Elektroniske tællere
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelsvej 24, 2100 København ø
Fig. 1 viser blokdiagrammet for-en typisk frekven
stæller. Inputtet forstærkes og omdannes til firkant
pulser for at give det en ensartet amplitude samt
gøre signalet anvendeligt til behandling i de efterføl
gende dekadetællere - uanset hvilken kurveform in
puttet ellers måtte have. Hvis gatetiden i fig. 1 er
1 sekund, vil udlæsningen blive angivet i Hz.
Signalgaten bestemmer, hvor mange pulser der
når frem til dekade-delerne. Når signalgaten åbnes
(af en puls fra timebasen), vil de velformede pulser
fra indgangskredsen komme igennem og frem til de
lerne. Den næste puls fra timebasen vil lukke signal
gaten. Det tidsrum gaten er åben i. kan normalt ind
stilles i dekadetrin. Disse trin indstilles på timebasen
og styres af en intern krystaloscillator. 1 de fleste
tilfælde vil man kunne udtage tider mellem lμs og
100 s.

Den simpleste form for elektronisk tæller er en
udlæsningsenhed, der lægger tilførte pulser sammen,
indtil registeret er fyldt helt op. eller sammenlæg
ningen stoppes udefra. Med denne form for tæller
kan man få at vide, hvor mange gange et relæ kan
trække, før det bryder sammen og lignende sammen
lægninger af begivenheder.
En moderne elektronisk tæller indeholder som re
gel et register, der er i stand til at tælle meget hurtigt
(nogle klarer 300 MHz og over), kombineret med
et gatesystem, der forbinder eller afbryder registeret
og indgangsterminalerne. Yderligere vil tællere af
denne type ofte indeholde en timebasegenerator, der
gør det muligt at kontrollere gatens åbningstid virke
lig nøjagtigt. Herved vil de indgangspulser, der op
træder i gatens åbningstid, blive ført igennem til regi
steret, hvor de vil blive talt.

Fig 1
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Kontrolgaten - eller gatekontrollen - styrer signal
gaten og styres selv af timebasen. På visse tællere
kan gatekontrollen styres udefra med et reference
signal, der er bedre end det interne, men på nyere
tællere mangler denne mulighed som regel. Det bety
der, at alle målinger, hvor gatekontrollen anvendes,
står og falder med det interne kontrolkredsløbs
nøjagtighed og stabilitet.
Kontrolgaten alene ville kun være en beskeden
og næsten indlysende forbedring. Det næste skridt
må være at forsyne tælleren med et kredsløb, der
kan åbne og lukke kontrolgaten i meget præcise tids
rum. Derved kan tælleren anvendes til måling af
begivenheder pr. sekund, pr. minut, pr. time-eller
i brøkdele af et sekund.
Hvis man anvender netfrekvensen til styring af
timebasens
delere,
d.v.s.
anvender
netfrekvensen
som referenceoscillator, kan man ikke være sikker
på sine målinger. Netfrekvensen har dårlig korttids
stabilitet,
hvorimod
langtidsstabiliteten
(bortset
fra
netafbrydelser)
er
fremragende.
Da
netfrekvensen
er 50 Hz, vil hver 50. puls indikere, at der nok er
gået et sekund. - måske lidt mere eller mindre.
Til mange industrielle formål vil netfrekvensen
være tilstrækkelig nøjagtig, men ikke til præcisions
målinger på tid. Frekvens måles på tid, og da denne
måling sikkert er den. radioamatører hyppigst vil
få brug for på deres station, må det være et absolut
minimumskrav til ens tæller, at den er udstyret med
en virkelig god krystalstyret timebaseoscillator. Det

er ikke nok, at den er krystalstyret, for krystaller
er mange ting, og forskellen på dem kan være stor.
Det skal være et godt krystal, og endvidere bør det
sidde i en ovn, så temperatursvingninger ikke gør
oscillatoren ustabil. Ovnen giver lang tidskonstant,
men så kan man lade være med at slukke for den.
(Eller
man
kan
købe
en
temperaturkompenseret
oscillator, en TCXO. TR).
Foruden at være mere stabil end netfrekvensen
gør krystaloscillatoren det også muligt at udtage vel
definerede brøkdele af I sekund, da oscillatorfre
kvensen jo kan vælges langt højere. Ved at lede
oscillatorsignalet
gennem
timebasens
frekvensdeler
og til en udvendig BNC-konnektor kan man anvende
tællerens timebase som frekvensnormal. Atter en
begrundelse for virkelig at gøre noget ud af denne
del.
Der tilbydes byggesæt, hvor timebasens oscillator
helt er udeladt, idet man anvender nettet som refe
rence. Denne teknik kan være god nok til ukritiske
digitalure, - men tællere der anvender nettet som
reference er næppe pengene værd til frekvensmå
ling.
Man kan måle frekvens nøjagtigt ved at tælle et
ukendt signals periodetal i et kendt, præcist tidsrum,
men sommetider kan det være mere ønskeligt at
måle et signals periode i stedet for frekvensen. Til
dette anvendes de samme byggeklodser som til fre
kvensmåling, men de skal forbindes anderledes. Fig.
2 viser hvordan.

inputsignal
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Krystaloscillatorens output tælles i et tidsrum, der
styres af det indkommende signal, medens en triggekontrol i indgangskredsen gør det muligt at vælge
det punkt på det indkommende signal, hvor periode
målingen skal begynde. Princippet ses på fig. 3. Triggekontrollen. der bestemmer indgangskredsens tær
skelværdi,
kan
forbedre
indgangens
støjafvisning
(noise rejection) samt nedsætte virkninger, der skyl
des indhold af harmoniske. Nøjaftigheden af en peri
odemåling kan yderligere øges ved at anvende
multiperiode-måling, hvor signalet fra indgangskred
sen ledes gennem en eller flere af timebasens delere.
Herved kan man lade signalgaten være åben i 10,
100, 1000 eller endnu flere af de indkommende sig
nals perioder.
Måling af tidsintervaller kan anvendes til bestem
melse af pulsbredder, hvis tælleren indeholder mu
lighed for selektering af stejlhed (slope). Denne op
stilling ses i blokform på fig. 4. Signalgaten åbnes
ved et punkt på forkanten af indgangssignal nr. 1,
og dette punkt bestemmes af triggeniveau kontrollen
i indgangskreds nr. I. Signalgaten lukkes igen ved
et punkt på bagkanten af indgangssignal nr. 2, og
dette punkt bestemmes af triggeniveau kontrollen

i indgangskreds nr. 2. Se fig. 5. Hvis oscillatoren
afgiver pulser med en hastighed på 1.000.000 (1 milli
on) pulser pr. sekund, vil tælleren udlæse den forløb
ne tid (elapsed time) i μs, medens udlæsningen vil
være 10 μs ved en hastighed på 100.000 pulser/sek.
Skal man måle forholdet mellem to forskellige fre
kvenser, kan man bruge opstillingen i fig 6. Her
bliver et signals frekvens målt (talt) i en periode,
der bestemmes af et andet signal. For at opnå en
fornuftig udlæsning skal frekvensen på signal 1 være
højere end frekvensen på signal 2.
Måling af tidsinterval med extern standard. Denne
målemetode kan foretages med instrumenter, der
har tre indgange. Se fig. 7. Metoden gør det muligt
at måle faseskift direkte ved at måle tidsintervallet
mellem sammenlignelige punkter på to signaler. Sig
nalerne tilføres terminalerne I og 2. Faseskift kan
måles direkte i grader ved at gøre frekvensen på
terminal 3 præcist 360 gange højere end signalerne
på 1 og 2. Hvis frekvensen på indgang 3 er 3600
gange hojere end 1 og 2, vil skiftet blive målt med
en oplosning på 0,1 grad. Boxen med betegnelsen
gatekontrol indeholder logikkredse (diodelogik), der
styres fra en enkelt funktionsomskifter på tællerens

Input 1
sat på + slope
Fig.5

Fig. 6
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Fig 7

Gate kontrol
med
preselector
gates

Dekade taeliere

Time base delere
Fig-8

forplade. Med funktionsomskifteren i stilling »tids
interval« som vist på fig. 8, vil kontrolspændingen
for de tilhørende gates i preselectoren bevirke, at
de
tilhørende
inputs
forbindes
med
signalgatens
indgang. Det valgte output fra timebasens delekæde
er samtidigt hermed gatede til start og stopindgan
gene på signalgaten. Disse to indgange (start og
stop) er indbyrdes låste, så de arbejder i korrekt
rækkefølge
(sekvens).
Stilles
funktionsomskifteren
på »periode«, ledes styrespændingen til de gates i
preselectoren, der forbinder timebase delernes out
put med signalgatens indgang, samtidig med at
indgang 1 forbindes til start og stop indgangene.
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Udvælgelse af de resterende områder foretages
ligeledes med funktionsomskifteren, og denne påvir
ker de respektive gates i preselectoren. således at
skift mellem funktionerne foretages med logik.
Måling af frekvens med heterodynmetoden.
Ved at føre indgangsfrekvensen (den. der skal må
les eller bestemmes) til en heterodynkonverter og
derefter føre differencefrekvensen til en tæller, kan
man udvide tællerens område til et godt stykke op
i GHz-området. Dette ses på fig. 9. Målemetoden
er noget omstændelig og kan generes af, at det er
differencen, man måler. Derfor skal tællerens resul
tat lægges til eller trækkes fra grundfrekvensen OZ AUGUST 1973

afhængigt af om den ukendte frekvens ligger over
eller under.
Måling af frekvens v.hj.a. VFO.
Denne metode kræver, at vfo’ens grundfrekvens
ligger indenfor det område tælleren kan beherske.
På fig. 10 er vfo’en indstillet således, at dens Nte
harmoniske er i nulstød med den ukendte frekvens,
og den ukendte frekvens er derfor N gange tællerens
udlæsning. Denne metode er ikke så populær eller
anvendt som den foregående, fordi man skal kende
indgangsfrekvensen nogenlunde på forhånd.

Måling af pulsbredde og stigetid (rise time).
Dette kan måles ved at justere start og stop ind
gangene til at trigge på de passende punkter på en
puls. Pulsbredden kan måles ved at lade komparato
ren for den nedre grænse holde gaten åben så længe
- og kun så længe - pulsens højde ligger over den
nedre grænse. Se fig. 11.
På fig. 12 ses et direkte visende fasemeter. Dette
opnås ved at måle tiden mellem to signalers nulgen
nemgang samt anvende en clockfrekvens på 360
gange inputsignalet.

Fig.9

Fig .11
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Ved at gøre pulsinputtet variabelt kan man danne
en analog/digital omsætter. F.eks. kan man lave et
digitalvoltmeter efter princippet i fig. 13. Et lade
kredsløb dannet af en modstand og en kondensator
driver en spændingskomparator, og tilsammen ud
gør de en enhed, der afgiver en stribe pulser, hvis
frekvens er proportional med indgangs spændingen.
Ved en konstant V1 vil C oplades fra nul mod input
spændingen, og når triggetærskelen nås, vil der afgi
ves en puls. Denne puls aflader kondensatoren, og
opladningen
begynder
forfra.
Jo
højere
ind
gangsspændingen V1 er, desto hurtigere vil spæn
dingen på kondensatoren nå op til triggepunktet,
og herved vil frekvensen øges proportionalt med
spændingen V1.
Både modstand og kondensator vælges således.

at de giver en bekvem skalafaktor. En almindeligt
anvendt faktor er 100 kHz output for 100 mV ind.
Hvis gatetiden er 0,001 sekund, vil udlæsningen
være direkte i mV.
For yderligere at illustrere tællerteknikens anven
delighed kan man ændre lidt på opstillingen i fig.
13 og danne kredsløbet i fig. 14 istedet for. Med
dette kan man måle kapacitet. Ved at vælge en mod
stand der giver den korrekte skalafaktor, vil kapaci
teten kunne aflæses direkte på tælleren.
Totalizere er, som navnet angiver, tællere der tæl
ler samt giver en udlæsning af det totale antal mod
tagne pulser, de hidtil har modtaget i en tælleperiode.
Til denne funktion er gatetiden ikke specifik, og
tællerens indgang kan f.eks. være åben i dagevis.
De kan anvendes til tælling af hvad som helst i et

Fig.12

Reset

Fig. 14
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vædske
indløb

Fig 16

hvilket som helst tidsrum af længere varighed.
Delere er totalizere med een eller anden form for
delefaktor. De anbringes foran registeret eller foran
hele tælleren. De er anvendelige ved konvertering.
Hvis man f.eks. får en puls ud. hvergang en maskine
spytter een eller anden dims ud, og der skal 500
dimser i en æske, kan man indsætte en deler, der
giver en puls fra sig, hver gang den har talt til 500.
Samtidig nulstiller den sig selv og begynder forfra.
Tællere, der kan presettes. Fig. 15.
En anden form for totalizer er en tæller, der kan
presettes, d.v.s. forudinstilles på et bestemt tal eller
antal pulser. Disse tællere er velegnede for proces
kontrol. Når det totale antal pulser, som tællerens
udlæsning viser, er det samme som den presatte
tæller er indstillet til (dette sker v.hj.a. omskiftere,
gates og dekodere), afgiver enheden en puls, der
lukker for tællerens signalgate. For at kunne begyn
de på en ny optælling skal den re-settes (nulstilles).
Ved at modificere lidt på kredsløbet kan man få
en preset-tæller til at repetere det presatte ciffer.
I stedet for at outputpulsen stopper tællere, nulstilles
denne bare og begynder at tælle forfra. Denne funkti
on kan f.eks. anvendes inden for kvalitetskontrol,
hvor man lader tælleren aktivere en mekanisme, der
udtager en prøve fra produktionen. Man kan f.eks.
lade hver 100. dims vippe ud til kontrol.
Denne form for tællere kan også udføre flere funk
tioner efter hinanden. Ved at udvide den med flere
OZ AUGUST 1973

gates, omskiftere m. m. kan man indstille den til flere
presatte tal. Lad os antage, at vi laver spoler, og
at disse spoler skal forsynes med udtag ved hver
10., 20. og 25. vinding. Ved at indstille fire tal kan
man kommandere spolemaskinen til at lave udtag
på spolerne ved de tre forste tal og stoppe ved det
sidste. Tælleren vil gore midlertidige ophold medens
udtagene laves, men fortsætte med at tælle indtil
det sidste (fjerde) tal er nået.
To-vejs eller op-og-ned tællere kan både lægge
pulser til og trække pulser fra det tal, der er opbeva
ret i deres register. Med tilhørende udlæsning af
fortegn samt et kredsløb der forhindrer at to pulser
kan ankomme til registeret på samme tid (priorite
ringskreds), er disse tællere virkeligt velegnede til
proceskontrol og anden instrumentering.
Der er to måder at foretage to-vejstælling på. Den
ene kræver, at tælleren er forsynet med to separate
indgange til dette brug. Hvis en puls tilførps »plus«indgangen, vil den blive lagt til (tælleren tæller opad),
medens en puls på »minus«-indgangen vil få tælleren
til at tælle nedad (trække fra).
Den anden måde at tælle to-vejs på kræver kun
een indgang samt en styring af tælleretningen. Denne
styring foretages normalt ved hjælp af ændring af
nivau, hvor en positiv puls får tælleren til at tælle
opad, medens en negativ puls får tælleren til at træk
ke fra. I stedet for en negativ puls anvendes også
logisk nul i visse tællere.
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Fig.17

Fig 16 viser en to-vejs tæller, der anvendes som
indikator i et tanksystem. En væskemåler i tilløbet
afgiver en puls for hver liter, der løber igennem til
tanken, medens en tilsvarende måler i afgangen afgi
ver en puls for hver liter, der tappes af. Tælleren
vil altid vise den nøjagtige væskemængde i tanken.
Fig 17 viser endnu en anvendelse for to-vejs tælle
re. En encoder med to outputs giver den nødvendige
information
m.h.t.
encoderens
omløbsretning.
Hvis
output nr. 2 kommer 90 grader efter output nr. I.
kan dette indikere, at rotationen foregår med uret,
hvorimod det omvendte vil indikere omløb i modsat
retning. Hvis man forbinder encoderens to output
til hver sin akse på en plotter (en tegnemaskine,
der styres elektronisk), vil man kunne få en nøjagtig
udlæsning på tælleren, der angiver talværdien for
plotterpennens position. Disse talværdier kan bru
ges til at lave hulkort efter, og disse hulkort kan
så bruges til automatisk styring af maskiner.
Denne type encoder og to-vejs tæller kan også
anvendes til nøjagtig positions-indikering af lineære
bevægelser, som f. eks. styring af manøvrestængerne
i hjemmets atomreaktor.
Ved at kombinere en to-vejs tæller med en bipolar
spænding-til-frekvensomsætter
kan
man
lave
et
brugbart signal-integrerende voltmeter. I en givet
gatetid vil udlæsningen være proportional med den
gennemsnitspænding, der tilføres converteren i gate
tiden.
Udvidelse af en tællers frekvensområde (dens tæl
lehastighed) kan opnås ved at forsyne den med en
prescaler. Denne sættes foran tælleren og består af
en deler, hvis indgang kan følge med den høje ind
gangsfrekvens
(signalfrekvens).
Prescaleren
er
en
deler, der deler signalet med een eller anden faktor
- f.eks. 10 eller 100. Hvis man ønsker en tæller,
der kan køre på 100 - 200 MHz - og behersker
den fornødne byggeteknik - kan man lave en presca
ler med ECL (Emitter Coupled Logic) i indgangen.
ECL er en meget hurtig logik, langt hurtigere end
RTL. DTL og normal TTL. Derefter kan man bygge
resten af tælleren med een af de andre logiktyper,
eller mixe dem, hvis dette tjener noget formål. Den
lavere hastighed er en fordel. Hvis man kun har
brug for en hastighed på 10 MHz og anvender 100
MHz-logik hele vejen igennem tælleren, øges risiko
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en, for at støj vil kunne trigge systemet, ganske me
get. Der er flere hensyn at tage når man dimensione
rer tællere til høje frekvenser, og det er nødvendigt
at læse fabrikanternes datablade og anvendelses
forslag.
Timebasen i en tæller er egentlig at betragte som
en frekvensdeler, der kan indstilles i dekadespring.
Denne delekæde styres af en krystaloscillator på
100 kHz, 1 MHz, 5 MHz eller højere. Eet eller andet
sted i denne delekæde udtages en frekvens (firkan
ter), der er en brøkdel af oscillatorfrekvensen, og
denne frekvens bruges til at styre tællerens gatekon
trol med. Hele delekæden er nulstillet ved begyndel
sen af en tælleperiode, og når det indstillede antal
pulser er nået, vil timebasen bevirke, at signalgaten
lukkes. Samtidigt hermed resettes deleren. og pro
cessen gentager sig.
Når man indkorporerer en timebase i et totalizersystem, indfører man samtidigt nye muligheder for
fejlfunktion. Da timebasens oscillator, for det me
ste, ikke er synkroniseret med det indkommende
signal, vil målingens nøjagtighed blive nedsat med
plus-minus een talt puls. Når man måler frekvens,
kan totalizeren være åben i f.eks. 1 sekund: men
hvor var inputtet, da totalizeren smækkede op? Blev
den første puls talt med? Hvor var inputtet, da totali
zeren klappede i? Blev den sidste puls talt med?
Var totalizeren virkelig åben i præcist 1.0000 se
kund? - eller blev måleperioden øget eller mindsket
med 0,l μs?
Triggeren i indgangskredsen kan også give proble
mer. Ingen af de billigste købte, og kun meget få
hjemmebyggede, tællere har variabel trigger. Når
det signal, der skal tælles, bare er »hojt nok«, fyrer
triggeren et dc-signal ind i tælleren. Når indgangssig
nalets amplitude atter er faldet tilstrækkeligt, går
triggeren tilbage i sin hvilestilling og er klar til at
modtage den næste puls. Spændingsforskellen, der
resulterer i triggerens to tilstande, kaldes triggehysteresen. På visse tællere er der mulighed for at
justere triggespændingen til f.eks. 1 volt, medens
reset-spændingen kan justeres til minus 1 volt. Dette
giver en hysterese på 2 volt, og det er tilfredsstillende
med hensyn til støjimmunitet. 1 USA kaldes denne
hysterese »triggervinduet«, og når man åbner dette
vindue, indfører man fejlmuligheder grundet tidsOZ AUGUST 1973

usikkerheder. Hvis man åbner vinduet tilstrække
ligt, kan man forvandle et ellers udmærket apparat
med 0,01% nøjagtighed til et middelmådigt 10% ap
parat, og dette gælder navnligt måling af tids
intervaller.
Selvom en tæller er nem at bruge, kan den meget
vel give særdeles fejlagtige resultater. Den mest
sandsynlige årsag til fejl i en ellers rigtigt dimensio
neret tæller er indgangen. Først tager man et signal,
forstærker det og giver det en brugelig facon ved
hjælp af en trigger. Hvis man måler på en forstærker
med response fra dc til 100 MHz - og forventer
at den skal være flad - skal man være meget omhyg
gelig med sin impedanstilpasning. Er man ikke det.
vil tælleren måske begynde at »ringe«, og hvis ring
ningen overskrider tællerens følsomhed, vil den na

turligvis blive talt med. Forkert tilpasning, samt støj,
er de hyppigste fejlkilder overhovedet.
Hvis man agter at gå igang med at bygge en tæller,
bør man overveje, hvilken glæde man vil få af den,
når den er færdig. Hvor stort er behovet for den,
og hvad skal den kunne? Hvis behovet er tilstede,
kan man lave et lille, fikst og fyldestgørende apparat
- eller man kan ende med et stort skrummel med
masser af finesser. Hvis man forstår apparatets prin
cip. samt principperne i nærtbeslægtede apparater,
kan man ret nemt udvide tællerens anvendelsesmu
ligheder ved at bygge til. Udlæsningsrør, krystal
oscillator,
timebase,
strømforsyning
og
andet
er
fælles, så hvis man kan formulere sit behov samt se
lidt ud i fremtiden, er det måske en kombination
af tæller, voltmeter m.m., man har brug for.

