En 6 dB rundstråler til 2 m
Af OZ9ZI, Steen Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse
Efter at have set på Hy-Gain's udgave af en rund
stråler med gain kom jeg til følgende konklusion.
Hy-Gain’s opbygning er ideel, da hvert element
er statisk jordet, dvs. at dipolen udført således, at
skærm og inderleder på feederen er kortsluttet set
ud fra et DC-mæssigt synspunkt. Dette har specielt
betydning de steder, hvor antennen sidder højt
og frit. Vi kender vist alle til den fornemmelse at
tage fat i stikket til GP'en, og få et rap så stort
på grund af statisk opladning af den kondensator
der befinder sig mellem skærm og inderleder på
kablet (100 pF pr. m for N.E.K.’s 50 ohm serie
RG-58/U, RG-8/U m.fl.
Derimod er Hy-Gain ikke særlig smart med hen
syn til mekanisk robusthed, mekanisk reproducer
barhed og god befæstigelse af kabler; her tænkes
mest på vandtætte kabelhuse.
Disse sidste ting måtte altså forbedres, hvis
denne antenne skulle kunne laves efter med et godt
resultat.
Det første problem var at finde et kabelhus, der
er vandtæt også overfor slagregn. Det fandt jeg
efter nogen tids søgen hos Antennelageret på Houmandsallé i København. Det skal blot modificeres
en smule, så er det som født til formålet. Samme
sted løstes et andet problem, nemlig at bukke disse
dipoler (de ligner et paraplyhåndtag), så det ser
godt ud. Det er således, at ud af de dipoler dette
firma leverer til kanal 4 kan der blive to dipoler
til vores rundstråler. De holder ikke helt Hy-Gain’s
mål med hensyn til bukkeradius, men det betyder
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blot, at den øvre del af dipolerne må forlænges lidt.
Hy-Gain monterer deres dipol på en vinkel lavet af
2 mm aluminiumsplade, det system forlod jeg til
fordel for I8xl8 firkantrør, det er ligesom, det er
lettere at lave efter. Så måtte jeg også ændre op
spændingen af den anden side af dipolen. Det blev
igen en dims fra den mere almene antenneteknik,
nemlig et elementbeslag til 12 mm rundt rør og
18x 18 aluminiums firkant.
Dette beslag måtte dog også modificeres, da dets
bredde gjorde det umuligt at finde noget, der lig
nede resonans.
Det sidste beslag er et antennebeslag fra FUBA,
det har den fordel, at der ikke skal bores huller,
det er derfor muligt at skyde dipolen i forhold til
masten og dermed ændre dipolens impedans.
Når nu dipolerne er færdige, kan de justeres
hver for sig. Af justeringsmuligheder er der
at skyde dipolen op og ned i kabelhus henholdsvis
fast beslag
at afkorte den bageste pind i dipolen, som jo selv
følgelig er lavet lidt for lang, dette er den egent
lige justering og når dette gøres, bør dipolen
befinde sig 60 mm fra masten,
at justere dipolen i forhold til masten.
Med hensyn til at justere forskellige afstande må
det her være på sin plads at gennemgå lidt tør
teori om sådanne stakkede dipoler. Det hedder sig,
at den optimale stakningafstand er 0,8 A og at den
optimale afstand fra mast er 0,22 A . Disse mål
gælder for en optimeret, dvs. en ideel antenne.
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Tallene i parantes gælder for en
optimeret antenne - de skal dog
benyttes hvis dipolerne sidder
som vist.

Dipolen skal fortsætte lidt længere end
bommen - det rigtige vil være ca.25mm.

70 mm

Materialet mellem de to huller til dipol
fjernes således at dipolen kan skydes

Begge punkter K er udført saledes
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Afstanden på 0,8 A er alle de fabrikker, der laver
sådanne kommercielt, enige om at overholde, men
jeg tror, det har størst betydning, når alle dipoler
sidder på samme side af masten, det kan jo gøres
efter behag og behov. Det har i hvert fald vist sig,
at SWR ikke ændrer sig, selv om der kun er 0,5 λ
mellem dipolerne, når man bare sørger for at for
skyde de nærmeste 180° i forhold til hinanden.
Jeg prøvede at sætte dem 90°, men det var ikke
helt godt med den lille afstand. (90° svarer til
N-Ø-S-V, med 180° bliver det N-S-Ø-V).
Afstanden fra masten til dipolen har jeg af flere
grunde bibeholdt sådan som Hy-Gain har lavet det,
plus det som jeg ved forsøg lagde til. Det andrager
ca. 60 mm totalt, målt fra midten af dipolrør til
kant af mast.
Når de 4 dipoler er OK, kommer turen til match
ningen, der er lavet af et ulige antal 1/4 λ 75 ohm
kabel. Det er nødvendigt at matche dipolerne sam
men to og to og derefter matche de to grupper
sammen på samme måde som to antenner, se
tegning.
Om impedanstransformation ved hjælp af coaxkabel henvises til VTS eller KB-amatørens hånd
bog, 1960.
Dog skal påmindes, at 1/4 λ af f. eks. RG-11/U =

