
Tlf. (04) 62 13 11.

Sommerens møder er på nuværende tidspunkt afsluttet og 
vi nøjes med at mødes en gang om måneden til en hygge- 
aften. Næste gang bliver torsdag den 17. maj 1973 kl. 19.30.

Ellers er det rævejagternes tid og her er der sket en del 
ændringer, idet vi alle ulige uger (17-19-21 osv.) har køre- 
jagter og i alle lige uger (18-20-22 osv.) har gåjagter. Jagterne 
finder sted hver tirsdag kl. 19.30-21.00. Gåjagterne finder 
sted på et udsnit af Åbenrå kortet, medens kørejagterne fin
der sted på kort 1212 III NØ Floptrup (1:25.000). Ved køre- 
jagter finder udsendelse sted efter det gamle skema, medens 
der ved gåjagter sendes hvert 5. minut.

Nærmere oplysninger kan fås ved 1YX eller 6IC.
Vy 73 de OZ6IC
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LANDSARRANGEMENTER

Ferie!Familie-camping! Badeliv!
Naturskønne omgivelser!

Gode Camping-faciliteter! Ham-liv!
ÅLBORG AFDELINGEN 

afholder igen i år STOR SOMMERLEJR 
fra lørdag d. 7.-15. juli 1973.

Sommerlejr-udvalg: OZ7QE, Knud, tlf. (08) 13 87 48.

Lejren vil blive afholdt på campingpladsen i »Tranum« nord
vest for Brovst, ca. 34 km fra Alborg.

Strand. Der er 4 km til en 50 m bred sandstrand ved »Slette- 
strand«, som stranden ved Blokhus og Løkken, som alle 
kender.

Natur. Egnen er særdeles velbeslået med natur, bl.a. kan 
nævnes så pragtfuldt et sted som »Fosdalen«.

Camping. Der er fantastiske campingforhold på »Tranum 
campingplads« og dejlige læforhold.

Faciliteter. VARM OG KOLD BRUSER gratis, GASKØKKEN 
gratis, mulighed for diverse indkøb i tilhørende kiosk af 
bl.a. konserves. For ikke at fornægte det, skulle lillemor 
vaske, så er der vaskemaskine formedelst kr. 5,00.

Arrangementer. Der vil blive arrangeret bl.a. rævejagter med 
sommerlejrmesterskab, lidt for lillemor og ungerne og lidt 
fælles eller andet efter behov.

Ham-grej. Der vil blive aktive stationer på stedet, ESB-trans- 
ceiver samt 2 m station. Og selvfølgelig vil din egen station 
også kunne komme i gang i lejren.

El. Der er 220 V til rådighed tii både telt, campingvogn og 
HAM-grej.

Pris pr døgn:
Voksne: 5,- kr.
Børn 4-12 år: 2,- kr.
0-4 år: gratis.

Dette var det hele, MEN! Bilkørsel på campingpladsen skal 
begrænses, og i langsomt tempo, det er sundt at gå.

Så skal det være familie-camping i år, så er det Aalborg 
afd.'s sommerlejr i »Tranum«.

Lørdag d. 7. juli 1973 kl. ca. 14 starter vi.
Spørg efter os ved indkørselen.

På afdelingens vegne 
På gensyn de OZ4X

Tilføjelse til QTH-listen

12506 OZ8ZF, Peter Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg.

12324 OZ9XM. Karsten Meyer, Odensevej 54,
5500 Middelfart.

Nye tilladelser
D 12379 OX3DK, Dan Kiving, Frederiksdal, 3920 Julianehåb. 
A - OX5AZ, William M. Jackson,

Thule Air Base, 3970 Dundas.
D 12970 OY2BP, Bjarni Pettersen,

Sigmundargøta 26, 3800 Torshavn.

B 6997 OY7CT, Christen Simonsen Rasmussen,
Box 217, 3800 Torshavn.