Astabil multivibrator med variabel frekvens
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelsvej 24, 2100 København 0.
Dette kredsløb kan bruges som firkantgenerator
mellem 1 og 30 Hz og er TTL-kompatibelt.
For at kunne opnå en stor frekvensvariation blev
multivibratorens
sædvanlige
tids-modstande
erstat
tet af en PNP-transistor, hvis strømme styres af
et lineært potentiometer. Det er muligt at opnå en
frekvensvariation på 500:1. Med de angivne kompo
nentværdier giver generatoren pulser, hvis frekvens
kan varieres mellem 0.16 Hz og 350 kHz ved forskel
lige kondensatorværdier.
Ved 0,16 Hz er C en 33 uF tantaltype, og ved
250 kHz er C på 5 nF. Den øvre grænse for frekven
sen kan hæves meget ved at skifte transistorerne
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ud med nogle hurtigere switch-typer samt ændre
de tilhørende tids-komponenter.
Opstillingen kan afgive symmetriske firkanter, li
gesom forholdet mellem pulser og afstand (mark
space) kan ændres op til 10:1. Der kan også udtages
inverterede pulser, og stigetiden på begge outputs
ligger omkring 25 ns.
Ved at stelle inhibit-terminalen stoppes generato
ren. Generatoren kan også afgive en enkelt puls.
Ingen
af
komponenterne
er
kritiske.
Forsy
ningsspændingen skal ligge mellem 4,5 volt og 5,5
volt, og bør være stabiliseret.
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7-tone sekvensudstyr
Af 0Z70F, J. R. Hansen, Vestergade 161, 8600 Silkeborg
og OZ5TG, V. Topsøe-Jensen, Lundbyesgade 7, 8000 Århus C
Som en følge af den voksende trafik på vore
VHF-repeatere og den kendsgerning, at en stor del
af denne trafik er uvedkommende for andre end de
amatører, der deltager i QSO'en, er følgende kon
struktion udviklet.
Konstruktionen indeholder tonemodtager, tone
sender samt en logikdel til styring af disse.
Den tonerække, der anvendes, ser ud som føl
ger:
Tone nr.
0 = 1060 Hz
Tone nr.
1 = 1160 Hz
Tone nr.
2 = 1270 Hz
Tone nr.
3 = 1400 Hz
Tone nr.
4 = 1530 Hz
Tone nr.
5 = 1670 Hz
Tone nr.
6 = 1830 Hz
Tone nr.
7 = 2000 Hz
Tone nr.
8 = 2200 Hz
Tone nr.
9 = 2400 Hz
Tone nr.
10 = 2600 Hz
Tone nr.
11 = 2900 Hz
Der har tidligere været forskellige former for
selektivt opkald i drift på 2-meterbåndet, men de
led alle af forskellige mangler, som f.eks. begræns
ning i deltagerantallet og nødvendigheden af en ad
ministrator af de tildelte numre.
Disse mangler er undgået i denne konstruktion,
idet de udsendte toner, en sekvens på syv toner
uden mellemrum, simpelthen indeholder et kaldesignal. Det vil altså sige, at når man har et kaldesignal, så har man også en tonesekvens, der er ens
egen:

0 l 2
A B
0
l J K L
2 T U V

3
C
M
W

4
D
N
X

5
E
O
Y

6
F
P
Z

7
7

R E D
18 05 04

Da anlæget ville blive en del mere kompliceret,
hvis det skulle »genkende« to ens toner umiddel
bart efter hinanden, er ovennævnte kodningsme
tode modificeret således, at tone 10. i det efter
følgende kaldet »R«, skal erstatte nummer to af de
ens toner:

oz

5
5
5

T
20
20

G
07
R7

27
27

Det færdige resultat for OZ7OF bliver:
OZ
7
O F
7
15 06 27
Det bemærkes, at prefixet »OZ« som er fælles
for alle ikke er kodet ind med toner.

Blokdiagram Tonetransceiver

Blokdiagram Tonesender

O F
15 06

hvilket vil sige, at tonerne 2000 Hz, 1160 Hz,
1670 Hz, 1060 Hz og 1830 Hz udsendes.
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OZ3
3

7 8 9
G H 1
Q R S

Alfabetets 26 bogstaver nummereres fra 01 til 26,
og toner med disse numre sammenstilles til en
sekvens. Således bliver sekvensen for OZ70F:
OZ

Da der allerede er udstedt en del kaldesignaler
med tre bogstaver, er det nødvendigt at udvide
sekvensen til syv toner. For ovennævnte eksempel
sker dette ved at tilføje tone 2 og tone 7, altså
1270 H? og 2000 Hz.
Et andet eksempel illustrerer dette:

Fig. 1:
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Fig. 3. Tonetransceiverlogik.

vcc
7400
7413
7442
7490
74121
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pin 14
pin 14
pin 16
pin 5
pin 14

GND
pin 7
pin 7
pin 8
pin 10
pin 7

NC
pin
pin 3-10
pin
pin 4-13
pin 2-8-12-13
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Tilkobling for tonesender

Tilkobling for tonetransceiver

T1: Start af opkaldssekvens.
T2: Nulstilling af alarmlampe.
Kl: Åben: tonemodt. Lukket: normal modt.
Note I: Denne ledning kan ved visse typer radiotelefoner for
bindes direkte over sendetasten. (Typer der har konstant plus på
relæerne). Ellers bruges mellemrelæ.

Modtagning af eget call
Når anlæget er i ro, er alle fire one-shots
(SN74121) i deres stabile tilstand, d.v.s. logisk ’0’
på Q og logisk ’l’ på Q (Q not). Herved er tælle
ren SN7490 permanent holdt nulstillet og dennes
output, der tilføres dekoderen SN7442, forårsager
logisk '0' på dennes pin 1, hvorved transistor Q5 i
modtageren er mættet. Se fig. 3, tonetransceiverlogik.
Første tone modtages, hvorved der, via indgangs
forstærker,
afstemt
kreds,
sourcefølger,
detektor,
integratorfilter
og
schmitttrigger
SN7413
tilføres
one shot-1 (OS 1) en impuls, der trigger denne til
dens astabile tilstand. Herved fjernes resetsignalet
på SN7490 pin 2 og 3. Når 1. tone forsvinder,
’clockes’ tælleren et skridt frem, hvorved decoderen afgiver logisk 0 på pin 2 og transistor Q6 i
modtageren mættes. Under et opkald vil antallet
af rigtige toner i rigtig rækkefølge blive talt.
Hvis tælleren registrerer syv 'rigtige' toner, le
veres en impuls til OS 2 (pin 3-4) der trigges til sin
astabile tilstand. Output (pin 6) trigger gennem en
transistor Q13 SCR1, der tænder en lampe, som
registrerer opkaldet. Samtidig mættes Q14. SCR 1
forbliver ledende, hvorimod Q14 spærres igen, når
OS 2 vender_tilbage til sin stabile tilstand. OS 2’s
forflanke på Q (pin 1) trigger OS 3, der efter ca.
1,2 s trigger OS 4, hvorved senderen tastes. Sam
tidig startes MV 1, der afleverer 10 impulser til
tælleren. Herved udsendes som svar den sekvens,
der er indkodet med omskifteren i kodningsfeltet
010.
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Når OS 4 er trigget, er OS 2 blokeret via ben 5,
og tællerens resetsignal er fjernet via gate 6.
Opkald
Et opkald foretages ved, via OS 4 pin 5, at
trigge denne, hvorefter forløbet er som foran be
skrevet.
For at undgå en trepunktskobling er toneoscilla
toren udført som en selektiv forstærker samt fase
vender for det tilbagekoblede signal. De to dioder
samt elektrolytten sørger for amplitudestabilisering.
Signalet føres via en spændingsmodkoblet emitterfølger til senderens modulator (se fig. 4a).
Kodningsfeltet 010 (fig. 4b) muliggør, at de syv
transistorer Q16-Q22 kollektor kan forbindes til et
vilkårligt udtag 0 til R på tonespolen, og når de
koderen i logikdelen efter tur tilfører logisk ’0’
(ca. 0,5 V) til basis på ovennævnte transistorer,
tilføres den afstemte forstærker kollektorspænding,
hvorved oscillatoren svinger, og det selvsagt på
en frekvens bestemt af det valgte udtag.
Kodning
Udvælgelse af resonansfrekvens i tonemodtage
ren foregår efter samme princip, men kodnings
feltet er her en fast trådning, idet det kun skal
kodes til ens eget kaldesignal.
Ved lukning af omskifteren mærket S (kodnings
felt fig. 4b) udsendes en 8. tone, som altid er
2900 Hz.
Hvis denne også udsendes, vil opkaldet forårsage
tælling til 8 i modpartens tonemodtager, hvorved
OZ AUGUST 1973

-o Tx tast

Fig. 4. Logik til tonesender.

vcc
7413
7442
7490

pin 14
pin 16
pin 5

Gnd
pin 7
pin 8
pin 10

NC
pin 3-10
pin
pin 4-13

Fig. 4a. Tonesender.
OZ AUGUST 1973
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KODNINGSFELT.

Fig. 4b. Kodningsfelt til tonesender.

en
impuls
fremkommer
på
terminalen
mærket
RTTY I. Sammen med signalet på terminal mrk.
RTTY II kan dette bruges til autostart af fjern
skriver,
kassettebåndoptager
eller
lignende
ved
hjælp af et kredsløb, som for øjeblikket er under
udvikling.
Ved den mekaniske opbygning er der et par
ting, der bør tages hensyn til. Da TTL-logik er en
meget hurtig form for logik, er den støj - og HFfølsom. En passende form for afskærmning er der
for nødvendig.
Ledningsbundtet mellem tonesender 010 og om
skifter 01 OA må ikke være mere end ca. 25 cm, da
disse ledninger indgår direkte i oscillatorkredsen,
det kan derfor i visse tilfælde være hensigtsmæssigt
at anbringe printet 009 ved omskifteren på forpla
den.
Printene 009 og 010 danner en kombineret tone
sender/tonemodtager, medens man med print 010
og 011 har en tonesender f.eks. til mobilt brug.
Tilslutning af anlæget fremgår af blokdiagram
merne (fig. 1 og 2).
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Med de nævnte komponenter i de afstemte kred
se er justering af disse normalt ikke nødvendig,
men kan, om nødvendigt, udføres med trimmestif
ten i tonespolen.

Justering
OS 4 justeres, så senderen er tastet i 1,1 s.
MV1 justeres til 10 Hz, så man på LF-output
hører én sekvens incl. tone 8.
OS 1 sikrer mod opsamling af »rigtige« toner
over længere tidsrum, og justeres, så den forhin
drer dette (ca. 1,2 s), uden at ødelægge en ellers
rigtig sekvens med for langsom hastighed.
Særlige komponenter til tonetransceiverlogik
1 tonespole STORNO 61840
1 printconnector ELCO 5009-12
Særlige komponenter til tonesenderoscillator
1 tonespole STORNO 61840

OZ AUGUST 1973

Fig. 5. Print og monteringstegning til tonetransceiver.

OZ AUGUST 1973
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Fig. 6. Print og monteringstegning til tonesender.
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Test af TEN TEC PM 2 B
Af OZ8VL, Ole Brandt, Knastebakken 289, 2750 Ballerup

Modtagerdata
1. Fabrikat: TEN TEC, inc. Sevierville, Tennesse.
Type: PM 2 B.
Forhandler: OZ4SJ, Svend Aage Jensen, Frugt
haven 37, 2500 Valby. Tlf. (01) 46 95 14.
Pris: kr. 890,- incl. moms.
Leveringstid: Lagervare.
2. Frekvensområder: 3,5-4,0 MHz, 7,0-7,4 MHz,
14-14,8 MHz.
3. Modulationsmåder: CW, SSB og AM. (AM,
se tekst).
4. Følsomhed:
80 m, 7 μV for 10 dB SN/N.
40 m, 7 μV for 10 dB SN/N.
20 m, 6 μV for 10 dB SN/N.
(For alle bånd gælder, at ca. 1 gV kan hores i
hovedsættet).
5. Båndbredde: 2,2 kHz ved 6 dB. og 15,7 kHz
ved 60 dB.
(Se også teksten ang. båndbredde).
6. Spuriousdæmpning: Spurious fra MB området
(500-1500 kHz), er på alle bånd dæmpet mere
end 93 dB.
7. Intermodulationsdæmpning: Bedre end 90 dB.
(fo, fo + fl, fo + 2fl, fl = 100 kHz. Ref. er
styrken af fo ved 10 dB SN/N). Målingen er
foretaget på fo = 3,6 MHz.
8. AGC-karakteristik: En inputændring fra 7 μV
til 100 mV (93 dB), giver en outputændring
på 13 dB. (Flad fra 100 gV).
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9.

Frekvensstabilitet: Det første kvarter efter
start: 12.4 kHz/time, herefter bedre end
Hz/time. (Se også tekst).
10. Specielle data: Båndspredning: På 14 MHz
rer 100 kHz til ca. 2 cm. På 7 MHz til 4
og på 3,5 MHz til 3 cm.

op
100
sva
cm,

Senderdata
1. Som modtager. (Fabrikat m.m.).
2. Som modtager. (Frekvensområder).
3. Modulationsmåder: CW.
4. Input/Output: Et input til hele spillen på ca.
3 W. giver på 80 m 670 mW output, på 40 m
870 mW og på 20 m I W (15 V forsynings
spænding).
5. Udgangsimpedans: Tilsyneladende lige god på
50 og 75 ohm.
Ovenstående data er hvad jeg målte på den spille,
jeg har haft lånt af OZ5XT, Allan, som er ejeren
af den.
Jeg synes, spillen er så speciel, at den fortjener
lidt omtale i OZ.
Lad os først se lidt på, hvilket system den er
bygget op efter. (Se blokdiagram fig. 1).
Modtageren
er
en
superheterodyn-modtager,
men
mellemfre
kvensen er på 1 kHz med en båndbredde på ca.
± 1 kHz. Alle signaler, der efter blanderen har
frekvenser mellem 0 og 2 kHz, vil derfor kunne
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Figur 1.
Blokdiagram. Q1 - mixeren, er en dobbelt gate MOS-F ET.
Efter Q7 må man tænke sig til en ekstra blok, den virker som
emitterfølger på 80 og 40 m, mens den dobler VFO-signalet, når
man kører på 20 m. Denne blok (en enkelt transistorfunktion),
er den eneste forskel, der er imellem PM2/PM2A, og den her
omtalte, PM2B.

komme videre og forstærkes i MF-forstærkeren,
som er en LF-forstærker. (Se også OZ sep. 1968,
O-S-3 af OZ6NF, som omhandler en modtager
efter dette princip).
Princippet
kaldes:
Direct
Convertion,
det
er
meget simpelt at bygge Op (det meste er jo LF-forstærkere), men der er også et par ulemper for
bundet med det. Nemlig: 1. Et kraftigt AM-signal
(en radiofonistatipn for eks.), vil kunne detekteres
direkte i blanderen, og er det først sket, er der
ikke noget der forhindrer LF’en i at nå hoved
telefonerne. Det eneste man kan gøre for at for
hindre, at det sker, er at sætte et ekstra antenne
filter i. Sådanne filtre er beskrevet i manualen.
Den anden ulempe ved direct convertion, er
spejlfrekvensen.
Som
bekendt
ligger
spejlfrekven
sen altid 2 gange mellemfrekvensen fra antenne
frekvensen. Går vi ud fra den nominelle MF på
1 kHz, vil spejlet altså ligge 2 kHz væk. Da det er
ganske umuligt at dæmpe dette v.h.a. forkredse,
kommer modtagerens båndpas til at se ud som på
fig. 2. Her ligger lokal ose. på 3600 kHz, den ene
top er så antennefrekvensens, mens den anden er
spejlets båndpas. Sådan bliver den aktuelle bånd
bredde altså dobbelt så bred, som filteret i mod
tageren. I praksis betyder det dog ikke så meget,
man kan jo bare køre hen på den anden side af
»nulstød«, hvis der ligger en station i det båndpas,
man ikke bruger.
I øvrigt kan man, v.h.a. fase-ESB-metoden, ud
balancere det ene sidebånd (spejlfrekvensen), og
lave en FB ESB-modtager efter dette princip.
(Beskrevet af W1DAX i QST sep. 1969 side 11).
Senderen
Når senderen nøgles, nøgles forstærkeren
således at ose. signalet fra Q6, kan forstærkes i Q7
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Q8,

Figur 2.
Båndpaskurve for PM2B. At der er forskel på den båndbredde,
der er vist her, og den i dataene opgivne, skyldes, at jeg justerede
på LF-filteret, inden jeg tog den sidste måling.

og Q8 samt Q9. Side tone ose. Q10. nøgles selv
følgelig samtidig med. så man får medhør. På denne
måde kører man transceive med stationen. Man
skal bare huske, at man sender lige så langt væk
fra stationen, man snakker med, som den LF
man hører fra ham i modtageren. Det er jo den
samme ose., man bruger.
Sættes VFO/X-tal omskifteren i X-tal, og et X-tal
i X-tal holderen på forpladen, virker Q8 som ose.
i
senderen,
mens
modtageren
stadig
kører
på
VFO’en.

Lidt om de målte data på modtageren
Ad punkt 3. Modulationsmåder: Til CW er spil
len FB, men til ESB er den lidt svær at indstille,
OZ AUGUST 1973

men bevares - det kan lade sig gøre. AM derimod
er ikke brugbart, men hvad skulle man også bruge
det til?
Ad punkt 4. Følsomheden kan måske synes
meget slet, men i praksis virker modtageren ud
mærket, hvis den får en ordentlig antenne.
Ad punkt 6. Sporiousdæmpning: Tallet kan siges
at være meget stort, men det er kun, når det er
umodulerede signaler, man måler på. En anden
måling godtgjorde, at et AM-signal 30% mod., og
med 14,1 MHz som centerfrekvens samt en ampli
tude på 3 mV, kunne høres ca. ± 1 MHz. Ampli
tuden af LF’en ændrede sig ikke væsentligt inden
for dette område (mindre end 3 dB). Et tilsva
rende signal på 1 mV kunne ikke høres. På de to
andre bånd var disse tal dog langt bedre, her skulle
der 10 mV til. før det kunne høres, og så kun ca.
± 100 kHz. Det eneste man så skal gøre, hvis
man er så uheldig at få så kraftige AM-signaler
ind, er altså at dæmpe dem til under disse tærskel
værdier (V.h.a. føromtalte filtre). (Eller et dæmpe
led i antennen. TR)
Ad punkt 7. Intermodulationsdæmpning: Jeg var
meget forbavset over at måle så stor IM-dæmpning, men mon ikke det er MOS-fetten tilsammen
med den enkelte blanding, der muliggør dette
meget fine resultat?
Ad punkt 8. AGC: Der findes ingen AGC i spil
len, så den forskel, der er imellem ændringen af
input og output skyldes, at et af de sidste trin
klipper. Til CW betyder dette dog ikke noget, og
jeg synes heller ikke der var noget at bemærke til
virkemåden, når jeg lyttede over båndet. Ikke no
get med at skrue op og ned for LF’en hele tiden,
og ingen chok når der kom en kraftig station ind.
Ad punkt 9. Frekvensstabilitet: Driften kan sy
nes lidt vel rigelig i det første kvarter, men det er
også det dårligste sted. jeg har målt det (14 MHz).
7 MHz har nøjagtig den halve drift, mens 3,5 er
endnu bedre. Det er jo også kun det forste kvarter
der sker noget med frekvensen, herefter er den jo
FB.
Ad punkt 10. Indstillingsnøjagtighed:
1 omdrejning af skalaknappen svarer, på 14 MHz,
til ca. 100 kHz, på 7 MHz er det nøjagtig det
dobbelte (en omdrejning/50 kHz), mens det på 3,5
MHz ligger et sted derimellem.
Lidt om de målte senderdata
Ad punkt 4. Effektmålingerne: Da det eneste
der sker, når man skifter mellem sending og mod
tagning, er, at antennen skiftes, er input-effekten
den effekt, der går til at drive hele modtageren, og
hele senderen. Modtageren bruger 15 V 40 mA =
600 mW, så senderen får altså tilført ca. 2,4 W for,
på det bedste bånd, at levere 1 W output, hvilket
jeg synes er meget rimeligt.
OZ AUGUST 1973

Ad punkt 5. Udgangsimpedans: Fabrikken opgi
ver 50-75 ohm, og tilsyneladende virker alt FB, når
man holder sig indenfor dette område. Udgangen
er koblet via en link, så her er der altså ingen
justeringsmuligheder.
Subjektive data
Når jeg kalder dem subjektive, er det fordi de
ikke har været genstand for nogle målinger, men
er mine egne betragtninger angående stationen.

Finish
Spillen fremtræder som en sød. lille enhed på
ca. 26 cm længde, 12 cm højde og ca. 17 cm dybde.
Hele molevitten er bygget op på ét stort print, som
dækker hele bunden. Herfra går så ledninger til de
forskellige omskiftere og drejekondensatorer.
Her er i øvrigt en pudsig lille ting: Den parallel
kreds, der tjener som forkreds i modtageren, har
sin spole på printet, i det bageste højre hjørne,
mens drekoen til den sidder i forreste venstre. Den
ledning, der forbinder dem, går så langs kanten
hele vejen (ca. 34 cm). Turde du opbygge sådan
noget? Jeg turde ikke.
Manualen
indeholder hvad der er nødvendigt, incl. en juste
ringsvejledning. Den er dog til PM2/PM2A, men
der er næsten ingen forskel mellem disse og PM2B.
4SJ medsender desuden lidt på dansk om spillen
ved leveringen. Det helt nøjagtige diagram har han
også, hvis man synes, det er nødvendigt at have
det (se også fig. 1, teksten).
Forpladen
Det kan måske virke lidt tosset, at man skal
have fat i tre omskiftere for at skifte bånd. men i
praksis betyder det ikke noget, det tager højst et
par millisekunder mere. end hvis der kun var een -!
På forpladen findes også to telefonbøsninger for
højohms hovedtelefon (1 kohm). Ønsker man at ud
styre en højttaler, kan jeg anbefale LF/PA-modulet fra OZ1LN’s artikel i OZ april 1971, her er stort
overskud af styrke. Man kan også prøve at om
sætte impedansen v.h.a. en gammel udgangstrans
formator, med en højttaler til lavohms-viklingen,
nogle vil dog nok synes, at dette giver for lidt LF,
men det tager jo ikke mange minutter at prøve af.
Sende/modtage-omskiftning
Som før beskrevet er det eneste, man skifter,
selve antennen. Dette medførte, at der kom en del
brum på medhøret, men et hurtigt indgreb kurerede
dette. Signalet på LF-potientiometret bliver kort
sluttet til stel i TX v.h.a. et ekstra sæt kontakter
på sende/modtage-omskifteren.
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Jeg synes i øvrigt, det er synd, at man skal
skifte manuelt, når det er så små effekter, det
drejer sig om, men her er en opgave for den eks
perimenterende amatør. Jeg selv ville prøve med
MOS-FET TR-switchen, som er beskrevet i QST
apr. 71, samt i ARRL håndbogen for 1973. (Se
også fig. 3). I øvrigt findes der en station fra Ten
Tec, der kan køre fuld BK, den er blot lidt dyrere
end PM 2 B.

Figur 3.
PM2B med fuld BK, samt 10 W input på 80 m.
relæet kan selvfølgelig også bruges uden PA-trin.
relæer vil kunne bruges, og et Siemens kamrelæ vil være FB.

Fidusen
Næsten

med
alle

TVI/BCI
HI, nej jeg konstaterede ikke noget, men til
gengæld er der en ret stor udstråling fra ose. direkte
i antennen i modtagestillingen, hvilket gør den an
vendelig som signalgenerator på 80, 40 og 20 meter!
ON THE AIR
Jeg vil tro det interesserer de fleste, hvad man
egentlig kan opnå med så små effekter. Hertil kan
jeg sige, at på 20 m mærker man kun sjældent, at
det er QRP, man kører med. Selvfølgelig er det
ikke noget, man laver DX på hver dag, men til
morsetræning og en masse EU-QSO’s virker det
FB. På 80 og 40 m skal der dog noget mere tålmo
dighed til, hvis man ikke har en meget fin antenne
(det har jeg ikke). Men det kan jo altså lade sig
gøre, og hvis man laver et lille PA-trin, så man
kører en C-licens fuldt ud på 80 m, skulle der ikke
være nogle problemer tilbage her (se også fig. 3).
Man kan f.eks. plukke PA-trinnet fra OZ-DR 1449’s
artikel i OZ maj 70.
Konklusion
Det er rart at kunne slå fast, at man stadig,
små midler, kan komme i luften som rigtig
HAM.
Men selvfølgelig skal man gå ind for den
cielle sport det er at køre QRP, for selv om
kan komme i luften med det, er det jo ikke
jægerens station. Og dog - jo lavere effekt
kører med, desto tættere kommer ens egne DX’er.

En krystalovn
Af OZ9QE, Bent Jensen, Præstelængen 6,
København NV

Hermed en x-tal ovn, hvor forholdet mellem tem
peraturstabilitet og pris er yderst rimeligt.

2.2 K

med
CWspe
man
DXman

PS. Spillen har været under behandling i det
norske amatørtidsskrift »Amatør radio«, nr. 9 -72,
og her findes bl.a. en hel række litteraturhenvis
ninger.
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Til aller sidst
Efter at 4SJ havde gennemlæst et fotokopi af arti
klen syntes han, der var anledning til et par bemærk
ninger, hvilke, for fuldstændighedens skyld, bringes
her.
1. 4SJ har flere forslag til, hvordan man forhindrer
AM detektering i indgangstrinet. Bl.a. skulle en an
tenneafstemningsboks kunne eliminere denne gene.
2. - mener det er groft nok at sige, at modtageren
ikke er brugbar til AM, men er enig i, at der skal
indstilles nøjagtig i nulstød for at få et brugbart resul
tat.
3. -det brum, jeg havde på medhøret, skulle være
fordi jeg havde skruet for højt op for dette. 4SJ
har erfaring for, at medhøret kan blive lidt urent,
hvis man skruer for højt op.
4. -melder, som supplement til ON THE AIR,
at de bedste resultater, han har hort om, er opnået
af OZ2DY. Han melder nemlig om QSO med Japan,
som bedste QRP QSO. Han har desuden Worked
K7NGH, en del andre W stn’s, samt flere UA9.
- Alt dette med en indendørs dipol, på 20 m, i de
tidlige morgentimer.

varmelegemet
for store.

(araldit)

ellers

er

temperaturcyklingerne

Samtidig er det hele småt nok til at kunne hekses
ind i en eksisterende ovn.
R3 ændres, hvis en anden driftsspænding ønskes.
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0X3BH, Bent Schatter,
Loranstationen, 3926 Qutdleq.
OZ1DP, Olaf Paul Christian Bøttcher,
Byløkken 34, 8240 Risskov.
OZ1EV, Mogens Erik Jessen,
Slotsparken 37, 2880 Bagsværd.
OZ1HW, Hugo Rasmussen,
GI. Skolevej 6, Herskind, 8464 Galten.
OZ1PY, Jens Otto Poulsen,
Sigridsvej 43, 8220 Brabrand.
OZ1QU, Gunnar Thomsen,
Østerbrogade 30, 6000 Kolding.
OZ1TR, Nils Børge Rosendal.
Trunnevangen 7, 2920 Charlottenlund.
OZ1UD, Jørgen Erik Assentoft.
Åbyhøjvej 31, 8210 Århus V.
OZ1UE, Niels Jørgen M. S. Christensen,
Margrethevej 16, 9320 Hjallerup.
OZ1UG, Henry Galle Stech.
Venedigvej 8, ‘tv.. 2300 København S.
OZ1UR, Jan Andersen.
Diesen Alle 8, 2792 Store-Magleby.
OZ1VC, Kay Christensen,
Rugkobbel 29. 6200 Åbenrå.
OZ1VT, Erik Frands Hvolby,
Rundhøj Alle 72, 8270 Højbjerg.
OZ1VW, Hans Reinhold Petersen,
Stenløkke 14, 6381 Kliplev.
OZ1WT, Poul Emil Pedersen,
Frijsenborgvej 30, 8450 Hammel.
OZ1WY, Mogens Rasmussen,
Ydunsvej 9, 3700 Rønne.
OZ1YG, Ralph Gade Jensen,
Lottesvej 6, 8220 Brabrand.
OZ1YI, Allan Hilton Christiansen,
Grønnevej 24912, 2830 Virum.
OZ2GZ, Gert Johan Andersen,
Egevolden 150, 2650 Hvidovre.
OZ2IE, Claus Henrik Rimestad,
Jens Dahlsvej 1, 7500 Holstebro.
OZ2IN, Hardy Børge Nielsen,
Th. Sauersvej 5, 9000 Ålborg.
OZ2IO, John Richardt Jensen,
Jonstrupvej 87, 2750 Ballerup.
OZ2IU, Leif Lucas,'
Elleholmen 3 st. th., 2680 Solrød Strand.
OZ2ML, John Vognbjerg Mouritsen,
Kirkebakken 30, 8330 Beder.
OZ2OG, Henning G. Sørensen,
Stampevej 31, 2970 Hørsholm.
OZ2OJ, Jens Jacob Hededam,
Gammel Landevej 108, 4873 Væggerløse.
OZ2QY, Hans Jørgen Holm,
Mejsevangen 12, 3700 Rønne.
OZ2TM, Torben Selmer Petersen,
H. F. Bjornsvej 22, 9800 Hjørring.
OZ2UG, Gorm Kvistgaard Gormsen,
Baldersvej 27, 7500 Holstebro.
OZ2UL, Leif Jørgen Ernst Rasmussen,
Danmarksgade 17, 4874 Gedser.
OZ2UV, Bjarne Bostrøm Lundin,
Septembervej 221, 2730 Herlev.
OZ2UX, Bendt Kofoed Hansen,
Smallesund 55, 3700 Rønne.
OZ2UZ, Gunnar Christensen,
Åvej 5, Muleby, 3700 Rønne.
OZ2VT, Villy Graverholt Toft,
Hjørringgade 39, 9850 Hirtshals.
OZ2XF, Erik Boisen,
Skovvænget 36, 2970 Hørsholm.
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0Z2XI, Flemming Mølgård Andersen,
Vestervej 1, 8500 Grenå.
OZ2XQ, Christian Rudolf Clausen,
N. J. Poulsensvej 7, 6700 Esbjerg.
OZ2XV, Anker Johannes Bekke,
Nordvestpassagen 96, 8200 Århus N.
OZ2YF, Flemming Juul Jørgensen,
Mejlingvej 29, Kvissel, 9900 Frederikshavn.
OZ2YQ, Peter Ølgaard,
Anemonevej 56, 4000 Roskilde.
OZ2YU, Jens Peter Torngård,
c/o Nørgård, Chr. X Alle 136, 2800 Lyngby.
OZ2YW, Jørgen Surrow,
Grønninghoved, 6093 Sjølund.
OZ2YX, Carl Silfwander,
Hans Tavsensgade 4, 2200 København N.
OZ2YZ, Bengt Henning Scholz,
Hornstrupvej 15, 2610 Rødovre.
OZ3CY, Kristian Damgaard Pedersen,
Sorgenfrigårdsvej 63 'tv., 2800 Lyngby.
OZ3DO, Kjeld Per Knudsen,
Sønderskovvej 45, 8520 Lystrup St.
OZ3FH, Hans Frederik Jensen,
Koglens Kvarter 2 C, 2620 Albertslund.
OZ3II, Tommy Lundgaard Pedersen,
Bakkebo 6, 9240 Nibe.
OZ3IU, Kim Jørgensen,
Buskager 32, 2720 Vanløse.
OZ3IV, Carsten Vejby,
Kystvejen 61, 8000 Århus C.
OZ3PI, Carsten Semark,
Dalvangen 25, 2700 Brønshøj.
OZ3QU, Herluf Skibdahl Petersen,
Sneglebakken 10, 8660 Skanderborg.
OZ3QV, Casper Verner Hvalsø Hansen,
Jernbane Alle 79 'th., 2720 Vanløse.
OZ3TA. Kim Arthur Stuck Andersen,
Grøndalsvej 6. 8600 Silkeborg.
OZ3TN, Ole Stig Nielsen,
Ternebakkevej 6. 8700 Horsens.
OZ3UO, Jens Olsen.
Eiglersvej 32, 4900 Nakskov.
OZ3UV, Jørgen Vind Jørgensen,
Mortenstrupvej 11, 4174 Jystrup Midtsj.
OZ3UW, Ib Boel Nielsen,
Ladegårdsgade 43, 5610 Assens.
OZ3UX, Tage Martinus Nielsen.
Th. Sauersvej 5, 9000 Ålborg.
OZ3UZ, Søren Egon Munk,
Hellekisten 1, 2730 Herlev.
OZ3VW, Jan Mikkelsen,
Sportsvej 21, 7500 Holstebro.
OZ3WD, Jens Age Peter Nielsen,
Smidstrupvej 11, 4733 Tappernøje.
OZ3WF, Holger Oluf Frøkjær.
Nørregade 71, 6700 Esbjerg.
OZ3XG, Thomas Garvig,
Wergelands Alle 5, 2860 Soborg
OZ3XV, Steen Lyngby Lodahl,
Brændgårdsvej 77, 7400 Herning.
OZ3YC, Bruno Nedell,
Klosterbakken 36, 6230 Rødekro.
OZ3YI, Erik Henning Køie,
Fuglevangsvej 12 A, 4tv„ 1962 København V.
OZ3YO, Hans-Erik Kofoed,
Tårnblæservej 7, 2400 København NV.
OZ3YY, Lars Skiveren Jensen,
Munkholmvej 202, 4300 Holbæk.
OZ3ZU, Viggo Kristian Dalstrup Dahm,
Willemoesgade 14', 8200 Århus N.
OZ4BV, Bjarne Jensen,
Sallingvej 27, 2720 Vanløse.
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0Z4IV, Vagn Kristian Isgaard,
c/o Olsen, Rymarksvej 97 st. tv., 2900 Hellerup.
OZ4IY, Jens Christian Jensen,
Skærbrovej 12, 8680 Ry.
OZ4MC, Einar Christian Madsen,
DSB Maskindepot, 6700 Esbjerg.
OZ4NP, Helmut Rasmus Hougaard,
Ålborgvej 65, 8800 Viborg.
OZ4QI, Christian Jensen,
Nyrnberggade 32 4tv., 2300 København S.
OZ4RE, Kaj Rigmond Immanuel Christensen,
Egholmsvej 25, 8900 Randers.
OZ4XI, Stig Carit Edov,
Kronborggade 261, 2200 København N.
OZ4XV, Jørgen Dissing,
Jordbærvænget 28, 2880 Bagsværd.
OZ4YF, Frank Holger Madsen,
Hanstholmvej 51 2720 Vanløse.
OZ4YI, Carl Erik Christiansen,
Højlundshusene 11, 3500 Værløse.
OZ4YY, Anders Steen Christensen,
Kildebakken 30, 8680 Ry.
OZ4ZQ, Jan Caspersen,
Tirsbjergvej 9, 7100 Vejle.
OZ4ZV, Frode Øyås Bentsen,
Kirkevej, 5464 Brenderup Fyn.
OZ4ZX, Knud Olaf Andersen,
Ved Grotten 62, 5610 Assens.
OZ5DY, Jan Lund Nielsen,
Kurlandsgade 9, 2300 København S.
OZ5FK, Claus Bødtcher-Hansen,
Nørrebrogade 201 A, 2200 København N.
OZ5GZ, Ole Toft,
Tøndering, 7870 Roslev.
OZ5IN, Erik Nielsen,
Glentevej 19 'tv., 2600 Glostrup.
OZ5IV, Bo Kjeld Pedersen,
Willemoesgade 14 4tv., 8200 Århus N.
OZ5NV, Bo Vinther Bruun,
Thorshavnsgade 16', 2300 København S.
OZ5NZ, Jan Kjærsgaard Nielsen,
Rimmens Alle 97, 9900 Frederikshavn.
OZ5QC, Stig Flensted Christensen,
Brøndbyøster Torv 327, 2650 Hvidovre.
OZ5QI, Bent Erik Mäkinen Thomsen,
Frøsang 1, Hvalpsund, 9640 Farsø.
OZ5QY, Ole Søgaard,
Gudenåvej 43, 7400 Herning.
OZ5SS, Jens Ole Søndergaard,
St. Røttinge, 4733 Tappernøje.
OZ5TP, Svend Petersen,
Godthåbsvej 30', 2000 København F.
OZ5UQ, Bendt Edvardt Sindt,
Skolevej 36, 9400 Nørresundby.
OZ5UY, Raymond Jørgen Rasmussen,
Skovvej 17, 5672 Broby.
OZ5VM, Mogens Lauritzen,
Storegade 40, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå.
OZ5VW, Ole Jordy Bærentzen,
Kettegård Alle 153, 2650 Hvidovre.
OZ5VX, Søren Viig Pedersen,
Skyttevænget 24, 6733 Hjerting.
OZ5VZ, Jens Kristian Pedersen,
Vinkelvej 215, Vinkel, 8800 Viborg.
OZ5WX, Jan Terp Nielsen,
Bogfinkevej 12, 6600 Vejen.
OZ5XQ, Frank Kiel-Larsen,
Vestergårdsvej 54. Birkelse, 9440 Åbybro.
OZ5YU, Anton Klaaby.
Duborg, 6360 Tinglev.
OZ5YX, Erik Møller Kiil,
Høkkelbjerg, 6070 Christiansfeld.
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OZ6DO, Bjørn Aksel Valdemar Jakob Nielsen,
Sønderskov, Try, 9750 Øster-Vrå.
OZ6FY, Bent Flenning Petersen,
Sandby, 4912 Harpelunde.
OZ6FZ, Bertel Frederiksen,
Thyvej 7, 9460 Brovst.
OZ6GL, Ole Jacobsen,
Vesterbrogade 11, 7500 Holstebro.
OZ6IQ, Preben Jørgensen,
Fuglebakken 12, 6000 Kolding.
OZ6IZ, Thorkild Bryrup Jakobsen,
Tøndering, 7870 Roslev.
OZ6PU, Jørn Pedersen,
Kongelundsvej 104, parcel 24. 2300 København S.
OZ6PV, Hans Peter Boisen Petersen,
Store Havebæk, 6520 Toftlund.
OZ6QY, Finn Amby,
Industrivej, 7330 Brande.
OZ6QZ, Bjarne Pedersen,
Vestervangsvej 453, 88 00 Viborg.
OZ6TU, Kurt Jakobsen,
Hjelmensgade 112, 8000 Århus C.
OZ6UV, Knud Wilhelm Marcussen,
Filskovvej 4, 2770 Kastrup.
OZ6UX, Johnny Peter Wulff,
Nygårds Plads 106, 2610 Rødovre.
OZ6UY, Børge Flemming Nielsen,
Skovbakkevej 54, 3300 Frederiksværk.
OZ6VJ, Erik Vilhelm Jensen,
Absalonsgade 44 D st. tv., 1658 København V.
OZ6VX, Knud Christian Claus Fabrin,
Klintebakken 7, 3520 Farum.
OZ6VY, John Winifred Pedersen,
Skovvænget 8, Sundby, 4800 Nykøbing Fl.
OZ6WX, Bente Pedersen,
Anemonevej 1, 7200 Grindsted.
OZ6WY, Jens Lagoni Nymarsk,
St. Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.
OZ6XW, Bent Lagerblad Hove,
Willemoesgade 564, 2100 København 0.
OZ6YR, Ralf Jerltorp,
Amager Fælledvej 31, 2300 København S.
OZ6ZW, Poul Møller Hansen,
Fårtoftvej 93, 7700 Thisted.
OZ7GS, Jørgen Eggert Finn Jensen,
Egebovej 4, 2th., 2800 Lyngby.
OZ7IL, Henrik Laursen,
Strandvejen 188, Sædding, 6700 Esbjerg.
OZ7IY, Erling Nansen,
Tirslund, 6541 Bevtoft.
OZ7QU, Kurt Arvid Elmelund,
Kærvej 2, 6560 Sommersted.
OZ7RK, Kjeld Andersen,
Ole Borchsvej 65, 2500 Valby.
OZ7RY, John Raymond Østergård,
Damsbrovej 59, 8382 Hinnerup.
OZ7SA. Bent Sørensen,
GI. Kongevej 50, 7442 Engesvang.
OZ7UI, Knud Jensen,
Ulstrup, 4160 Herlufmagle.
OZ7UP, Grethe Pruser,
Ringstedgade 5, 2100 København 0.
OZ7UR, Harald Bjørn Rasmussen,
Ved Harrestrup Å 37, 2700 Brønshøj.
OZ7UX, Mogens Rasmussen,
Ellemosevej 37, 4960 Holeby.
OZ7VV, Svend Erik Mink,
Østergade 20, 6500 Vojens.
OZ7YC, Eskild Jeppesen,
Lærkevej 15, 7760 Hurup Thy.
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0Z7YD, Thorvald Trudsø Jespersen,
Højtofte 9, 7760 Hurup Thy.
OZ8DE, Per Jørn Jensen,
Set. Mathiasgade 323, 88 00 Viborg.
OZ8DO, Otto André Schbnheinz,
Tovesvej 41, 4220 Korsør.
OZ8LP, Christian Iver Petersen,
Store Havebæk, 6520 Toftlund.
OZ8MS, Jan Langevad,
Birkerød Parkvej 44 st. tv., 3460 Birkerød.
OZ8ND, Ole Junker Nielsen,
Argosvej 6, Hårup, 8530 Hjortshøj.
OZ8NK, Henrik Haagensen,
Skyttegade 8, 2200 København N.
OZ8QF, Bjarne Slumstrup.
Norgesvej 6, 8800 Viborg.
OZ8QG, Jørgen Grønbjerg,
Skovbakken 98, 3520 Farum.
OZ8QO, Peter Horsager.
Uglbjerg, 6940 Lem St.
OZ8QT, Jan Henning Simonsen,
Toubro, 8570 Trustrup.
OZ8UF, Bent Sivertsen,
Vestergade 110, 7400 Herning.
OZ8UI. Thor Lange,
Skyttehuset,
Skjørringe,
4863
Eskilstrup.
OZ8VU, Jørgen Lund,
Ny Refsvej 47, 7760 Hurup Thy.
OZ8WV, Bent Jørn Kristensen,
Gustav Holmsvej 16, 9000 Ålborg.
OZ8ZQ, Finn Christensen,
Møllegade 16, 4tv., 2200 København N.
OZ9BG, Olav Peter Brun,
Søndergade 29, 8382 Hinnerup.
OZ9JU, Jørgen Meilbye Poulsen,
Engelholm, 4733 Tappernøje.
OZ9LC, Ralf Øyvind Larsen,
Holsteinsgade 133, 2100 København 0.
OZ9LX, Curt Pedersen,
Hedeparken 109 st. th., 2750 Ballerup.
OZ9NT, Bjarne Alfred Andersen,
Søndergade 161, 9900 Frederikshavn.
OZ9PQ, Ole René Pruser,
Rosendalsgade 14, 2100 København 0.
OZ9RZ, Poul Zanchetta,
Lynggården, 8420 Knebel.
OZ9XF. Kurt Bjerretoft Espersen,
Jagtporten 2, 2730 Herlev.
OZ9XK. Borge Emil Valdemar Hansen,
Byglandsgade 9 st. th., 2300 København S.
OZ9XU, Verner Peter Qvotrup.
Mellemtoftevej 11. 2500 Valby.
OZ9YW.
Anders
Gedionsen
Forst Alle 19, 6200 Åbenrå.
OZ9ZD, Hans Erik Andersen,
Willemoesgade 482, 2100 København 0.