C - OY8H, Hans Højgaard, 3860 Vestmanna.
B — OZ1DBS, Danske Baptisters Spejderkorps,

Ålekistevej 209, 2720 Vanløse.
B - OZ1RST, Radio Spejder Troppen Lyngby,

Kulsviervej 89, 2800 Lyngby.
D - OZ2DU, Jens Amstrup Frandsen,

Hvidsten, 8981 Spentrup.
D 8333 OZ3JT, John Østergaard,

Stationsvej 8, 2950 Vedbæk.
D - OZ3REU, Repeaterst. ansvh. OZ6LL,

Hjørnagervej 18-20, 2650 Hvidovre.
D - OZ3REV, Repeaterst. ansvh. OZ5ZB,

Louis Hammerichsvej 23, 8200 Århus N.
D - OZ3REW, Repeaterst. ansvh. OZ8LK,

Bakkevænget 7, St. Rørbæk, 3600 Frederikssund.
D 12837 OZ5YF, Eyvindur Ebbi Danielsson,

Overbys Alle 29, 2500 Valby.
C - OZ5UG, Sven Bruno Roland Westerlind,

c/o Ellen Jacobsen,
Enghave Plads 11, 1670 København V.

D 11501 OZ5ZA, Arne Faber Larsen,
Keldsøvej 15, 2100 København 0.

D 12128 OZ6DY, Dan Østergård, Damsbrovej 59,8382 Hinnerup.
D - OZ8DI, Flemming Stub,

Harestien 17, 2880 Bagsværd.
D 13008 OZ8IQ, Per Nielsen,

Hedeparken 5, 14 B, 2750 Ballerup.
C 12846 OZ8IW, Klæmint Weihe,

Sofiegården 121, Sofiegade 5, 1418 København K.
B — OZ8VT. Øystein Joan Olsen,

Tunnelvej 22 st., 2600 Glostrup.
B - OZ8VW, Gunnar Westin,

c/o Sterling Airways A/S, 2791 Dragør.
B 12827 OZ9JV, Knud Andreas Jensen,

Gudhjemvej 2, 3752 Østerlars.
B 12826 OZ9KG, Kaj Willy Kofoed,

Lobbæk Hovedgade 12. Lobbæk, 3720 Åkirkeby.
D 7944 OZ9PC, Kai Ejgil Nielsen.

Præstevangen 16, 4230 Skælskør.
D — OZ9XC, Bernhard Krengel, c/o E. Lorentzen,

Hindsholmvej 24, 5300 Kerteminde.

Genudstedelser
B - OY9R, Otto Rubeksen,

R. C. Effersøesgøta, 3800 Torshavn.
B - OZ2KE, Kjeld Henning Riis,

Sjællandsgade 12, 4100 Ringsted.
B - OZ3GQ, Ove Jensen,

Smalbyvej 24, 9700 Brønderslev.
A 7924 OZ4FO, Finn Fischer,

Bagsværd Hovedgade 116 B4, 2880 Bagsværd.
A 5798 OZ4LP. Peter Larsen,

Gyrstinge Skovhuse 37, 4173 Fjenneslev.
B 7685 OZ6LC, Leo Richard Christensen,

Thulevej 122, 9000 Ålborg.
D — OZ6SC, Steen Schøler Petersen,

Horsekildevej 15, 2500 Valby.
A 9281 OZ6SS, Sven Schack-Schou,

Avej 16, Karlstrup Strand, 2680 Solrød Strand.
B 2702 OZ7KM, Kaj Bindesbøl Mortensen,

Grønnevang 5, 2970 Hørsholm.
A - OZ8QS, Heinz Surkau,

Kisumparken 872 tv., 2660 Brøndby Strand.
B 6857 OZ8RN, Robert Sørensen,

Lykkevænget 37, 5461 Korup, Fyn.
B 8977 OZ8VN, Vagn Nielsen, Odensevej 4, 4700 Næstved.
B 10039 OZ9LV, Ole Messeli, Akacievej 9, 8240 Risskov.
D 12478 OZ9YT, Tommy Henrik Thomsen,

Blichersvej 972, 3000 Helsingør.