Genudstedelser
C 12401 D OY3HV. Hans Vilhelm Rasmussen,
3812 Midvåg.
BOZ3SD, Sven Frederik During Lausen,
Hvidovrevej 78 A, 2th., 2650 Hvidovre.
BOZ4OO, Vagn Jensen,
Pagteroldvej 59, 2650 Hvidovre.
BOZ5OV, Eigil Egon Givskov,
Ringparken 57, 'th., 7500 Holstebro.
AOZ7DE, Erik Knudsen Rauff,
Enggården 12, 9520 Skørping.
BOZ9JL, Jens Peter Willy Schwartz Larsen
Rønne Alle 31, 4000 Roskilde.
BOZ9KK, Knud Pedersen,
Strandbyparken 5, 2650 Hvidovre.
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Inddragelser
B OY4OO, V. Jensen, Flåderadio Torshavn, 3800 Torshavn.
B OZ9OW, K. E. Molbech, Ålholmvej 127, 7400 Herning.
A OX3HM, O. Hansen, 3900 Godthåb.
B OY2J, J. Isholm, DJ I Geilsgøta, 3800 Torshavn.
C OY2KW, K. Weihe, Marknagilsvegur, 3800 Torshavn.
B OY6TE, T. D. Ellis, Comm Mjørkedalum, 3800 Torshavn.
B OY7Z, O. Joensen, c/o E. Mortensen, Vagsheygg,
3870 Klaksvik.
B OY8VN, V. Nielsen, Eiriksgøta 8, 3800 Torshavn.
B OY9LV, O. Messeli, Postbox 217, 3800 Torshavn.
D OY9MG, M. G. Golightly, Dalavegur 68, 3800 Torshavn.
B OZ1DGG, Danske Pigespejderkorps, Kastanievej 6,
8543 Hornslet.
B OZ1DN, E. K. Andersen, Absalonsgade 1 B. 8000 Århus C.
B OZ1DR, B. A. 0. Høeg, Borneovej, 8000 Århus C.
D OZ1FU, F. N. Pedersen, Adelgade 65, 5400 Bogense.
B OZ1GR, G. B. Lyhne, Ellevang 10, 7100 Vejle.
B OZ1HU, H. Knudsen, Storegade 5 A, 6440 Augustenborg.
B OZ1JL, J. M. Larsen, Rønnelien, 9492 Blokhus.
A OZ1LS, L. S. Madsen, Toftekærsvej 110, 2860 Søborg.
B OZ1NM, N. M. Sørensen, Birkedal, Skindbjerg, 8500 Grenå.
B OZ1OE, O. E. B. Jensen, Skovvænget 42, 7400 Herning.
B OZ1OI, O. Lomholt, Knuds Alle 64, 2800 Lyngby.
B OZ1RL, R. M. Larsen, Huholt Skole, 6400 Sønderborg.
D OZ1ST, C. P. V. Rasmussen, Skovparken 31, 6000 Kolding.
B OZ1SY, S. E. Hinrichsen, Frederiksborgvej 176',
2400 København NV.
B OZ2AG, G. F. Olsson, Rødvig Alle 20, 2650 Hvidovre.
B OZ2CHC, Cert. Hunters Club, Bygaden 3, GI. Hasseris,
9000 Ålborg.
B OZ2HJ, A. H. Jørgensen, Vordingborgvej 24, 4700 Næstved.
B OZ2JJ, J. G. Jacobsen, 9940 Byrum.
A OZ2JO, I. S. Jensen, Øverødvej 56, 2840 Holte.
A OZ2MW, P. M. Larsen, Ungdomskoli. Skovvej,
6400 Sønderborg. D OZ2QG, R. D. Gromer, Fengersvej 27', 2500 Valby.
A OZ2TE, O. K. Lauridsen, Kilholmvej 42, 2720 Vanløse.
D OZ2YK, J. H. Knudsen, Søvænget 24, 4930 Maribo.
B OZ3AZ, A. Bech-Jensen, Langekærvej 3, 2750
B OZ3BF, Birthe Fossum, Bygårdsstræde 12 st.,
2700 Brønshøj.

Ballerup.

B OZ3GS, N. G. Styf, Solvej 5, 2670 Greve Strand.
B OZ3HQ, H. P. Hansen, Fensmark Skov, 4160 Herlufmagle.
B OZ3OE, E. D. Rasmussen, Skovbovængets Sidealle 11,
4000 Roskilde.
B OZ30P, I. T. Svennild. Erantisvej 11, 4600 Køge.
B OZ3RV. R. Viby. Asagården 22. 7500 Holstebro.
B
D
B
B
B
C
D
B
B
B
A
A
B
C
B
B
B
A
B
B
B

OZ3TT. T. Pedersen. Lyngholmsvej 14. 2800 Lyngby.
OZ3TW. T. Rasmussen. Ramundsvej 41, 2300 København S.
OZ3WZ. J. D. Larsen. 9950 Vesterø Havn.
OZ4AJ. A. J. Andersen, Sveasvej 16, 3700 Rønne.
OZ4BN. K. V. Eriksen, Åkirkebyvej 28, 3700 Rønne.
OZ4EW, E. Frederiksen, Smedegårdsvej 4, Tvis,
7500 Holstebro.
OZ4GZ, P. W. Lorentzen, Skjernvej 8, 7260 Sønder Omme.
OZ4IK, I. Krog, Tværvej 10, 8543 Hornslet.
OZ4KB, V. O. Pedersen, Engtoften 29, 2760 Måløv.
OZ4RI, E. H. Mathiasen, Tågerup, 4000 Roskilde.
OZ4UN, P. E. Karlshøj, Flintholm Alle 74 tv.,
2000 København F.
OZ4UX, H. Haglund, 6857 Blåvand.
OZ4YV, K. Aa. Svendsen, Drosselvangen 10, 3700 Rønne.
OZ4ZP, K. S. Poulsen, Dryadevej 13, 2650 Hvidovre.
OZ5AO, A. K. Johansen, Villa Engbo, 9750 Øster-Vrå.
OZ5DT, O. Glibstrup, Halling, 8900 Randers.
OZ5EG, E. Jensen, Borgerdiget 64 B, 2730 Herlev.
OZ5EU, E. Skovgaard, Hjortevænget 10,2880 Bagsværd.
OZ5GS, G. M. Stærkind, Københavnsvej 100 B,
4000 Roskilde.
OZ5IL, J. Lester, Tværvej 19, 2880 Bagsværd.
OZ5MX, M. S. Larsen, Koldinggade 17, 9900 Frederikshavn.

III

B OZ5QP, K. Werner, Kystvej 26, 3100 Hornbæk.
A OZ5SST, Stenløse Spejder Trop, Bauneholmvej 22,
3660 Stenløse.
C OZ5TT, K. S. Hansen, Husumgade 28“, 2200 København N.
B OZ5TX, N. K. Pedersen, Grundtvigsvej 34'. 7400 Herning.
B OZ5UJ, N. J. Bantz, Stockholmsgade 131 tv.,
2100 København Ø.
C OZ5VA, V. Aagesen, Rosnæsvej 70, 4900 Nakskov.
B OZ5VG, V. G. Nielsen, Kyhnsvej 21, 8680 Ry.
B OZ5VP, V. F. Pedersen, Nørresti 28. 4780 Stege.
B OZ5WG, T. Andersen, Johannevej 6, Hou. 9370 Hals.
D OZ5ZG, H. G. Kollmer, Peter Bangsvej 1712500 Valby.
B OZ5ZY, F. R. Pedersen, Fruering, 8660 Skanderborg.
A OZ6AV, A. K. Poulsen, Skarpæsvej 183, 9990 Skagen.
B OZ6CK, C. Krogh, Charlottevej 5, 7800 Skive.
D OZ6GD, P. H. Nielsen, Forumlund, 6732 Guldager.
D OZ6GE, G. Madsen, Magleparken 168, 2750 Ballerup.
B OZ6GM. F. K. Micheelsen. Absalons Camp, Korsdalsvej,
2610 Rødovre.
B OZ6HD. H. Dahlin, Borrebyvej 43, 2700 Brønshøj.
B OZ6HL. H. Agerschou, Kobbegård, 3760 Gudhjem.
A OZ6HV, P. E. Holm, Storegade 18 A, 7620 Lemvig.
B OZ6LS. L. T. Svane, Gartnervang 19 st. th., 4000 Roskilde.
D OZ6MA, M. G. Agger, Vestergade 28, 7500 Holstebro.
B OZ6NS, N. B. Sørensen, c/o M. Jensen, Peder Lykkesvej 64,
2300 København S.
B OZ6RH, A. R. Hansen, Fabrikvej 72, 8700 Horsens.
D OZ6TS, T. L. Sørensen, Sørup, 9530 Støvring.
D OZ6XS, F. Stub, Harestien 17, 2880 Bagsværd.
D OZ6ZA, B. A. Jensen, Saxogade 10 st. th.,
1662 København V.
B OZ7AB, N. E. H. Jacobsen, Italiensvej 5, 4800 Nykøbing Fl.
B OZ7AX, W. B. Frederiksen, Tofteåsen 19, 2840 Holte.
B OZ7CT, C. S. Rasmussen, Kolsnapvej 15, Kolsnap,
6500 Vojens.
D OZ7CX, C. Z. Boberg, Blågårds Plads 8 st. th.,
2200 København N.
A OZ7FH, F. Struve, Granesvej 5, 8600 Silkeborg.
B OZ7FR, H. F. H. Frie, Vesterfælledvej 1 A,
1750 København V.
D OZ7ID, A. B. Clausen, Søbakken 3, Sædding, 6700 Esbjerg.
B OZ7IR, I. I. R. Nielsen, Svendsvej 1, 3650 Ølstykke.
B OZ7KC, O. Routhe, Teglværksparken 77‘, 3050 Humlebæk.
B OZ7MK, N. C. Nielsen, H. C. Andersens Boulevard 413,
1553 København V.
B OZ7RF, T. Elmøe, Østerbrogade 198, 2100 København 0.
B OZ7RQ, B. Christensen, Starup, 7200 Grindsted.
D OZ7SY, S. V. Børgesen, Nordteldtsvej 30,
2660 Brøndby Strand.
C OZ7XF, A. F. Bennesgaard, Yrsavej 174, 2000 København F.
B OZ8AY, A. Simonsen, Abildgårdsvej 42 st., 3000 Helsingør.
A OZ8EME, Månereflektions forsøgsgruppen, Rude skov,
3460 Birkerød.
B OZ8FZ, F. D. Pedersen, Sigridsvej 59, 8220 Brabrand.
B OZ8KA, K. Aa. Hansen, Primulavej 14,6400 Sønderborg.
B OZ8MZ, M. C. J. Krog, Tværvej 10, 8543 Hornslet.
B OZ80Y, O. Rubeksen, Henrik Nielsensvej 34, 4000 Roskilde.
B OZ8QA, A. H. Johansen, Bakkevej 16, Tarup, 5000 Odense.
B.. OZ8R, J. P. Broberg, Tirsbækvej 13, 2720 Vanløse.
C OZ8RC, B. A. Bach, Holbækvej 40, 4180 Sorø.
B OZ8VA, V. Appel, Blåhøj, 7330 Brande.
B OZ9AA. K. L. Steen, Tordenskjoldsgade 36\ 8200 Århus N.
B OZ9AI, H. V. Frost, Frejasgade 2- th., 2200 København N.
B OZ9CM, C. B. Christiansen, Lillemosevej 104, 2800 Lyngby.
D OZ9CZ, S. Jessen, Stenkrogen 13, 4000 Roskilde.
C OZ9DB, K. Kjær, Dybbølvej 3, 6000 Kolding.
B OZ9DG, S. B. Rasmussen, 4944 Fejø.
C OZ9DS, P. B. R. Skallerup, Bregnerødvej 70. 3460 Birkerød.
A OZ9EVA, EDR, Skagen Afd., Hans Baghs Vej, 9990 Skagen.
B OZ9GH, J. A. Holtz, Skelmosen 11, 2670 Greve Strand.
C OZ9HK, H. B. Jensen, Torvegade 5, 3751 Øster-Marie.
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0Z9MF, M. S. Fossum, Bygårdsstræde 12 st., 2700 Brønshøj.
OZ9OO, T. Jensen, Bramdrupvej 25, 6000 Kolding.
OZ9RH, J. J. Andersen, Grundtvigsvej 4,7500 Holstebro.
OZ9SB, S. Aa. B. Berg, Bådsmandsstræde 10 B, 2tv.,
1407 København K.
B OZ9VU, O. Rasmussen, Rishøjvej 6, 5663 Vester-Hæsinge.

B
D
C
B

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 Amatur's World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azimutalprojektion
Pr. stk....................................................................................... 16.50 kr.
10 stk
135,00 kr.
ITU World Wide Zone Kort med
prefixer, pr. stk.
13,80kr.
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
15^30 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
5,75 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 bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22116. EDR
Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!
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Frekvensforudsigelserne i OZ
Af OZ5DX, Hans O. Pyndt, Udstolpe, Sakskøbing
Fra og med dette nummer af OZ vil brugeren af
P og T’s frekvensforudsigelser finde, at man i
stedet for at angive bedst egnede amatørbånd for
forbindelser til et givet område, angiver den maxi
malt brugbare frekvens MUF (maximum wseable
frequency).
Som bekendt bevæger vi os nu ind i en periode
med faldende solplettal efter det sidste solplet
maximum i 68/69. Minimum solplettal kan forven
tes i 1975. og det næste maximum kan vi forvente
omkring 79/80. Der foreligger observationer af sol
plettallet helt tilbage fra 1750. og på grundlag af
disse data kan man forsoge statistisk at forudsige
forløbet af de følgende perioder. Man finder da. at
det næste solpletmaximum i 1979 vil blive et rela
tivt lavt maximum. Hvad betyder nu dette for kortbølgeamatoren? Det betyder færre og kortere åb
ninger på de højfrekvente bånd, dvs. det gælder
om at være klar over, hvornår båndene kan for
ventes at åbne i de forskellige retninger på de for
skellige bånd, og her er det, forudsigelserne kan
være til hjælp og støtte. Til illustration heraf er

Forventet værdi for maximalt brugbare frekvens
Kebenhavn Godthåb

vist MUF’ens variation over døgnet for et givet
solplettal
for
strækningen
København-Godthåb.
Det bør bemærkes, at det solplettal der benyttes i
disse forudsigelser er et beregnet middeltal for
måneden, og i løbet af måneden kan der være
store afvigelser fra dette både i op- og nedadgående
retning. I det viste tilfælde vil det sige, at forhol
dene blot behøver at være en lille smule over
normalen, for at udbredelse fra Danmark til Grøn
land er mulig på 21 MHz. Chancerne for at dette
sker, indtræder når MUF’en antager sin største
værdi, altså i det viste tilfælde omkring 13-14
GMT.
Det er som bekendt fordelagtigt, at benytte en
så høj frekvens som muligt, idet udbredelsestabene
da vil være mindst, og man vil opnå størst signal
styrke for en given effekt. Endvidere vil forstyr
relser fra andre stationer ofte være mindst på de
hojere bånd. idet udbredelsen her er mere selektiv,
dvs. båndene er som regel åbne til begrænsede
områder på kloden ad gangen.
Betragter vi fig. 1 over MUF for KøbenhavnGodthåb
strækningen,
lyder
forudsigelserne
efter
det gamle system, hvor der for hver anden time
angives det amatorbånd, som ligger lavere end
MUF:
GMT
amatør
bånd

Frekvens i MHz
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Tiderne GMT

01 03 05 07 09 11 13 15 17 19

21 23

3,5 3,5 7 3,5 7 14 14 14 7 7

3.5 3.5

Betragter vi i stedet den aktuelle MUF-kurve,
ser vi,
at MUF i største delen af natten ligger
meget tæt omkring 7 MHz.
og dette
bånd vil an
tagelig være gunstigere end 3.5 MHz, som de
gamle forudsigelser angiver. Bemærk desuden dyk
ket i MUF omkring 08 GMT; dette dyk er karak
teristisk for ost-vest forbindelser omkring solop
gang i vinterhalvåret.
Den erfarne amatør kan hurtigt ved lytte båndene
over danne sig et indtryk af de øjeblikkelige radioog
ionosfæreforhold.
Imidlertid
findes
der
også
stationer, som udsender varsler om de i det føl
gende
døgn
forventede
ionosfæreforhold.
Forhol
dene for Nordatlanten udsendes af stationen WWV.
Meldingerne, der tidligere udsendtes i morsekode,
sendes nu på telefoni hver time i det 15. minut.
Endvidere udsender WWV også Geoalert, og disse
sendes hver time i det 19. minut ligeledes på tele
foni. En ny melding udarbejdes 1 gang i døgnet og
refererer til forholdene kl. 04.00 GMT. Geoalerts
beskriver geofysiske begivenheder, som har betyd-
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ning
for
radioforholdene.
WWV
sender
døgnet
rundt på 2,5, 5, 10, 15, 20 og 25 MHz. Stationen
ligger i Fort Collins, Colorado, USA. Monitering
af disse frekvenser kan i sig selv give en udmærket
indikation af udbredelsesforholdene til USA.
For de læsere der ønsker yderligere at studere
disse forhold kan henvises til følgende litteratur:

ners HF-forbindelser med Lyngby Radio.
'Teleteknik’ nr. 2, 1965, pg 113-125.

P. V. Larsen:

OZ september 1967 side 321.
OZ december 1967 side 423 + januar, marts og
april 1968.

Forudsigelser af optimale arbejdsfrekvenser for
HF-forbindelser og frekvensvarsel for skibsstatio

K. Davies:
Ionospheric Radio Propagation,
National Bureau of Standards,
470 sider.

Monograph

80,

FOTOPRINT - på en ny og nem måde!
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg Mark, 4450 Jyderup
POSITIV
20
er
navnet
på
en
fotoemulsion, som vel har været på markedet et
stykke tid, men som jeg ikke har set omtalt brugen
af i »OZ«. POSITIV 20 fås i spraydåse og er en
positivemulsion,
som
overflødiggør
fremstillingen
af mellemnegativ, og som yderligere gør det muligt
at overføre kredsløb, der er tegnet på transparent
papir, direkte til printpladen. Det giver knivskarpe
og meget elegante resultater.
Her er fremgangsmåden:
1. Printpladen renses først med acetone og der
efter grundigt med flydende »VIM«.
2. I mørkekammerlys (køb en orangefarvet pære)
sprøjtes POSITIV 20 på printpladen, der skal
ligge vandret. Der sprøjtes i en afstand af 20-25
cm, - og netop så tyndt, at pladen får en »krakkeleret« overflade (den tyndest mulige - men
dog dækkende hinde, giver den skarpeste teg
ning). Man iagttager nu pladen, indtil den »krakkelerede« overflade er løbet sammen til en jævn
hinde, men hvis det ikke sker i løbet af 2-3
minutter, sprayes printpladen endnu engang gan
ske let.
3. Printpladen lægges nu på en varmeplade (stadig
vandret) med en temperatur på 70° Celcius
(en bageovn kan også bruges, hvis lyset i ovnen
slukkes). Hærdetid: 10-15 min. Pas på støv!
Pladen må stadig ikke udsættes for stærkt lys,
men meget svagt dagslys gør ikke noget.
4. Printdiapositivet eller transparenttegningen læg
ges nu sammen med printpladen. Det hele kan
sættes fast med tape på en glasplade, så man er
sikker på, at positivet og printpladen ikke for
skyder sig i forhold til hinanden under ekspone
ringen. Belysningstiden er ikke kritisk: ca. 10
min. i sollys, eller 1-2 min. med lys fra en
højfjeldssol i en afstand af ca. 30 cm.
5. Printpladen fremkaldes i følgende væske: 7 gram
natriumhydroxyd
(ætsnatron,
fås
på
apoteket)
opløst i 1 liter vand. Hvis det kun drejer sig om
en enkelt printplade, er 3½ gram og ½ liter
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tilstrækkeligt.
Der
fremkaldes,
indtil
tegningen
står skarpt, hvilket tager 2-3 min. (Evt. kan der
hjælpes lidt med en tot vat på en pincet, som
forsigtigt gnides på pladen. - men pas på: na
triumhydroxyd er stærkt ætsende).
6. Printpladen skylles nu i vand og er klar til
ætsning. Det almindeligste kobberætsemiddel er
ferriklorid i en mættet opløsning.
7. Efter ætsningen skylles pladen grundigt, og re
sten af fotoemulsionen fjernes med acetone.
POSITIV 20 kan fås hos Radio Parts, Set.
Knudsvej 13, 1903 Kbhvn V. Pris: 26,00 kr. plus
moms. Det er også set hos SONO Akustik, St.
Kongensgade 46, 1264 Kbhvn K.
Fremkalder til Film
Til amatører, som bruger Kodalith planfilm til
fremstilling af trykte kredsløb, kan jeg anbefale
følgende fremkalder, der til printbrug arbejder lige
så godt som Kodalith-fremkalderen, der er temme
lig kostbar og kun leveres til 1 gallon-opløsninger:
Opløsning I:
Hydrokinon
5g
Kaliummetabisulfit
5g
Bromkalium
5g
Vand indtil .................................................................... 200 ml
Opløsning II:
Natriumhydroxyd ............................................................ 10 g
Vand indtil .................................................................... 200 ml
Kemikalierne, som koster under een krone pr.
portion, skal opløses i den nævnte rækkefølge. Til
den brugsfærdige opløsning blandes lige dele af
opløsning I og II. Fremkaldelsestiden varierer med
temperaturen, men ved 26° C er den 30-45 sek.
Den brugsfærdige oplosning er ikke holdbar i mere
end et par timer. Belysningstid med forstørrelses
apparat (dobbeltkondensator) som lyskilde: 2 sek.,
bl. 11. afstand 50 cm.
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Nogle tips om lodning!
Af OZ5NU, Niels Mortensen, Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj
Printlodning!
At eksperimentere på print er ikke altid heldigt
- ved gentagne lodninger slipper kobberet på et eller
andet tidspunkt, og så er arbejdet odelagt! Løs
ningen her er: Lod en tråd på printet og lod så af
og på ude i enden af denne tråd, så holder printet
betydelig længere!
Det sker også, at man må have en opstilling,
transceiver, el. lign. på hojkant og så skal ind og
lodde i et printkredsløb (som man måske ikke selv
har lavet, og derfor ikke kender løbet af!) Hvad
sker, hvis man skal lodde på højkant? Jo, en smule
vildfarende tin kan dryppe ned ad printet og forener
sig måske nu med noget af originalprintet, nå da da,
nu er gode råd dyre! Ja, det er de faktisk! Det rigtige
er, at skal man lodde på print, så skal dette ligge
ned og altså ikke stå på højkant, så hvis transceiveren skal loddes, så 180 grader rundt med den, og
skulle du ikke være så erfaren, at du kan »spare«
på tinnet (idet jo mindre tin du bruger jo effektivere
lodning!) så prøv en tinsuger, en sådan er ikke så
ueffen på sine steder!
For at en lodning skal være god, skal den se blank
ud. Hvis den ser mat ud, duer den ikke. Endelig
skal tinnet, f.eks. ved en påloddet tråd, ligesom

være suget indad mod tråd og emne, så er den kor
rekt. Buler lodningen derimod udaf, eller er der di
rekte tin, så duer lodningen ikke, og må gøres om!
Lodning er heller ikke helt ufarlig
Jeg er den lykkelige ejer af 2 loddekolber (en grov
og en fin), og der er intet i vejen med dem, for
jeg har testet dem - dog vil jeg alligevel og af smerte
lige erfaringer give det råd, at skal man lodde på
stationen, så tag jordledningen af.
Det er ikke lige det, at det »kilder«, når man
lodder, hvilket i øvrigt også kan være ret ubehage
ligt, men det kan også godt være farligt at lodde
med jord på loddeemnet, så af med jordledningen,
medens du lodder!!
Jeg har også set amatører skulle spille »elegante«
og lodde på deres grej medens det var i drift - intet
er mere forkasteligt. Det er for sent, når man ligger
neden under skrivebordet - EEN erfaring rigere,
men EET liv fattigere!!
Om lodning på snæver plads siger regelen, at hvis
der f.eks. befinder sig kondensatorer eller modstan
de el. and. da læg et stykke papir over eller omkring
disse, og når papiret svides, så er det på høje tid
at fjerne loddekolben!

Kreds IV
medl.nr. 8.339 OZ4X Erik Hansen: Ålborg.
Kreds V
medl.nr. 1.909 OZ4RU Rudolf Thomsen. Vejle,
medl.nr. 4.191 OZ4RJ Svend Aage Lauridsen,
Brande.
medl.nr. 9.359 OZ9WN Willy Nielsen, Vejle.

HB
INFORMATION
Valg af formand og HB-medlemmer
Under henvisning til bestemmelserne i vedtægter
nes § 12 meddeles herved, at nedenstående kandi
dater er anmeldt til valget i 1973:
Forslag til formand:
medl.nr. 9.776 OZ4JA Jens-Karl Iversen, Herlev.

Til afstemningen anvendes den i nærværende OZ
indlagte stemmeseddel.
Forslag til behandling på GF,
den 23. september 1973 i Odense.
Forslag til nye vedtægter, gengivet i sin helhed
i OZ maj 1973 side 171-182 incl., hvortil henvises.

Forslag til HB-medlemmer:
Kreds I
medl.nr. 9.776 OZ4JA Jens-Karl Iversen, Herlev,
medl.r. 12.624 OZ2WK Kurt Wennich Hansen,
Ballerup.
Kreds II
medl.nr.
magle.
OZ AUGUST 1973

7.908

OZ4ET

E.

Thomsen,

GundesøStemme til HB-valget - Hvem? Mig! Hvorfor det???
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EDR’s regnskab for tiden 1/7 1972 - 31/3 1973
1971/72

1972/73

Regnskab Budget
1973/74

Indtægter:
48.035
28.550

Salg af VTS m.v.:
Indtægter ........................................................................................................................................................................ 37.007
Udgifter ........................................................................................................................................................................... 22.868

30.000
20.000

19.485
248.096
7.746
45

Bruttoavance ....................................................................................................................................................................... 14.139
Medlemskontingent
248.784
Indvundne renter ................................................................................................................................................................... 5.752
Diverse indtægter ..................................................................................................................................................................... 352

10.000
320.000
8.000
o

275.372

I alt

269.027

338.000

173.615
02
116.381
5.676
Traffic-Department
4.484
7.973 QSL-centralen .................................................................................................................................................................................... 6 211
4.978
Emblemer .............................................................................................................................................................................. 2.687
14.237
QTH-listen ............................................................................................................................................................................. 9.665
17.948
Møder m.m........................................................................................................................................................................... 23.364
6.554
Foredrag, tilskud og præmier ............................................................................................................................................... 1.675
5.231
Region I ........................................................................................................................................................................................ 0

199.000
3.200
14.000
2.500
15.400
28.000
6.000
3.500

236.212

164.467

271.600

Kasserer og sekretær ......................................................................................................................................................... 15.422
Tryksager og kontorartikler ................................................................................................................................................ 8.194
Porto og telefon .................................................................................................................................................................. 17.998
Andre udgifter ....................................................................................................................................................................... 1.730
Afskrivning på inventar ......................................................................................................................................................... 4.690

23.600
17.000
14.650
3.650
2.500

Direkte foreningsudgifter:

Kontorudgifter o. lign.:
19.568
16.706
20.750
3.390
2.153
298.779

I alt

212.501

333.000

275.372
298.779

Indtægter i alt .................................................................................................................................................................... 269.027
Udgifter i alt
212.501

338.000
333.000

- 23.407 Overskud ........................................................................................................................................................................................... 56.526

5.000

der overføres til kapitalkonto.

BALANCE PR. 31. MARTS 1973
AKTIVER

PASSIVER

Likvide midler:
Kassebeholdning ...................................................... 2.000
Postgirokonto ......................................................... 30.610
Bankkonto
282.144

Forudbetalt kontingent ...................................................................... 223.525

Kreditorer:
314.754

Tilgodehavender:
For VTS .................................................................. 16.385
For annoncer ............................................................ 17.428

33.813

Saldo 1/7 1972 ....................................................... 71.420
Periodens overskud
56.526

127.946

Passiver i alt ..................................................................................... 382.490

22.979

Inventar:
Saldo 1/7 1972 ....................................................... 15.634
Tilgang: 1 HF-station - gave ............................................ 0
Afskrivning - 30% ....................................................... 4.690

31.019

Foreningens kapitalkonto:

Beholdninger:
VTS ........................................................................... 5.537
QSO-instruktion ........................................................ 1.103
Emblemer ................................................................. 6.294
Diverse ..................................................................... 10.045

Skyldige beløb ........................................................ 21.880
Merværdiafgift .......................................................... 5.824
Indeholdt A-skat
3.315

10.944

Anslået værdi kr. 17.385.
Aktiver i alt ........................................................................................ 382.490

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af bog
føringen og de os meddelte oplysninger.
Vi har afstemt bankkonti og girokonto og påset, at beløbene
for debitorer, kreditorer og beholdninger er i overensstem
melse med de os forelagte fortegnelser. Vi har endvidere
gennemlæst
bogføringen
til
undersøgelse
af
overensstemmel
sen mellem kontering og tekst.
Det bemærkes, at der ikke har været foretaget nogen op
gørelse af medlemsantallet i
årets løb
eller ved regnskabs
afslutningen, hvorfor det ikke
harværet
muligt at foretage en
afstemning af kontingentindtægten.
Vi har ikke foretaget revision.
Århus, den 16. juli 1973
REVISIONSFIRMAET SEIER-PETERSEN

G. Tulstrup
statsautoriseret revisor
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Specifikationer

Regnskab

Budget

OZ
Udgifter:

1972/73

1973/74

Trykning ................................................................................................................................................................................................... 104.062
Klicheer ............................................................................................................................................................................................................... 0
Tegninger ..................................................................................................................................................................................................... 2.700
Redaktion og teknisk stab .......................................................................................................................................................................... 23.786
Forsendelse ............................................................................................................................................................................................... 10.562

149.000

141.110

1.000
3.600
55.400

20.000
229.000

Indtægter:
Annoncer .................................................................................................................................................................................................... 26.995
Annonceprovision ......................................................................................................................................................................................... 4.267

33.000
5.000

22.728
Amatorannoncer ........................................................................................................................................................................................... 1.436
Salg af gamle numre ...................................................................................................... *............................................................................... 565

28.000
1.500
500

24.729

30.000

Udgifter overstiger indtægter med ............................................................................................................................................................... 116.381

199.000

Emblemer
Beholdning ved årets begyndelse ................................................................................................................................................................... 8.981
Køb ......................................................................................................................................................................................................................... 0
8.981
Beholdning ved årets slutning .......................................................................................................................................................................... 6.294
Forbrug ............................................................................................................................................................................................................. 2.687

2.500

QTH-llsten
Udgifter:
Trykning ...................................................................................................................................................................................................... 15.650
Redaktion ........................................................................................................................................................................................................ 600
16.250

15.000
1.600
16.600

Indtægter:
Annoncer ...................................................................................................................................................................................................... 7.440
Annonceprovision ............................................................................................................................................................................................ 914
6.526
Salg af QTFI-lister ............................................................................................................................................................................................ 59
6.585

1.200

Udgifter overstiger indtægter med ................................................................................................................................................................... 9.665

15.400

Meder m.m.
Generalforsamling ............................................................................................................................................................................................
Hovedbestyrelsesmøder ..................................................................................................................................................................................
Rejser ...............................................................................................................................................................................................................
Udvalgsmøder ..................................................................................................................................................................................................
Regnskabsmæssig assistance ........................................................................................................................................................................
Stemmesedler ..................................................................................................................................................................................................

4.107
8.067
2.562
3.496
2.700
2.432
23.364

4.200
8.800

2.000
7.500

2.000
3.500
28.000

Foredrag, tilskud, præmier
Foredrag .......................................................................................................................................................................................................... 1-571
Testpræmier
............................................................................................................................................................................................. 104
Afholdelse af
kursus ........................................................................................................................................................................................ 0
1.675

Andre udgifter
Licenser ................................................................................................................................................................................................................ 80
Box- og arkivleje ................................................................................................................................................................................................. 245
Gaver .................................................................................................................................................................................................................... 20
Forsikringer ......................................................................................................................................................................................................... 112
Call book ............................................................................................................................................................................................................. 160
Diverse ............................................................................................................................................................................................................. 1.113
Bogholderietsbemærkninger:
Antal medlemmer pr. 31. marts 1973:
4.700 (30. juni 1972: 4.134).
Horsens, den 16. juli 1973

1.730

4.000

1.000
1.000

6.000

0
700
500

0
0
2.450
3.650

Grethe Sigersted
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EDR’s generalforsamling
afholdes den 23. september 1973 kl. 10 præcis i Fyns Forsamlingshus,
Kongensgade 68. Odense, med folgende
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet i revideret stand.
4. Resultatet af urafstemning om formand, bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter meddeles af stemmeudvalget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to revisorer og en suppleant.
7. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af EDR og kun
mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Forslag til vedtægtsændring til vedtagelse på
EDR’s generalforsamling 1973
Nedenstående
ændringsforslag
refererer
til
de
nugældende vedtægter. Vedtages »Forslag til nye
vedtægter« som angivet i »OZ« maj 1973 bort
falder ændringsforslaget automatisk.

4)

Forslaget lyder:
»Det foreslås, at følgende sætning slettes i ved
tægternes § 6, første afsnit: Har en afdeling 25
medlemmer eller derover, kan den få opkrævet
lokalkontingentet gennem hovedforeningen«.
Begrundelse:
1) Det anses for uheldigt, at et nyt medlem uden
kendskab til EDR’s struktur skal tage beslutning
om medlemsskab af lokalafdeling. Da medlems
skab heraf jo er frivilligt, må det være rimeligt
først at give nye medlemmer lejlighed til be
sigtige de nærmeste lokalafdelinger.
2) Praktiske eksempler kan gives på, at medlem
mer tror sig indmeldt i én lokalafdeling, men i
virkeligheden er blevet indmeldt i den nærmeste
lokalforening, der får sit kontingent opkrævet
af hovedforeningen! Sådanne forhold bør und
gås.
3) Hvis et større antal lokalafdelinger end det for
øjeblikket er tilfældet vil kræve kontingentop
krævning gennem hovedforeningen, hvilket me
get vel kan blive tilfældet efterhånden som
lokalafdelingernes antal øges, vil princippet kun
vanskeligt og kun med en betydelig arbejds
indsats kunne administreres af kassereren.

Vedr. Grønland som selvstændig kreds
Følgende ønskes optaget som forslag til ved
tægtsændring på GF:
Det foreslås, at Grønland bliver en selvstændig
kreds, og med eget HB-medlem valgt i Grønland.
Begrundelsen er, at Grønland, på grund af ved
tægternes udformning, er for dårligt repræsenteret i
HB.
De grønlandske interesser er på flere punkter
afvigende fra de danske.
Gronland horer frekvensmæssigt under Region
II.
der er voksende problemer med BCI, TVI og
sprængstof (antænding af tændsatse i utide ved HFindstråling).
Disse
og
lignende
problemer
løses
bedst af et HB-medlem med lokalkendskab til
tingene, idet der på mange områder er særlige reg
ler og love. såvidt de findes, for Grønland.
Maribo, d. 18/7 1973
EDR nr. 6.365, OX3WQ/OZ5WQ Peter Vestergaard
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Når lokalafdelingerne har særskilt regnskab og
kontingentbeløb, finder jeg det naturligt, at også
kontingentopkrævningen må henføres til de lo
kale aktiviteter.
København, den 6/7-73
EDR nr. 9.003. OZ1NB, Niels Badstue

Vedr. CB-amatører
Følgende bedes optaget på efterårets general
forsamling som et selvstændigt forslag under »ind
komne forslag«:
EDR indtager en anerkendende holdning overfor
OZ AUGUST 1973

de CB-amatører, som gennem deres radiovirke og
medlemsskab af EDR har tilkendegivet en mere
varig interesse for radioamatørernes hobby.
EDR erkender, at den på internationalt plan
meget udviklede interesse for radiotrafik på de i
medborgerbåndet
tilladte
frekvenser
repræsenterer
en radiointeresse, som er et værdigt grundlag for
en senere erhvervelse af licens til at foretage eks
perimenter på de for radioamatører med licens
tilgængelige frekvenser.
EDR forsøger - gennem forhandlinger med bl.a.
Post og Telegrafvæsenet - at bedre forholdene for
CB-amatørerne, således at der gives disse amatø
rer et bredere frekvensområde samt - under visse
forhold - tilladelse til anvendelse af effekter, som
stadigt stigende grad anvendes i dag.
I øvrigt virker EDR fortsat gennem sin oplys
ningsog
undervisningsvirksomhed
for,
at
flest
mulige CB-amatorer erhverver sig licens som radio
amatører.
Forslaget motiveres nærmere på generalforsam
lingen.
Hundested, den 26. juni 1973
EDR nr. 12.395. OZ9ZU, Nils Aundal

SILENT KEY
OZ2XA
Arnold
Skelmose,
Esbjerg,
døde
den
21.7.73
efter nogen tids sygdom. Med sorg modtages dette
budskab, især vil nok de amatører, han har hjulpet
til licens lige efter krigen huske ham for det store
arbejde han gjorde, både med nøglen og som for
mand for Esbjerg afdelingen.
Arnold var en af Esbjergs Old Timers, hvilket
hans lave E.D.R. nr. vidner om. Tankerne vil gå
til hans kone Stinne, og to brødre 2UA og 2DR,
og vi er mange her i Esbjerg, der vil huske 2XA
og holde hans minde i hævd.
Esbjerg afdeling

(fortsat fra OZ juli 1973)
Mødeinterval
Som nævnt i forudgående afsnit afholdes der
ference mindst hvert tredje år, og det er kun
afveget en enkelt gang eller måske to siden
Men intervallet kan blive kortere, hvis der er
herfor t.eksempel forud for en ITU-konference.
OZ AUGUST 1973

kon
blevet
1956.
behov

Hidtil har exekutivkomiteen
gange imellem konferencerne.

mødtes

en

eller

to

Økonomi
Afgiften til Region I er for tiden Sw Fr. 0.60 pr.
licenseret medlem pr. år. Afgiften var tidligere høje
re, men blev sænket ved Opatijakonferencen til det
te beløb. Afgiften er således ikke blevet hævet i takt
med pengeværdiens fald, og der var ikke på den
sidste konference nogen tale om en forestående for
højelse.
De midler, der indgår gennem kontingentet deles
i tre fonds, der har følgende formål:
1) organisationens administrative drift, hvoraf en af
hovedposterne
er
udgifterne
til
»REGION
I
NEWS«.
2) Omkostningerne ved konferencerne og for exe
kutivkomiteens møder, herunder må bl.a. næv
nes, at der af dette fond kan ydes bidrag til
repræsentation på konferencer, for medl. org.
hvis økonomiske formåen ikke er tilstrækkelig
høj.
3) Fond til imødegåelse af udgifter i forbindelse
med
nødvendig
amatørrepræsentation
ved
ITU
»World Administrative Radio Conferences«.
Der er flere kommercielle radiotjenester som kon
tinuerligt prøver at overtage frekvenser, der er til
delt amatortjenesten. Det er en af de mest betydende
funktioner for IARU at beskytte amatørbåndene,
og uden denne indsats ville nedskæringen af vore
frekvensområder være gået i endnu hastigere takter
end tilfældet har været, hvor det endda er nået så
vidt, at amatørtjenesten i løbet af de sidste 30 år
har mistet 50% af de tidligere tildelte frekvensområ
der. Hvis det ikke havde været for tilstedeværelsen
af Region I observatører på 1971 Space Konferencen
i Geneve ville der ikke have været tildelt nogen
frekvenser
til
amatørspace-kommunikation
og
Oscar 6 ville ikke være blevet opsendt. I 1974 vil
der blive en konference for Maritim tjeneste og Regi
on I vil blive repræsenteret. De bånd, der vil kunne
blive beskåret ved denne lejlighed er 160 og 80 m.
Der skal være en » World Administrative Radio Con
ference« på et eller andet tidspunkt mellem 1976
og 1980. På denne konference vil alle amatørfre
kvenser blive behandlede. Planlægningen af denne
konference er allerede påbegyndt og det er nødven
digt at også vor forening er deltager i det forbereden
de arbejde ved at etablere en kontakt med P&T
og bidrage til at bringe de danske delegater en ven
skabelig holdning overfor amatør-radio. Denne ind
sats er nødvendig, såfremt amatør-radio skal bestå.
Det vil erindres, at jeg understregede dette fra den
hollandske postministers tale ved åbningen af den
sidste konference, at afslutningen på 70’erne ville
blive en alvorlig periode for amatørradio.
I
økonomisk
sammenhæng
må
det endvidere
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understreges, at ingen
lemmer er aflønnede.

af

exekutivkomiteens

med

Fordele og ulemper ved medlemsskab
Kun gennem medlemsskab kan en forening påvir
ke beslutninger og eftersom disse i praksis påvirker
alle amatører, har man ved ikke at være medlem
afskåret sig fra muligheden af at fremføre sine syn
spunkter, og må kun finde sig i. hvad andre har
besluttet. For alle. som har den mindste indsigt i
de farer, som truer amatørtjenesten fra de fre
kvenstildelende organers side, står det helt klart,
at såfremt Region I ikke havde været repræsenteret
ved
ITU
frekvenskonferencerne,
havde
der
ikke
været nogen amatørradio i Region I i dag. At tro,
at de officielle myndigheder på rette måde vil
varetage vore interesser, er blåøjet.
Med vort kendskab til de skandinaviske myndig
heders
indstilling
overfor
amatørradio,
begynder
kampen for vore rettigheder allerede inden konferen
cen gennem påvirkning af vore egne myndigheder.
Midlerne til denne påvirkning får medl. org. hoved
sageligt gennem IARU resp. REG. I i det sidstnævn
te tilfælde gennem de for Regionens problemer af
passede opgaver og argumenter.
»REGION I NEWS« er i alle tilfælde andre steder
indenfor Regionen anerkendt som et velset middel
til
almen
orientering
om
internationale
amatør
spørgsmål.
Den mest fremtrædende ulempe ved medlemsska
bet skulle vel være medlemsafgiften. Her må man
imidlertid tage i betragtning, at i.h.t. IARU’s love
(altså ikke Reg. I) skal medlemsorganisationer i
IARU være beredt til at stille midler til rådighed
for
IARU’s
repræsentation
ved
ITU-konferencer.
En sådan pludselig indsats af midler - af ukendt
størrelsesorden-risikerer man ikke i Region I, efter
som en betydelig del af medlemsafgifterne sættes
ind på et fond til dette formål. Såfremt man lægger
de økonomiske afgifter som grundlag for en udmel
delse af Region I, må denne beslutning konsekvent
følges af en udmeldelse af IARU.
Ulemper ved ikke at være medlem
Det væsentligste skinner frem i de forudgående
besvarelser, men personligt vil jeg nødigt se mine
kammerater i udlandet i øjnene efter en udmeldelse,
hvor man vælter ansvar og arbejde over på de andre
organisationer, medens man roligt sidder tilbage og
nyder de fordele og goder andre skaffer.
Ulemper ved ikke at være medlem er en fornægtel
se af sammenholdet og samarbejdet samt en stadig
plagende samvittighed.
OZ2NU
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TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EbRs 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:
Red. Ræve-stof:
Red. RTTY-stof:

OZ-DR 1638
OZ5WK
OZ4FF

Red. spejder-stof:

OZ8MZ

Red. mobil-stof

OZ8IS

Intruder Watch
I tilslutning til rapporten vedr. Intruder Watch
sendt
gennem
United
Kingsdom’s
administration,
er rapporten over IARU’s monitoring system mod
taget af interesserede personer indenfor ITU. Med
mild bestyrtelse har man konstateret det voksende
antal af intruders indenfor de exclusive amatør
bånd.
En stor del af disse intruders kommer fra USSR
og den kinesiske folkerepublik. Med bistand af
mr. J. W. Herbstreit, direktør for CCIR, er kopier
af de sidste Intruders rapporter overrakt til Vice
ministrene
for
både
USSR
og
folkerepublikken
Kina.
Såfremt vore eksklusive amatørbånd skal beva
res, er det opfattelsen indenfor ITU, at der må
gennemføres en betydelig monitor aktivitet inden
for
amatørtjenesten.
Nationale
medlemsorganisa
tioner, der ikke allerede har organiseret en sådan,
er kraftigt opfordret til at udpege en Intruder
Watch
co-ordinator
til
samarbejde
med
IARU
monitoring system, som er organiseret og ledet af
G3PSM.
Ferieprefixer i HB9
De svejtsiske myndigheder har besluttet at æn
dre
kaldesignalerne
for
besøgende
udenlandske
amatører fra den hidtidige HB9X-serie til amatø
rens eget kaldesignal efterfulgt af /HB9.
Rapport over udbredelsesforhold
Som følge af de sol- og geofysiske begivenheder,
der fandt sted i perioden 2. til 8. august 1972, og
samlingen og analyseringen af de data, der blev op
nået under observationerne i denne periode, blev
det besluttet at gentage forsøget i år. Den inter
nationale Radio Club i Geneve udsteder et specielt
OZ AUGUST 1973

CPR-Award i postkort format - for deltagelse i
undersøgelserne
vedrørende
udbredelsesforholdene
- til enhver amatør, der indsender log-uddrag for
nedennævnte perioder. Perioderne er jo forløbet,
når dette læses, så tilbage er der kun at lave et
log-uddrag for een eller alle tre anførte perioder.
Perioderne
er:
fra kl. 00.00 26. juli til 23.59 1. aug.
fra kl. 00.00 2. aug. til 23.59 8. aug.
fra kl. 00.00 9. aug. til 23.59 14. aug.
Logs skal sendes til: International Amateur Ra
dio Club, Box 6, 1211 Geneve, Switzerland. Der
er her en glimrende lejlighed for radioamatørerne
til at yde deres bidrag til de forestående viden
skabelige undersøgelser.
Sidste år deltog kun een OZ-station i rapporte
ringen - skal vi gøre det lidt bedre i år?
Slovensko Diploma
Slovensko Diploma er et nyt diplom, der udstedes
af OK3 DX Club til enhver licenseret radioamatør,
hvis station har haft kontakt på HF-båndene med
forskellige distrikter i OK3 - Slovakia- d.v.s. OK3,
OL8, OL9 og OL0 efter 1. jan. 1946.
Danske stationer skal have haft forbindelse med
20 forskellige distrikter. Tovejs forbindelser med
enhver fast, portabel, mobil, regulær, speciel og lej
lighedsvis station sendende fra det slovenske territo
rium er gældende.
Ansøgningen skal omfatte følgende rubrikker.
Kaldesignal. dato, QTH for OK3-stationen be
kræftet af TrafFic Department på grundlag af de
tilstedeværende QSL-kort. - OK3 DX Club forbe
holder sig dog ret til at indkalde eet eller andet
QSL-kort til kontrol.
Ansøgningen stiles til:
Central Radio Club.
P.O. Box 69 - 113 27 - Praha I
Czechoslovakia og sendes til
Tr. Dept. ledsaget af 5 IRCs.
De slovenske distrikter er følgende:
Banska Bystracka
Liptovsky Mikulas Spisaka Nova Ves
Bardejov
Lucenec
Stara Lubovna
Bratislava By
Martin
Svidnik
Bratislava distr.
Michalovce
Topolcany
Cadca
Nitre
Trebisov
Dolny Kubin
Nove Zamky
Trencin
Dunajska Streda Poprad
Trnava
Galanta
Povazska Bystrica Velky Krtis
Humenne
Presov
Vranov
Komarno
Prievidza
Zvolen
Kosice By
Rimavska Sobota
Ziar nad Hronom
Kosice By
Roznava
Zilina
Levice
Senica

Er man i tvivl om distrikterne, kan de pågældende
kort sendes til Tr. Departement, der vil være behjæl
pelig med opklaringen. Selvadresseret og frankeret
kuvert vedlægges.
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145 lande i ITU
Der
er
modtaget
meddelelse
fra
International
Telekommunikation
Union
(ITU)
i
Geneve,
at
Quatar og German Democratic Republic (DDR) har
sluttet sig til ITU og er blevet medlemmer hen
holdsvis som nr. 144 og 145.
Dette set i relation til amatørradio vil betyde, at
DDR snart må betragtes som separat land - så
ledes som det også er sket på regeringsplan - og
det forlyder, at amatør-organisationen i DDR har
tilkendegivet, at den i løbet af kort tid vil søge
optagelse i IARU.
Til Europa-diplomet har DARC allerede accep
teret DM som separat land for 1973.
Virginia Century Club
udsteder et attraktivt diplom til alle DX-stationer,
der kan fremsende en liste over 2-vejs forbindelser
med 5 eller flere medlemmer af Virginia Century
Club. Afgiften for grunddiplomet er 4 IRC’s, me
dens endorsements vil blive udstedt for alle QSO’s
i samme sendetype eller på et enkelt bånd. Afgif
ten herfor er 1 IRC. Ansøgningen kan sendes til
et hvilket som helst medlem af klubben.
Følgende er medlemmer:
W4DHZ - EEU - EXI - FPW - IF - JJL JVU - KOU - KWY - LRN - NJF - OM - QCL RVW - ZMH. K4AE - CYU - RDE - TSJ - UVT.
WA4SPC - YBV - WB4NND - WAB - W9MIJ/4.
PA25 = PAØ
Fra 24/8 til 17/9 1973 må de hollandske amatører
bruge call PA25.
Fra 5/9 kl. 6 GMT til 6/9 kl. 7 GMT vil en sta
tion med call PA25JR være igang på 14,285 MHz.
Desuden med jævne mellemrum på 3,785, 7,085 og
21,385 MHz. Stationen er oprettet i anledning af
dronning Julianes 25 års regeringsjubilæum og dens
opgave er at få kontakt med udlands-hollændere,
hvorfor man venligst anmoder alle andre amatører
om at undlade at kalde PA25JR i de 25 timer sta
tionen er igang.
Evt.
lytterrapporter
kvitteres
med
spec.
QSL
kort.
OZ2NU

15. Skandinaviske Aktivitets Contest 1973
Denne test går i år med NRRL som arrangør.
Testperioder:
CW:
Lørdag d. 15. sept. kl. 15.00 GMT til søndag
d. 16. sept. kl. 18.00 GMT.
Fone: Lørdag d. 22. sept. kl. 15.00 GMT til
søndag d. 23. sept. kl. 18.00 GMT.
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Opkald:
Skandinaviske stationer
og »CQ-Contest« på fone.

kalder

»CQ-test«

på

CW

Bånd:
3,5-7 - 14-21 og 28 MHz.
Formål:
Skandinaviske stationer skal prøve på at få kon
takt med flest mulige stationer udenfor Skandina
vien. Hver station kan kontaktes 1 gang på hvert
bånd. Cross-band eller cross-mode tæller ikke.
I denne test vil følgende regnes til Skandinavien,
selv om det for nogles vedkommende ikke stem
mer geografisk: LA/LG/LB - JW - JX - OH OJØ - OHØ - OX - OY - OZ - SM/SK/SL.
Klasser:
Single operator.
Multi operator/Single transmitter.
Multi operator/MuIti transmitter.
Der er kun en all-bånds-klasse i denne test.
Klubstationer
regnes
som
multioperatorstationer
selv om de betjenes af en enkelt operatør under
hele
testen.
Multioperator/multi
transmitter
sta
tioner skal desuden bruge forskellige nummerserier
for hvert bånd.
Kode:
Der skal udveksles koder
og QSO nr. startende med 001.

bestående

af

for

hvert

Slutresultat:
Summen af QSO-points på alle bånd
ret med summen af multiplikatorer på
giver slutsummen.
Diplomer:
Der uddeles diplomer til
klasse i hvert land i Skandinavien.

de

6

kontaktet

multiplice
alle bånd

bedste

i

hver

Loggene:
Loggene skal indeholde følgende rubrikker:
Dato - tid (GMT) - Stn. wrk. - rapport sendt rapport modtaget - multiplikator - points.
Der skal anvendes separate logs for hvert bånd.
Dårlig ført eller ulæselig log vil ikke blive godkendt.
På et oversigtsblad skal der laves en opstilling
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LANDSKAMP:
For hvert af de skandinaviske lande tælles del
tagernes slutpoints sammen for både CW og fone.
Det land, som får hojeste pointsum sammenlagt,
får Scandinavian Cup for et år.
Alle SAC deltagere opfordres til at bekræfte
hver QSO med QSL-kort. Dette for at fremme
QSL-tjenesten over hele verden.
Sydamerikanske tester i juli
Såfremt der er OZ-stationer, der har deltaget i
de to sydamerikanske tester, der fandt sted i juli
måned, men som vi kun har haft lejlighed til at
oplyse om i bulletinudsendelserne, skal vi her
bringe adresserne, hvortil logs skal indsendes. I
begge tilfælde gælder det, at loggene senest må
være poststemplede d. 30. sept. 1973.

RST/RS

Point:
Kontakt med station udenfor Europa giver tre
points. Europæisk station giver to points. QSO med
anden skandinavisk station tæller ikke.
Multiplikatorer:
Der gives en multiplikator
DXCC-land på hvert bånd.

over pointsmultiplikatorer og udregnet slutsum. Der
skal endvidere være påført kaldesignal, navn og
adresse, samt klasse. Der skal også medfølge en
underskrevet erklæring om, at testregleme og li
censbestemmelserne
er
overholdt.
Loggene
skal
være poststemplede senest d. 15. oktober 1973.
De sendes til:
Contest Manager/NRRL
Alf Almedal - LA5QK
N-4052 Røyneberg - Norge.
Testkommiteens afgørelse er endelig.

Den columbianske uafhængighedsdags contest:
(d. 21. & 22. juli 1973).
L.C.R.A. Concurso Indenpendencia
c/o HK3AFB Contest Committee Manager
Apartado Postal 584 Bogota-Colombia-S. America.
Venezuelan Air Force World Wide CW Contest:
(d. 28. & 29. juli 1973).
Commandancia General de la Aviacion,
Concurso 53,
Aniversario Aviacion Militar Venezolana
Aeroporto la
Carlota-Caracas-Venezuela-S. America.
Mini-testkalender.
6. og 7. okt. VK/ZL/Oceania fone
Kontakt: VK/ZL/Oceania.
6. og 7. okt. IARU Reg. I 432 og 1,296 MHz.
13. og 14. okt. RSGB 21/28 MHz contest fone.
Kontakt: G-prefixer.
13. og 14. okt. VK/ZL/Oceania contest CW.
Kontakt: VK/ZL/Oceania.
20. og 21. okt. WADM contest CW.
Kontakt: DM-stationer.
20. og 21. okt. RSGB 7 MHz contest CW.
Kontakt: G:prefixer.

OZ2NU
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Forholdene på vore DX bånd har i den forløbne
måned været ret gode. Der har især været ret gode
dage, med mulighed for QSO med Pacific området.
Man har da nu og da hørt flere OZ stn. afvikle
QSO med f.eks. K5LTH/KH6, (Kure) VR1 stn.
og også KM6. KS6. samt ZK1TA. Alt dette er på
14 MHz. Det kan ikke lade sig gøre på 21 MHz.
28 MHz er efterhånden ved at være noget ordknap,
bortset fra sporadiske åbninger til EU og de lidt
længere til Afrika og S. Amerika. Forleden aften
hørte jeg 9J2DT kaldte CQ-G på 80 m. I de 7 år
jeg har haft min færden på båndene, har jeg så
ofte hørt. at der bruges nogle ord som afslutning
på en QSO som f.eks.: Håber at møde dig igen
under bedre konditioner. Man kan da ikke lave om
på de naturlove som gør, at minimum og maksimum
solplet skifter ca. for hvert 5. år. Man kan forbedre
sit grej og sin antenne.
Blandt de mere eller mindre stabile rygter som
er fremkommet kan nævnes, at EP2WB vil forsøge
at komme i luften fra MP4Q. Der er ikke hørt sig
naler derfra de sidste år. Der blev også sagt, at
efter DX-peditionen febr. 1970, skulle man ikke for
vente amatørradio trivsel derfra foreløbig.
FL8OM og 4W1AF har planer om at komme
igang fra Kamaran Isl. her i de kommende måne
der. Disse info har jeg fået fra FL8OM. 1 øjeblik
ket er der meget varmt dernede. Man er også af
hængig af transporten derned. ET3ZU har også
haft denne sag i erindring, men jeg har ikke hørt
mere til hans planer.
Jeg lyttede forleden pa en QSO mellem VQ9MC
og en W2'er. Her blev der talt om. at VQ9MC
kendte
en
amator.
som
havde
kontaktet
Gus,
W4BPD, for at få info om Bouvet øen. Han havde
planer om at komme igang derfra.
OZ9XM, Karsten, fortæller, at han i 73 Maga
sinet har set Gus gøre rede for 2 mulige lande i
Europa. Det første er en lille stat. som ligger ved
bredden af Lugano søen og grænsen til HB9. Byen
der ligger lige ved siden af hedder Como. Der har
været aktivitet med kaldesignalet: IC 1 IN.
Det andet sted der er tale om ligger i Rom.
Det er en husblok med samme status som Vati
kanet. Navnet på mini staten er: The Royal order
of the Knight of Maltas House.
Den tredje mulighed som W4BPD omtaler er de
neutrale zoner, ved de Arabiske grænser. Det må
da være noget for Gus at komme selv og aktivere
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disse mere eller mindre selvstændige lokaliteter.
DL1CU omtaler i sit QRV magasin, at der i Sinai
halvøen findes en underafdeling af Mt. Athos,
navnet på denne lille stat er St. Katharina. Der er
mulighed for et nyt land til DXCC listen. En under
søgelse er allerede igang med 4X4 folk og DL1CU
gruppen. Nu hvor der har været omtalt hele 3
muligheder for at bringe nye lande på DXCC listen,
så er der dog stadigvæk et solidt flertal blandt DX
amatører, der prøver at aktivere de mere sjældne
lande først. Det er vel også målet, men hvad med
midlerne? Det må vel være mere samarbejde mel
lem de forskellige DX-klubber verden over.
Fra Santiago DX Club i USA er der sivet rygter
ud om en større tur til Pacific. Turen skulle om
fatte: FOS (Clipperton), KP6 samt VR3. Nærmere
info. ZK1TA DX-peditionen fik et ganske godt
forløb. Selve opr. kom jo en del »skævt« ind i
OZ-DX. Forholdene var ganske fine, det samme
kan siges om opr. Det halve af mandskabet stran
dede på en ø som hører med til Cook Isl. Her
kørte de med kaldesignalet ZK1IA og lavede 4000
QSO’er. Selve ZKITA fra Tongarewa har vel kørt
7-8000 QSO’er. Så lang tid der ikke er meddelt
noget i QST, tæller Tongarewa til Manihiki øgrup
pen. Alle QSL til W6KNH: Clyde J. Schoenfeld
Jr., 42 Donnaid Dr., Orinda. 94563 California.

KP4TL og OZ5CV havde deres første QSO i 1924.
KP4TL har for nylig besøgt OZ5CV.
(Foto via OZ5CV)

For dem der mangler VR6TC, har OZ3PO et par
gode ting at fortælle, om den sag, så skriv eller
ring til 3PO (03) 35 85 58. Han går jo bare og
venter på sit VR6TC QSL.
C29ED er nu QRT fra Nauru. Ken har fået et
job i Kina og forventes igang derfra, nej, jeg skrev
kun forventes. Evt. QSL fra Nauru sendes til
VK3TL. EP2PR går QRT, han skal være på den
Amerikanske Ambassade i Kina. Han beder folk
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om at holde udkik efter ham. Alle QSL fra hans
EP2PR går til: W4BBP. Det går langsomt, men
sikkert, for W2GHK at sende DJ6QT QSL ud.
72 log er endnu ikke modtaget.
K5LTH/KH6 er i luften fra Kure Isl. Han skal
være der i et år og er igang næsten hver dag, både
CW-SSB på 14 MHz. Meget hurtig QSL fra vores
allesammens Mary-Ann, WA3HUP, QTH: Mary A.
Crider, 212 Clark St., Lemoyne, 17043 P.A.
KC6SK, er stadig ret aktiv, selv om han arbej
der en hel på 160 m.
MP4BJR er meget igang fra Bahrain. QSL sen
des til K9KXA.
I sidste OZ-DX, stop pres, var der faldet et
kaldesignal ud. Den rigtige tekst var: W9IGW er
igang som VS5WW, håber at komme i luften fra
Bangla Desh.
Masser af DX-peditioner til de 2 forskellige JD
prefixer. Det er næsten ikke til at finde rede på de
forskellige QSL managers. Der er en flok med
JH3HPX i spidsen. De er igang fra den 27. juli til
11.
aug. QSL sendes til JA3GZN: Po Box 29.
Amagasaki Hyogo 660, Japan.
Stop pres: Det kan forventes, at New Guinea og
Papua i nær fremtid kun vil tælle til et land.
Hermed et par QSL adresser, som er ret aktuelle:
CR3AB via K3RLY. KZ5JF via WA1THY.

CR9AK via CT1CY.

KG6AAY via PO BOX
110 FPO, San Franc.
96630 U.S.A.
PJ9BB via W2VIB.

JE1CKA/C21 via
JAØ0CUV.
FG7XC via W4GJY.
FP0XX via K1DRN.
FP0DX via VE6AYU.
FL8HM via K4SKI.

ST2SA via K3RLY.
TU2DX via K7NHV.
TT8AC via DJ1LP.
TJ1BB via K4WQS, eller
Po Box 817, Yaounde,
Cameroon.
UA1KAE/2 via UA0BA.

FL8OM via DJ1TC.
HZ1HZ via Po Box
1999.
Jedda, S. Arabia.

VP2SG via Po Box 94
St. Vincent, B.W.I.
VP2MYA via W5MYA.
ZL3KK/C via ZL2AFZ.
XW8BP via DL7FT.
XT1AA via W1AM.

HB0ABV via DK3ST.
HM1EJ via W3HNK.
JY9GR via DK4PP.
JY9FOC via G2TO.
KZØWPX via WA8TDY

XT2AE via DJ9KR.
Det var slut for denne gang. Stof til OZ-DX
inden den 16. i måneden til Box 73, 5800 Nyborg.
Tlf. (09) 36 11 00.
OZ6MI
Vedr.
frekvensforudsigelserne,
læs
artiklen
side
303.

September måned 1973
Solplettal: 46

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz.

Strækning:

Km:

Pejling:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydi. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina

8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900

44.4
54,1
66.4
85,0
90,0
115,9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4

Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Fransisco
Sydi. Stillehav
Hawaii

11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4
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tid/frekvens:
1
8,3
8,3
8,4
8,9
9,2
11,0
13,2
10,8
9,2
11,8
11,7
11,9
10,2
9,6
9,6
9,1
9,5
9,6
9,6

3
10,3
10,7
11,2
11,9
12,1
12,7
12,6
8,8
8,2
10,5
10,9
11,3
9,4
8,1
8,0
7,5
8,1
8,2
9,2

5
15,3
16,2
17,5
19,2
19,6
20,7
19,3
16,5
10,7
9,3
10,5
10,4
8,1
7,5
7,6
8,4
9,3
9,7
11,8

7
9
18,8 20.0
19,8 17,3
21,0 21,4
22,5 22,4
22,8 22.6
24,1 24,0
24,4 25,0
23,6 24,8
15,9 17,4
12,0 20,9
17,2 21.2
15.1 18,4
11,7 10,8
9,7
8,5
9,6
7,5
10,5 14,2
8,6
7,2
11,4 14,6
13,8 14,5

11
20.1
15.6
21.4
18,3
22,2
23,4
25,5
26,0
17,8
24.6
22.3
22,7
19,3
14.7
16,1
17,2
7,4
16,8
13,8

13
17,2
15.4
21.3
15.9
22,5
23,4
25.4
26.5
17,6
25,2
22,3
22,8
20,7
19,1
19,0
17,8
9,8
14,7
13,3

15
14.1
14.4
18.9
14.6
20.9
22,5
25.3
27,0
17,3
25,3
21,8
22,3
20,1
18,9
18,8
17,7
14,1
13,9
11,3

17
12.2
10.5
16.7
14,7
18,6
20,7
24,2
26,4
17,7
25,5
22,8
23,3
20,4
18,9
18,8
17,7
16,7
17,1
14,8

19
10,4
11,5
13,6
11,8
14,8
16,7
19,8
20,1
16,1
21,4
22,7
23,6
21,0
18,9
18,7
16,9
16,4
16,1
14,4

21
10,3
10,3
10,6
11,4
11,7
13,5
15,8
17,2
12,1
15,9
16,9
17,6
16,7
15,5
15,4
13,9
13,8
13,6
12,2

23
8,5
8,4
8,5
9,4
9,8
12,2
14.6
13,0
10,0
13,1
12,8
13,1
12,1
11,5
11,5
10,7
11,1
11.0
10,6

OZ AUGUST 1973

Loggen
underskrives
af
førsteoperatøren.
Logs
sendes i to eksemplarer - det ene kan være til
EDR’s VHF test - senest d. 25. september 1973 til:
Testindbydelse
SSA indbyder
contest.

hermed

til

årets

Reg.