OZ MAJ 1973 195



OZ Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

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

Tlf. (04) 62 13 11.

Sekretær og kasserer:
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, Golfparken 111, 9000 Ålborg.
Tlf. (08) 12 10 74.

VHF udvalg: OZ5KD, Golfparken 111, 9000 Ålborg.
Tlf. (08) 12 10 74.

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

Handicapudvalg: OZ1TD, Trygve Tøndering, 
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136.

EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen, 
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 41 11-6.

Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted,

Borgmestervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34. 
Medlemsbladet »OZ«

Hovedredaktør og ansvarshavende:
OZ7XG. Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14,
5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.

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, Jørgen Brandi, Vorgod 0, 
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.

Amatørannoncer sendes til kassereren, OZ4JA.

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.

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

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

Eftertryk af OZ s indhold er tilladt med tydelig kilde- • 
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted 
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.

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

Afleveret til postvæsenet den 14. maj 1973.

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

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

Sælges: Stolle automatic rotor + 28 m styrekabel, 100% 
OK, 400,- kr. Motor til Fiat 600, kun gået 7.000 km + 4 næsten 
nye dæk sælges eller byttes evt. med amatorgrej.

OZ9VO, Palle Olsen, tlf. (09) 11 92 17.

Sælges: 1 stk. 2 m transceiver TR 2200, 4 repeaterkanaler, 
samt 145,8 og 145,9, taske, mikrofon + diverse tilslutnings
ledninger medfølger, 1100,- kr.

OZ2CN, Jan Knudsen, Rønne Alle 13, 7430 Ikast, tlf. (07) 
15 31 48.

Købes: Tekniske artikler til OZ. Se HB-info på side
169.

OZ7XG Sophus Bauditz Vej 14 5000 Odense.

Købes: Kraftig 2 meter station helst SSB, dog ingen absolut 
betingelse.

OZ4PW/5RG, Nordborg.

Sælges: CW transceiver HW-16. 80-40-15 m med strømfor
syning, VFO, nøgle og 2 ekstra rør 6GE5, 1000,- kr. El bug 
(OZ7AQ), 100,- kr.

Tage Rasmussen, Højsagervej 11, 5884 Gudme.

Sælges: 2 meter hovedstation AP 622 med PA-trin og 
dobbelttonesender.

Tlf. (01) 34 26 53.

Købes: FTDX 150 eller lignende 5 bånds SSB transceiver, 
som også kan kore på 12 V, købes kontant.

Tlf. (01) 90 14 42 eller (01) 78 22 06. OZ2FL. Fl. Dichmann, 
Ærtebjergvej 78, 2650 Hvidovre.

Sælges: STORNO CQM13-C3, komplet, køreklar på 2 meter. 
Monteret til 6 kanaler, isat 1 sæt x-tals til lysnet-repeater. 
Pris 450,- kr. Kan for 85,- kr. ekstra leveres med toneopkald 
til alle repeatere. HY-GAIN beam TH3-MK2 10-15-20 meter, 
600,- kr.

OZ7FG, tlf. (06) 32 04 48.

Sælges: Trafos: 1600 V ufb. 120,- kr., 300 V, alm. 14,- kr., 
450 V alm. 15,- kr., 2.5- 12 V/10 A ufb. 40,- kr., MF-trafos, 
drosler, chokes, LF-trafos. olieblokke højspænd, fra 1 til 
10,- kr., senderrør, modtagerrør fra A409 og fremefter fra
1-5,- kr, sokler fra 0,15 kr. til 2,- kr., lufttrimmere å 1,50 kr., 
keramiske spoleforme fra 50 øre til 2,- kr., »6128«: 8,- kr. 
Senderkondensatorer med stor pladeafst. fra 8,- til 22,- kr., 
+ et hav af løsdele, skriv hvad du mangler. Rodekasse 8,- kr. 
Der kan byttes med frimærker.

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

HF grej 2 m FM grej

-GREYSTONE-
electronic a/s

telf. (04) 65 13 71
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