1

VHF

1. Deltagelse:
Alle licenserede amatörer i Reg. 1 kan deltage.
Multi-operator stationer kan deltage, hvis der kun
anvendes et kaldesignal under testen. Deltagerne
skal overholde respektive landes licensbestemmel
ser.
2. Test sektioner:
1. Faste stationer 144 MHz.
2. Portable/mobile stationer 144 MHz.
3. Tidspunkt:
Fra lordag d. 1. september kl.
søndag d. 2. september kl. 16.00 GMT.

16.00

GMT

til

5. Modulationstyper:
Al, A3j. A3a og F3.
6. Koder:
Består af RS eller RST rapport, efterfulgt af et
serienummer, som starter med 001 for den første
QSO. og foroges med en for hver følgende QSO.
Denne
kode efterfølges af QTH locatoren for
deltagerens position. Eks. 59003 EP10h.

skal

opfores

for

8. Logs:
Som logblade anvendes enten EDR's officielle
eller tilsvarende testlogblade. Disse må ikke have
et format mindre end A4 og skal have følgende
kolonner i denne orden: Dato, tid i GMT. kalde
signalet på modstationen, rapport og kode modta
get og krævede points. På loggens forste side skal
der gives følgende oplysninger: Navn og adresse
på operatøren (hvis flere, førsteoperatøren), kalde
signalet, test sektion, egen QTH locator. multioperatørstation ja eller nej, krævet totalpointssum,
kort beskrivelse af sender, modtager og antenne
samt hvis flere operatører, disses kalde signaler.
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9. Præmier:
Vinderen af hver testsektion får tildelt et certifi
kat. Deltagerne kæmper om følgende trofæer:
a. IARU Region 1 VHF Trophy, givet af NEAL
Crystals til vinderen af sektion 1.
b. PZK Trophy, givet af PZK, til vinderen af
sektion 2.

Aktivitetstesten
7. runde i testen gav følgende placeringer:

4. Antal QSO:
Hver station må kun kontaktes en gang, enten
den er fast. portabel eller mobil. Hvis en station
kontaktes flere gange, tæller kun en af dem for
points. Kontakt via aktive repeatere eller transla
tors vil ikke blive godkendt som pointsgivende.

7. Points:
1 points pr. km. Slutsummen
oven på det første logblad.

Jørgen Brandi OZ9SW
Vorgod Østerby
7400 Herning

144 MHz:
OZ9PZ - 516
OZ6ZZ - 513
OZ1FF - 440
OZ5QF - 368
OZ5ZD - 275
OZ1RH - 248
OZ8SL - 234
OZ6HY - 166
OZ6TW - 158

432 MHz:
OZ3TZ/a - 31
OZ1FF - 24
OZ6TW - 17
OZ1UHS - 17

OZ7UV - 146
OZ8QD - 79
OZ2GM - 66
OZ7YO - 61
OZ6XR - 44
OZ1NV - 41
OZ6BT/a - 28
OZ1WN - 14
OZ5FX - 10
OZ3IF 9

OZ9FR - 16
OZ7WG - 12
OZ9PZ - 9

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.

Repeaternyt
Den 15. juli startede en ny repeater i Skive
området.
Repeateren
er
forsøgsvis
opstillet
hos
OZ3MC i Stoholm, 12 km SØ for Skive, medens
der eftersøges en egnet QTH i Thy. Det er OZ8HX,
OZ6WE og OZ3MC der står bag projektet. Repeaterens data er følgende:
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Call: OZ3REX
Ansvarshavende: OZ8HX
Frekvenser: 145,025/145,625 MHz
Opkald: 1750 Hz i 2 sek.
Antennehøjde: 85 m o.h.
Senderantenne: GP
Modtagerantenne: Dipol
Sender: 25 W output
Når dette læses er der sandsynligvis startet en
ny 70 cm repeater i Sønderjylland. Ansvarshavende
er OZ8JV. Nærmere oplysninger i næste OZ.
OZ9SW

MHz, 09.30 GMT - 3,590 MHz og
10.00 GMT - 3,590 MHz. Operatør: DL8VX.

S.A.R.T.G. World Wide RTTY Contest 1973
Husk testen:
18/8 fra 00.00-08.00 GMT
18/8 fra 16.00-24.00 GMT
19/8 fra 08.00-16.00 GMT
regler: se OZ juli 73.
OZ4FF

SWL-

sparcen

RTTY amatøren
7.659
7.560
6.562
5.670
2.432
594
372
260

P
P
P
P
P
P
P
P

Checklog: OZ4SO

Tyskland
Den tyske RTTY bulletin fra GARTG starter
igen den 1. september 1973. Fremover vil den kun
blive sendt den 2. og 4. søndag i måneden på
følgende tider og frekvenser: 08.30 GMT - 7.035
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MHz,

Canada
CARTG sender en bulletin hver søndag kl. 19.30
GMT på 14,080 MHz.

Repeatermøde
Undertegnede
radioamatører
har
drøftet
spørgs
målet om oprettelse af en repeaterstation i den
nordvestlige del af Nordsjælland.
Efter at OZ3REA er flyttet til Lyngby, har
amatørerne i dette område ikke længere mulighed
for at række denne repeater, når der sendes fra et
mobilt anlæg.
En P&T tilladelse skulle være klar, ligesom un
derskriverne har et forslag til antenneplacering.
Er der den fornødne interesse for yderligere en
repeaterstation på Sjælland?
Dette drøftes på et møde torsdag d. 23. august
kl. 19.00 på Frederiksværk Hotel, Torvet, Frede
riksværk.
Radioamatører i området Gilleleje, Fredensborg,
Hillerød. Ølstykke. Frederikssund, Jægerspris, Ny
købing. Hundested og Helsinge indbydes - sammen
med alle øvrige interesserede.
OZ9YC - OZ5AK - OZ9ZU

Resultater fra den 5. RTTY WAEDC contest 1973
I. I1BAY
26.535 P 9. W6WZ
2.IT9ZWS
25.346 P 10. 11PXC
3. LU2ESB
19.488 P
SM0OY
4. DL2AK
15.232 P
SM5BKA
5. PY6FI
14.782 P
OZ4FF
6. W2LFL
9.996 P
OH0NI
7. ZL2ALW
8.430 P
SM6EDH
8. SM2EKM
8.128 P
SM6ASW

145,3

Det går fortsat godt i sommerkonkurrencen, idet
jeg hver måned bliver overhældt med en masse be
svarelser- hvilket kun er godt. Dette er andensidste
runde, så hvis du også vil have en chance for at
vinde en præmie, må du hellere komme op af start
hullerne nu! Her er det næste opgavesæt:
1) Hvad betyder rapporten 549?
2) Nævn navnene og forkortelserne for 3 kendte
diplomer.
3) Fra hvilke standpladser opererer følgende statio
ner: (a) EL2ABIMM tb) DL2AB/AM (c) W2AB
C/M (d) OZ2AB/A (e) PY2AB/PZ.
Svarene
kan
findes
i
QSO-instruktionen,
OZ,
QTH-listen.
Vejen
til
Sendetilladelsen,
licensbe
stemmelserne m. v. Præmierne består som sædvanlig
af 2 stk. logbøger, der uddeles blandt alle indsendere
af rigtige og forkerte løsninger, og denne gang træk
kes lod om et stk. »The Radio Amateur’s World
Map« blandt de rigtige løsninger.
Og svarene fra sidste gang:
I (»Godmorgen kære gamle mand. Tak for opkald
og udmærket rapport. Dit signal forstyrres men
læses fuldstændigt uden besvær, signalstyrken er
ret kraftig og signaltonen er absolut ren«.
2) »CQ World Wide DX Contest« (CQ WW DX Con
test). Opkaldet kan f.eks. være »CQ WW« ved
telegrafi og »CQ World Wide Test« ved fone.
»All Asian DX Contest« (AA DX Contest). Op
kald f.eks.: »CQ AA« (CW) og »CQ All Asia Test«
(fone).
»Scandinavian Activity Contest« (SAC). Opkald
f.eks.: »CQ Scan« (CW) og »CQ Scandinavia
Test« (fone).
3) Sverige - Jugoslavien - Italien - Ungarn - USA.
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Som du sikkert har opdaget findes der en masse
amatørkorkortelser,
disse
skyldes
tildels
CWamatørernes magelighed og dels, at koder og forkor
telser baseret på det engelske sprog gor det muligt
at gennemføre CW-kontakter uden det store sprog
kundskab. Den mest kendte kode er nok Q-koden,
som har sin oprindelse i den professionelle radiote
legrafi, men en del af forkortelserne kan udmærket
benyttes i amatørtrafikken og en del af koden er
da også gengivet i QSO-instruktionen og Vejen til
Sendetilladelsen. Der findes imidlertid et par Qforkortelser mere. som er godt at kunne:
QAV: Jeg kalder . . .
QCM: Der synes at være noget galt med din trans
mission.
Q1F: . . . (call) benytter . . . (frekvens).
QRB: Afstanden mellem vore stationer er . . .
QSM: Gentag den sidste meddelelse.
I forrige nummer lovede jeg at bringe Z-koden,
som er en slags efterligning af Q-koden. Z-koden
er desværre ikke så kendt, hvilket er mærkeligt når
man tager i betragtning, at den er yderst nem at
huske - hvis man blot har den engelske sætning
i baghovedet. F.eks. betyder ZGW: »Your signals
are getting weaker,« og ZWO: »Send words once«.
På grund af pladsmangel gengives koden kun i den
danske oversættelse, men er man yderligere interes
seret kan koden findes i RSGB's håndbog (s. 20,4)
og i »QRV« (nr. 5.73). Men her er koden:
ZAN: Jeg modtager absolut intet.
ZAO: Dit telefonisignal er uforståeligt - benyt teleg
rafi.
ZCK: Check din nøgling.
ZDF: Din sender driver.
ZFO: Dit signal er faded out.
ZGS: Dit signal bliver kraftigere.
ZGW: Dit signal bliver svagere.
ZMR: Dit signal forstyrres kraftigt, men er stadig
læsbart.
ZOK: Jeg modtager alt OK.
ZRN: Din signaltone er uren.
ZSU: Dit signal er ulæseligt.
ZTH: Send med nogle.
ZTV: Send med el-bug.
ZWC: Shirp og klik kan høres.
ZWO: Send hvert ord en gang.
ZWT: Send hvert ord to gange.
Ligesom ved Q-koden kan man også anvende Zkoden til at stille spørgsmål:
»ZWT?«: »Skal jeg sende hvert ord to gange?«
Man kan synes at det er umuligt at lære alle disse
forkortelser, men det er jo heller ikke nødvendigt.
Imidlertid er det rart at have dem opskrevet et sted,
så man hurtigt kan finde dem frem, hvis man pludse
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lig skulle blive overfaldet med disse forkortelser
under en QSO. Skriv dem derfor op på en seddel
- eller endnu bedre: Skriv dem bag i din QSOinstruktion. Foruden Q- og Z-koden findes der også
de
almindelige
amatørforkortelser.
Disse
stammer
fra engelske ord, hvor man enten forkorter ordet
(f.eks.: OM = Old Man) eller benytter bogstaver,
hvis udtale kan minde om ordet (See you = cu).
Er man erfaren udi det engelske sprog kan man på
stående fod forkorte lange ord, forudsat at amatøren
i den anden ende også kan det engelske sprog.
I contests m.v. benyttes ofte forkortelser for tal.
I stedet for et ni-tal (dah-dah-dah-dah-di) anvendes
ofte et N (dah-di), idet man »smider« de tre første
streger væk. 8-tallet (dah-dah-dah-di-di) bliver såle
des til et D (dah-di-di) og sådan kan man fortsætte
videre, men i praksis benyttes disse forkortelser kun
for 5.8 og 9-tallet. (Femtallet bliver til et E (di).)
Måske kan du nu bedre forstå nogle af de ting,
som foregår i de lave ender af amatørbåndene du har ihvertfald fået et par tips, som skulle gøre
det lettere for dig at benytte CW, når licensen er
hjemme. Men indtil da skulle du prøve at lytte til
CW-QSO’erne. CW er et interessant sprog, som nok
er værd at lytte til. Du snyder dig selv ved ikke
at prøve!
Stof, spørgsmål og løsninger sendes som sædvan
lig til: OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500
Middelfart.

Nej, du tager fejl! Det er ikke et billede af SWLspaltens redaktør. Derimod skulle det forestille den
store båndtrold, og som det jo ses, er han allerede
på vej hen over 40-meter båndet. Men resten af
historien får du i næste OZ.
OZ9XM
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Antal ræve.

Samlet tid.

Jæger.
OZ7YM
Helmut Christensen
Jørgen Nielsen
Steen Christensen
OZ6KV
OZ1YX
Ingrid Lind
OZ6R1
Buller
Axel Lykke Borg
Carl Georg Johansen
Erik Lind
OZ2CV
Anders Andersen
Gerhard Christensen
Finn Lorentzen
OZ1LD
Claus
OZ8JD
OZ3MI
Axel Petersen
OZ8GW

QTH.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

Observatør.

I
2

Point til DM

Placering.

RESULTATLISTE
for store østjyske mesterskab i rævejagt 1973

OZ6GV
Ove
Kaj
Erik
Jørn
OZ3DL
Jefsen
Hans
Kris
Egon
Bent
Frida
OZ9PZ
Søren
Anders
OZ5HF
Inge
Liselotte
Vibeke
Monty
Werner
OZ8GD

Åbenrå
Tønder
Kolding
Kolding
Herning
Åbenrå
Tønder
Tønder
Herning
Tønder
Tønder
Tønder
Herning
Tønder
Tønder
Herning
Nyborg
Nyborg
Odense
Fredericia
Åbenrå
Herning

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
1
1

3.40.07
3.50.27
3.50.45
3.51.03
4.04.09
4.08.18
4.24.13
4.42.42
4.59.00
5.02.09
3.39.55
4.23.48
4.37.41
4.40.02
4.49.36
5.04.17
4.50.56
3.30.30
3.56.08
4.03.41
1.06.56
1.45.21

KREDS

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

Forberedelseskursus til såvel mundtlig som skriftlig prøve.
Kræver godt kendskab til matematik. Deltagere med D-licens
som
ønsker
at
aflægge
den
skriftlige
prøve
henvises
til
disse kursus. (90 timer) pris kr. 115,-:

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

KREDSARRANGEMENT

1235 man Hillerødgades Skole
1236 tir Hillerødgades Skole

19-22 Hans B. Jensen
19-22 Hans B. Jensen

TEKNISKE KURSER OG MORSEKURSER
tilmeld dig allerede nu.
I år har vi udvidet samarbejdet med
undervisning på en række skoler jævnt
havn.

FOF og kan tilbyde
fordelt over Køben

1237 man og tor (fra jan.-apr.)
1238 man og tor (fra jan.-apr.)

Forberedelseskursus til den mundtlige prøve
(giver adgang til D-licens) (72 timer) pris kr. 106,^:
1215 man
Holsteinsgades Skole 17-20
1216 man
Valby Skole
1217 tir
Bellahøj Skole
1218 tir
Sønderjyllandskolen
1219 ons
Østrigsgades Skole
1220 ons
Sølvgades Skole
1221 tor
Hyltebjerg Skole
1222 tor Emdrup Skole
1223 fre
Nyboder Skole
1224 lør
Rødkilde Skole
1225 lør
Rødkilde Skole
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19-22
19-22
19-22
19-22
19-22
17-20
19-22
17-20
10-13
14-17

Speciel
forberedelseskursus
til
D-licens
(mundtlig
prøve).
Starter i det tidlige forår i samarbejde med Danmarks Radio
og TV. Der må påregnes en del forberedelsesarbejde.
(72 timer) pris kr. 106.-:

Niels Witthøft
Benny Håstrup
B. A. Kolmorgen
Mogens Pelle
Peter Raabye
Mogens Pelle
Mogens Pelle
Vagn Fredberg
Peter Raabye
Mogens Pelle
Benny Håstrup

19-22
Rahbekskolen
19-22 Emdrup Skole

D-licensen
kan
suppleres
med
en
morseprøve,
hvorefter
man øjeblikkelig erhverver sig C-licens, der yderligere giver
tilladelse til at køre indtil 10 W på alle amatørbåndene 80, 40,
20, 15 og 10 meter. Har man nu C-licens, får man automatisk
B-licens efter 1 års forløb og må nu køre 100 W på alle bånd:
Morsekurser (100 timer) pris kr. 125,-:
1240 tir og tor
1241 tir og tor
1242 lør Rødkilde Skole
1243 lør Rødkilde Skole

17-19
Henry
Schmidt
19-21
Henry
Schmidt
09-12 Sv. Aa. Jensen
12-15 Sv. Aa. Jensen
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(Vedr. hold nr.
meddelt i september).

1240

og

1241:

undervisningssted

vil

blive

TILMELD DIG ALLEREDE NU: Tilmelding kan kun ske ved
at indsende kursusgebyr enten pr. giro eller pr. check direkte
til
FOF,
Købmagergade 22, 4. sal.
1150 Kbh. K.
FOF’s giro nr.: 3 35 24. Tlf. 11 19 80.
Alle, der har foretaget indbetaling, vil i løbet af september
få meddelelse om 1. undervisningsdag.
Kbh.’s-afdelingen

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD. Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv., 2300S.
Sekr.: OZ9JB. Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf.: (01) 73 29 97.
For bedre at holde kontinuitet i klubaktiviteterne vil vi som
noget nyt søge at planlægge alle programpunkter to måneder
frem. Således kan alle bedre tilrettelægge deres deltagelse i
diverse aktiviteter. Med den nye ordning vil det desuden
være muligt i god tid at ændre programpunkter, hvis for
håndsinteressen viser sig at være for ringe.
Programmet for august og september bliver:
16. aug.: Første møde efter ferien.
23. aug.: Klubaften. For at skabe aktivitet også på klubaftenerne har vi besluttet vinteren igennem at anvende nogle
af disse aftener til demonstration af amatørgrej. Grejet er
medlemmernes stationer. Når vinteren er omme, håber vi
at have demonstreret de mest kendte fabrikater. Denne
aften lægger OZ9BD ud med sin Heath-Kit SB 100.
30. aug.: Gennemgang af virkemåden af et SWR (standbølge)
meter. SWR-meteret er tænkt som byggeprojekt for inter
esserede
medlemmer,
hvorfor
byggesæt
kan
bestilles
denne aften.
6. sept.: Filmaften. Programmet offentliggøres ved opslag.
13. sept.: Vi bygger SWR-meter.
20. sept.: Vi bygger SWR-meter.
27. sept.: Klubaften.
4. okt.: Vi snakker brug af QSL og båndkultur.
11.
okt.: Filmaften. Programmet vil blive offentliggjort forinden
ved opslag i klubben, samt i september OZ.

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken.
Vi holder møde mandage kl. 20, og QSL-udlevering
finder sted fra 19.30-20.00.
Fmd.: OZ5RO, Ove Blavnfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Kursus i morse
nummer af OZ.

og

teknik

er

bekendtgjort

andetsteds

i

dette

Programmet:
Mandag den 20. august: 4AO viser sine film om rævejagter
og ballonopsendelser. Hvis nogen ellers har noget interes
sant at vise fra ferien (film eller farvebilleder) så tag det med.
Mandag den 27. august: Klubaften.
Mandag den. 3. september: Auktion. Sælgere bedes tilmelde
sig til 5RO snarest.
Mandag den 10. september: Klubaften.
Mandag den 17. september: Som tidligere lovet vil Thorsen
(Mimax Radio) foretage målinger på amatørernes grej. Det
er begrænset, hvor mange vi kan nå, så interesserede bedes
melde sig til 5RO snarest.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

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

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubmøde.
Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4FF, Karsten Tranberg, tlf. (03) 95 31 11.
Program gældende fra 1/9 1973:
Mandag kl. 19: Byggeaktivitet (værkstedet).
Mandag kl. 19: Walkie-Talkie gruppen (samlingsstuen).
Tirsdag kl. 19: Almindelig klubaften.
Onsdag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Torsdag kl. 19: Licens til verden ved OZ4QQ.
Fredag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Søndag kl. 10: Drop-in med hyggeligt samvær.
Åbent hus

Rævejagter:
Når dette OZ udkommer, er vi godt i gang med sommerens
rævejagtskonkurrence. Vi holder rævejagt hver anden fredag
i de dejlige områder omkring Giesegaard, dvs. i området
mellem Køge. Ringsted og Roskilde. Kortet hedder A3426,
Giesegaard, og vi mødes på parkeringspladsen øst for Yder
holm kro kl. ca. 19.30. Første sending er kl. 20.00 og sidste
kl. 22.01. Vi kører med to ræve. Selv om du ikke ønsker at
deltage i konkurrencen, er du velkommen til at møde op og
deltage på »free lance« basis for fornøjelsens skyld. Vil du
gerne se, hvad rævejagt er, kan du blot møde op til tiden,
idet det næsten altid vil være muligt at finde en plads. Bedst
ville det være. om du først ringede til undertegnede for
nærmere instruktion. Telefonnummeret er (01) 55 25 01. De
planlagte datoer er:
Fredag d. 17. august.
Fredag d. 31. august.
Fredag d. 14. september.
Fredag d. 28. september.
Vy 73 de OZ1NB, Niels
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Weekenden 1. og 2. september afholder vi vort tradionelle
»Åbent Hus«. Dette år kommer OZ9FA og OZ1DT herover og
demonstrerer og fortæller om SSTV. - Desuden bliver vi aktive
med RTTY stationer. Alle interesserede fra hele Bornholm er
velkommen.
RTTY test
Lørdag den 18. aug. fra 01.00-09.00
Lørdag den 18. aug. fra 17.00-01.00
Søndag den 19. aug. fra 09.00-17.00
kører OZ4EDR RTTY test (SARTG).
Det er vort håb med alle sejl sat til
lingen. Hl.

DNT
DNT
DNT
at »ordne« Randers afde
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR
Lokale: GL Hellebæksvej 63.
Fmd.: OZ8PK, P. Kreiberg-Jensen, Sdr. Strandvej 36 A,
3000 Helsingør. Tlf. (03) 21 64 98.
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Ved Hillerød-klubmesterskabet i rævejagt deltog 2 hold her
fra og de »ryddede bordet«, idet 8FG og 5FO blev no. 1 og
80M med makker blev no. 2.
Generalforsamlingen afholdes snart, medlemmerne får di
rekte oplysning herom.
Alm. klubaften hver tirsdag kl, 20.
Vy 73 de OZ8RY

ÅLBORG
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdage kl. 20.
Fmd.: OZ4X, Erik Flansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Skalborg.
Tlf. (08) 18 37 90.
Kass.: OZ7ND, Anders Fløjen, Vadum Kirkevej 5,9430 Vadum.
Tlf. (08) 27 12 80.

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Flasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.
Lige inden fristen for indsendelse til OZ udløber har vi fået
nys om at OZ2FN vil komme torsdag d. 30. august for at demon
strere sit rævegrej for os. Der vil blive arrangeret en lille jagt
som den foregik i »de gode gamle dage« nemlig til fods. Ræve
jagten går snart ind, så I der er interesseret kan nemt nå at
få en modtager klar til den tid og så er det bare om at suge
til sig når 2FN kommer. Det har før været på tale med rævejagt
i Roskildeafdelingen, men det er vist kun nogle få stykker, der
har drevet det til noget rigtigt. Nu er der lejlighed til igen at
tage tråden op. Bare rolig, nu er der ingen undskyldninger
så som at I ikke gider at slæbe rundt på den gamle 4 rørs
pejlemodtager for at deltage i jagten - transistoren og printet
er opfundet!!!
Mon ikke også der er nogle stykker, der trænger til at komme
ud og »botanisere« lidt - det er jo en god undskyldning for
at komme i skoven, at man deltager i Rævejagt.
Programmet for den kommende måned går mest på vort
»standardprogram« så det er alt hvad jeg har denne gang.
Næh forresten-jeg skulle bruge en batteriholder til 4 penlightceller i min ferie. Til staden flux det gik. Desværre var der
kun 6-styks at få. Men prisen for en 4-styks var ca. 5 kr. alle
vegne - næsten da. Min sidste forespørgsel var hos vor ven
5AB der godtnok havde en 4-styks men den kostede kr. 10!
Vy 73 de OZ4OV, Ole

Hovedbestyrelsesmedl.:

Hovedbestyrelsesmedl.:

KREDS

OZ90G Otto S. Nielsen.
Brændgårdvej 33' tv
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

KREDS

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

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.

HURUP
Lokale: Lindalsminde GI. Skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR Svend Olaf Madsen, Oksenbøl.
Tlf. (07) 94 14 85.
Vor sommerferie slutter den 16. august, hvorefter vi gerne
ser medlemmerne møde talstærkt op og med fornyet energi
kaste sig over opgaverne.
Vy 73 de OZ8VU, Jørgen

VIBORG
Fmd.: OX8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32,
8800 Viborg, tlf. (06) 64 71 61.
Rævejagten fortsættersom sædvanlig hveranden onsdag på
kort 1:25000 1215 SØ Viborg.
Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50,
derefter udsendelse hver 10. min.
Onsdag den 15. august
Onsdag den 29. august
Onsdag den 12. september
Onsdag den 26. september
OZ5LD, Leo Dam
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Program:
15. aug.: Vi mødes igen - hyggeaften.
20.aug.: Rævejagt G.
22.aug.: Månedens »Mini-debat«.
29. aug.: Vi debatterer før GF.
3.sept.: Rævejagt K.
5.sept.: GENERALFORSAMLING, der afholdes på konditori
»Kristine«, Vesterbro. Ålborg, kl. 19.30.
Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang.
Vel mødt.
12. sept.: Transmissionslinier V/OZ7ND.
17.sept.: Rævejagt G.
19. sept.: Besøg på Flyvestation Ålborg.
26. sept.: Klubaften.
1. okt.: Rævejagt K.
15. okt.: Rævejagt G.
Se i øvrigt nærmere om rævejagterne i OZ juni side 235.
Referat, resultater, præmier m.m. fra TRANUM lejren, se under
landsarrangementer.
På gensyn hver onsdag.
Vy 73 de OZ4X, Erik

Program:
Ons. d. 22. aug.: Foredrag: »Impedanstilpasning«.
Ons. d. 29. aug.: Mødeaften.
Ons. d. 5. sept.: Esbjergafd. besøger Ribe.
Ons. d. 12. sept.: Foredrag: »Ledere og halvledere« (50H).
Ons. d. 19. sept.: Mødeaften.
Til lykke til OZ6GA med morseprøven!
Vy 73 de OZ5OH, Ole

HERNING
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Postboks 1403, giro 54196.
Møde hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4DE, Bent Hansen.
Sekr.: OZ1GX, Gunnar Kruger,
Tlf. (07) 12 94 91.

Trehuse

Lind,

7400

Herning.

-Nå - så skal vi til det igen. Skoleferien er forbi for denne
gang, så vi andre kan vidst godt tillade os at begynde aktiviteter
ne igen.
Først en tak til Give afd. for en vellykket Week-endtur til
Hesselhus camping. Vor tranceiver blev ved den lejlighed »luf
tet«. Denne og en 2-meter station blev flittig benyttet. Den vel
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nok vigtigste QSO var med OX3EA/OZ9OG på 20 meter.
Dernæst er der programmet for den kommende måneds tid.
Vi agter en af de 2 sidste week-ends af august måned at holde
en week-endlejr i Virksund. Jeg kan få rådighed over et hus
med ca. 24 sengepladser fordelt i fire rum. Vi skal selv med
bringe sengetøj, men kogegrej forefindes. Det endelige tids
punkt vil blive bekendtgjort senere på klubbens opslagstavle
og over OZ3REE.
Det øvrige program:
22/8: Hygge-snakke-pjanke-kaffe-the-møde m.v.
29/8 og 5/9: Planlægning af efterårets og vinterens projekt???
12/9: Foredrag ved OZ9SW over emnerne - »FM på VHF« »Tester på VHF-,
19/9 og 26/9: Vil blive nærmere bekendtgjort på klubbens op
slagstavle og over OZ3REE.
Tænk i øvrigt allerede nu over om DU har noget til efterårs
auktionen. Dette arrangement er jo et af højdepunkterne i
klubben.
Klubbens bestyrelse har, efter at 0Z90G er rejst til OX-land,
konstitueret OZ4DE som formand indtil næste GF.
Vy 73 de OZ1GX

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Kasserer: Poul Andreasen, Saltgade 4 o.g., 6760 Ribe.
Møderne genoptages onsdag d. 15. august kl. 19.30.
Som I ved. er undertegnede udvandret til Kolding, og denne
lille meddelelse er derfor den sidste fra min hånd under over
skriften Ribe.
Tak for godt samarbejde. Vi høres!
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN. Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.
Den 16. august afholdes der møde i lokalerne kl. 20, hvor
vi taler om EDR s kommende generalforsamling i Odense.
Næste mode bliver torsdag den 6. september, hvorefter mø
derne fortsætter med den første og tredie torsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5WK Karl Wagner Ærholm 9.
6200 Åbenrå TI*” 04)62 13 11.

hvor der foruden den smukke have også er veteranbilmuseum
m.m. Hjemturen går over Sdr. Broby.
For de der tager turen »uden om« er der mulighed for at
kontakte OZ1GO, Klint, i Assens på 145.750 MHz eller 145.900
MHz. OZ1GO vil i øvrigt være os behjælpelig under hele turen.
For de der tager »over vandet« starter turen ca. kl. 08.30
ved Fynshav. HUSK for en sikkerheds skyld at reservere plads
på færgen.
Der vil være stationer QRV på den sønderjyske repeater og
på 145.900 MHz.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 16‘.
Fmd.: OZ5PG, Peter Gråber, Ribelandevej 78.
Tlf. (04) 52 57 89.
Vi holder stadig ferie
Men mobiltesten kører videre, så husk: Den første tirsdag
i september er mobiltest-aften. Når dette læses, er programmet
for de kommende måneder tilgået hver enkelt. Men ét kan rø
bes; Den første mødeaften bliver mandag den 3/9 kl. 19.30
i klublokalet, hvor vi hilser på hinanden over et par kolde øller
og spegepølsemadder. Fortsat god ferie og på gensyn den
3/9 1973 kl. 19.30.
Vy 73 de 5 GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.
Ferien er forbi for denne gang og vi lægger ud med udflugten
til Sydfyn, lørdag den 25. august 1973. Nærmere info under
KREDSARRANGEMENT.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.
Vel mødt igen efter sommerferien. Klubbens arbejde vil i
nogen tid fremover blive præget af et morsekursus. Dette har
bud både til D-licensindehavere og til de »gamle«, der har
glemt det meste af CW-færdigheden. Det er måske for lidt med
én lektion pr. uge, men det kan vi vende tilbage til.
Program:
28. aug.: Klubaften.
11. sept.: CW.
18. sept.: CW.
Alle dage kl. 19.30.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

KREDSARRANGEMENT
Den fælles sønderjyske udflugt den 25. august 1973 går i
år til Sydfyn med et fælles startmødested på parkeringspladsen
lige efter dæmningen til Helnæs (og ikke i Køng, som meddelt
i OZ juli). Vi mødes ca kl. 11.00 og fortærer indholdet af de
medbragte madkurve.
Efter vel udført gerning starter den egentlige tur, hvor vi
først tager til herregården Løgismose, derefter til Millinge med
Stensgård og turen fortsætter til Home, hvor vi i forbifarten
kaster et øje på Fyns rundkirke. Turen går videre til Arreskov
slot, Svanninge Bakker og Brahetrolleborg, samt til Egeskov,
OZ AUGUST 1973

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Det månedlige
1930 i klubhuset.

møde

afholdes

torsdag,

den

23.

august

kl.

Sommerpausen er jo snart overstået, så du må godt begynde
at lægge hovedet i blød, så du er parat med en masse gode
ideer angående vinterens arbejde.
Se i øvrigt også under Kredsarrangementer.
Vy 73 de OZ6IC
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LANDSARRANGEMENTER
TRANUM LEJREN
blev igen i år en succes. Der var 140 fastboende og antallet
af gæster løb op på i alt 254 forskellige ansigter.
Der blev afholdt rævejagter, mobiltest, skægjagter »Blind Jæ
ger« og det hele sluttede med en fest lørdag aften, hvor der
var samlet ca. 100 mennesker i »Festteltet«. Samme aften af
holdtes diverse konkurrencer og desuden var der overrækkelse
af præmier for indsatsen i konkurrencerne, der havde følgende
resultater:

Hermed bringer vi samtidig en tak til såvel fastboende, gæster
som alle der hjalp os på den ene eller anden måde. En særlig
tak til de firmaer, der skænkede præmier til vore arrangementer,
nemlig:
Arhus
Radiolager
(OZ2LM),
Eigil
Andersen,
Trio
(OZ2EU-OZ6SM),
Ahrent
Flensborgs
boghandel
(OZ1D),
Fa.
Greystoneelektronic,
Instrutek,
OZ1MC,
Frederikshavn,
P.b.e.elektronic,
Radio-parts,
Sono
akustik,
Thomsen
elektronic
(OZ5ID).
Lodtrækningen
på vore mærker forløb således:
1. præmie på nr. 246
2. præmie på nr. 101
3. præmie på nr. 138
og i anledning af, at det var tredie år vi var på denne plads
fordeler vi vin på nr. 100 og 200.
Alle mærker sendes til
OZ4X, Erik Hansen,
Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg.
hvorefter præmierne vil blive sendt til vinderne.
Dette kun et lille udpluk som referat fra Tranum. Tak for
1973 og (måske) på gensyn i 1974, se OZ marts/april 1974.
Vy 73 de OZ4X, Erik
LICENS TIL VERDEN . . .
I OZ nummer fire der efterlyser man
lidt teknisk stof til bladet af hvo, som skrive kan,
og jeg kan sagtens spidse pennen,
men det er småt med teknisk kenden,
thi havde jeg fornøden kunnen,
i æteren jeg brugte munden.

Mobiltest
1 OZ9JE
2 OZ3MV
3 OZ6SB/7IL
4 OZ2WK
5 OZ7YO
6 OZ2ZJ/5YG
7 OZ4PY
8 OZ5MU
9 OZ3GI/9JY
10 OZ2XZ
11 OZ7TL
12 OZ3MC
13 OZ7LZ
14 OZ1DV

76 QSO
66 QSO
63 QSO
61 QSO
61 QSO
59 QSO
64 QSO
61 QSO
46 QSO
42 QSO
39 QSO
31 QSO
32 QSO
32 QSO

Samlede jagter
1 OZ7LZ/6SB
2 OZ5YG/2ZJ
3 OZ1LD/XYL
4 OZ2IM/3MV
5 OZ3PS
6 OZ4NA/5XE
OZ3MC
8 OZ8HX
9 OX6UD
10 OZ4X
11 OZ2BA

531 p
527 p
380 p
363 p
275 p
198 p
198 p
162 p
120 p
116 p
113 p

840 p
740 p
715 p
690 p
685 p
665 p
660 p
650 p
530 p
495 p
465 p
390 p
395 p
345 p

Skægjagt den 13/7 kl. 14
148 p
1 2ZJ/5YG
6SB/7LZ
148 p
2 1LD/4PY
147 p
3 9HP/2WK
115 p
4 3MC/8YN
10 p

12 OZ8YN/7YD
13 OZ9HP/2WK
14 OZ7SG
15 OZ4PY
16 OZ2OE
OZ7IL
OZ4ER
OZ5XD
OZ4TZ
OZ1IS

Dog, søstre, nu det dages! I øst der anes lys!
Blad om på hundred-fyrre, så får du nemlig nys
om kursus og licens til alle,
det kan man virk'lig service kalde,
til vinter åbner vi for »kassen«
og er elev i første-klassen.

105 p
99 p
94 p
76 p
0p
0p
0p
Op
0p
Op

Bemærk, at ikke alle var med på samtlige jagter.

Tranum jagten 1973 - lørdag den 14/7 kl. 15
1 OZ5YG/2ZJ
128 p
7 OZ3MC/8XU
2 OZ7LZ/6SB
125 p
8 OZ4NA/5XE
3 OZ1LD/XYL
108 p
9 OZ3PS/5HP
4 OZ8YN/7YD
105 p
10 OZ9HP/2WK
5 OZ8HZ/6WE
83 p
OZ7SG
6 OZ2IM/3MV
68 p
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Teknikken er besværlig, når man skal halicens,
man læser, og man spørger, og tiden går imens,
hvordan skal stakkels, travle koner
få hold på sprælske æter-toner
og lære stof af første klasses,
mens mand og hus og have passes?

Så får vi syn for sagen om måling af frekvens.
Fra Gedser og til Skagen vil alle ha' licens.
Kapacitet og højpasfiltre
kan gøre seerne helt iltre,
antenner må vi alle kende,
og gamle Ohms lov at anvende.
Der læses og studeres, når TV sætter ind,
i klubberne man mødes, på kundskab lægges vind.
Selv bedstemor i gyngestolen
hun følger gladelig parolen.
»Hvis knægten kan, så kan jeg osse,
for bedstemor er ingen tosse!«
Jeg tror, jeg ganske stille vil gå i gang i dag,
begyndelsen er lille, frekvensen den er svag,
men jeg vil lære og erfare,
så jeg de spørgsmål kan besvare,
at ikke censor engang siger:
»Licens er ikke no'et for piger!«

45 p
9p

XYL - »Station Nord«

7P
0p
0p

Afdelingsbestyrelser - slå endnu engang op på side 140
og læs om »Licens til verden«. Det er ikke forsent at komme
igang med tilrettelæggelsen, men heller ikke spor for tidligt.

*
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AMATØRANNONCER

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.

Sælges: 2 m transceiver TRIO TR 2200 med alt tilbehør, 900,kr.
OZ8BM, tlf. (03) 32 91 85 efter kl. 17.

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

Sælges: Nye motorer, 16-30 V OC, 0,5 A, udveksling
6.000/1,19, elektrisk bremse, indbygget BCI & TVI filter, samt
2 mikroswitches. Med lille modifikation velegnet som antenne
rotor, diagram medfølger, 50,- kr. PA-transistor (fra TC-71) 2
SC778,55,- kr. Ubrugt stereodekoder, Josty FM30S, fabriksam
let/justeret, 70,- kr.
Karsten Jensen, Kejlstrupvej 60, 8600 Silkeborg.

Kasserer:
OZ4WR. John Hansen, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Forretningsudvalget består af OZ5WK, OZ4JA, OZ4WR
og Grethe
Teknisk udvalg: OZ9JB.
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 Tondering,
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136.
OZ3WP. W. Panitzsch, Esplanaden 46,
1263 Kobenhavn K. Tlf. (01) 11 63 30,
lokal 55 og (aften) (01) 14 27 56.
EDR s QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen,
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf .08) 88 44 11-6.

Sælges: 2 stk. 5 W 2 m sender og modtager Heathkit, sender
x-tal, 220 V, å 250,- kr. 1 stk. fjernskriver Creed, 1 stk. converter
ATM, samlet 500,- kr. 1 stk. AP hovedstation 565, 9 toneopkald
med rept. 1 sæt x-tal, 220 V, 500,- kr. 1 stk. AP 565, 220 V
med Lyngby rept., 450,- kr. 1 stk. radio reciever BC348 O, 200
kHz - 18 MHz, 400,- kr. 2 stk. 10 el. 2 m antenner med balun,
å 145,- kr. 1 stk. UKW.E.e 10 m tankmodtager uden strømforsy
ning, 200,- kr. 1 stk. AP 565 4 m med x-tal, til 220 V, 225,kr. 2 stk. batteriladere, max. 4 A, 6-12 V, 75,- kr. 1 stk. 23"
fjernsyn, 250,- kr. 1 stk. Grundig båndoptager, 225,- kr.
Harald H. Andersen, Frederikssundvej 68 E1 tv, 2400 Køben
havn NV, tlf. (01) 10 93 06 efter kl. 18.
Sælges: HF-modtager Drake R4 A, perfekt stand, 3000,- kr.
Storno hovedstation, 6/40 i finalen + HF trin/transistor, 4 kana
ler, fin stand, 1000,- kr.
OZ6RT alle dage undt. lørdag og søndag. Telf. (01) 64 86 88
efter kl. 17.

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.
Amatorannoncer sendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annoncerne
senest den 20. i måneden.

skal

være

Købes: GNT-model 5. Max 1.500,- kr.
OZ1FC, Freck, tlf. (03) 17 84 67.

OZ3BH

i

hænde

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. august 1973.

Sælges:
3
brugte
AGAVOX
dikteranlæg,
transistoriserede.
Tilbehør: 2 mikrofoner, STETOSET hovedtelefoner, 1 fodpedal,
10 plader, i alt 295,- kr. 1 fotokopimaskine KODAK VERIFAX
m/trafo 110/220 V, 4,5 A. Tilhørende stålbord m/skab. Afhent
ningspris, 195,- kr.
OZ1SW, tlf. (08) 13 96 10.
Sælges: 50 MHz Frequency counter FT20, 2150,- kr. Sharp
23ch CBT-58 5 Wfuld bestykket, 800,- kr. Poni WTCB36fabriks
nyt 2 W, 500,- kr. Lafyette CB-tranceiver tester WmeterSWRmeter m.m., 250,- kr. Mik. med vox nyt, type EE88,100,- kr. Følgen
de lab. instrumenter er nye og af tysk fab.: 2 stk. universalinst.
KLI, 5 AC/DC 1,5-600 v, 1,5-6000 ma å 150,- kr. 1 stk. mV-meter
for strømmåling med shunte til og med 750 A, 150,- kr. 2 stk.
voltmeter 0-150-300-750 V kl 0,5 å 100,- kr. 1 stk. ampmeter
0-10-50 A AC/DC kl. 1,5, 100,- kr. 2 stk. voltmeter 0-130-260
V AC/DC kl. 1,5, 100,- kr.
OZ30U, (07) 14 01 30.
Sælges: 1 stk. Heathkit HR 10b RX, kører fb, fin som begyn
dermodtager, 650,- kr. 1 stk. Greystone2m-converter, kun brugt
få timer, 140,- kr. 1 stk. Storno CQM 13c-4 med X-tal for 145,9
og 145,7 TX, 350,- kr.
OZ9ZS, tlf. (03) 32 15 08 efter kl. 17.
Sælges: Sommerkamp FL 100 B sender, god stand, kontant
1.100,- kr. Lausen 5-bånds transistormodtager med mek. filter,
kontant 500,- kr.
OZ70P, Oluf Petersen, Skovbovænget 129, 2890 Hareskov,
tlf. 9-16 (01) 69 12 22, lokal 2301, privat (01) 98 17 43.
Sælges: Heathkit HW-16 CW transceiver 80-40-15 m, kun
brugt få måneder, VFO på modtageren, indbygget strømforsy
ning. Pris 875,- kr. God standbølgemåler kan tages i bytte.
OZ6YS Niels Sørensen, Langesø, 4913 Horslunde, tlf. (03)
93 51 80.