Hvor L = Lysets hastighed i km pr. sekund
Hvor F = Frekvensen i MHz
Hvor H = Hastighedsfaktoren i kablet her 0,66
hvilket den er for hele NEK’s 50 ohm serie. Deraf
fås at 3/4 λ = 103 cm og 3/4 λ = 172,5 cm målt
som længden af skærmen.
Praktiske erfaringer
Når disse linier skrives, har repeateren i Lyngby
kørt med denne antenne på modtageren i ca. 1 må
ned, og ingen kan vist kalde den for tunghør. Nå!
Det er SWR og gain, du mener? Bedste i 2 m bån
det er 1,3, det dårligste = 1,5 deraf ses også at den
er meget bredbåndet.
Gain er målt til 3,5 dB i alle retninger med repeaterens
senderantenne
som
reference,
det
på
trods at senderantennen sidder ca. 4 m højere.
Senderantennen på OZ3REA er i øvrigt en GP2
mA fra HMP antenner, og det er mig bekendt den
eneste 1/4 λ GP der er statisk jordet. Dens gain er
0 dB i forhold til en ½ λ dipol. Dette er en ideel
antenne til repeater der jo for nogles vedkommende
sidder højt og frit.
Dæmpningen mellem antennerne er 42 dB. Dette
er jo meget interessant på en repeater, der er
henvist til at køre på 2 antenner.
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Til slut en lille orientering om noget, de færreste
tilsyneladende ved.
Pas på alle de mange dB, som de amerikansk
fremstillede
antenner
smykkes
med.
Amerikanerne
bruger en isotrop-antenne som reference, vi andre
»normale« bruger en ½ λ dipol.
Hvad er så en isotrop-antenne?
Det er en teoretisk kuglestråler dvs. en antenne
der udsender lige meget signal hele vejen rundt
både vertikalt og horisontalt. Det siger derfor sig
selv, at dipolen vil have et mindre gain end til
isotropen. (Teoretisk 2,15 dB. TR).
Men det ser jo så flot ud med alle de dB’er og
for dem, der ikke ved bedre, er det jo fine salgs
argumenter.
Papir er et taknemmeligt materiale så pas på! En
8 elementer med 15 dB gain ville i hvert fald gøre
mig mistænksom, konstruktøren har fundet de vi
ses sten helt alene.

En nem S-meterkobling
Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj
En nem måde at lave en S-meterkobling på (i en
rørspille) er at udtage et signal fra f.eks. primæren
i sidste MF.
Til formålet kræves et meter (0,5 mA), en diode,
en modstand, og en kondensator, resten ses af diag
rammet!
Ved et 0,5 mA instrument er værdien af R = 100
kOhm og af C = 50 pF, bruger du f.eks. et 1 mA
instrument skal værdierne være 50 kOhm og 100 pF
(dog må man i sidstnævnte tilfælde regne med en
mindre justering af kredsen).
Rapportgivningen
vil
efter
metervisningen
blive
relativ, men ingen forbyder dig at meddele modpar
ten, at han f.eks. kommer ind 200 mikroamp. og
under eksperimenter er metervisningen absolut lige
så god som et graderet S-meter!
MF
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2 m sender med rør
Af OZ2ND, Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen, Børglumvej 6, 7400 Herning

I konstruktioner af nyere dato anvendes som
regel transistorer. Det er dog i mange tilfælde
ligeså fordelagtigt at anvende rør i kredsløbene.
Senderen, der beskrives i det følgende, er bestykket med rør, og har i nogle år hos OZ9PZ vist
god funktionsdygtighed under alsidige forhold.
Senderen har funktioner, som måske kan inspi
rere en og anden til at indbygge disse i en allerede
eksisterende sender. Samtidig er det en færdig
enhed, der bl.a. opfylder de krav, der er opstillet
herunder.
1. Amplitudemodulation.
2. Fasemodulation.
3. CW med break-in.
4. CW styret af båndoptager.
5. Variabelt output.
6. Modulator med klipper og filter.
Nøgling af senderen fra en båndoptager er be
regnet
til
meteor-scatter-forbindelser.
En
meteors
indtrængen i atmosfæren laver et ioniseret spor,
der kan reflektere radiobølger. Reflektionen opret
holdes almindeligvis kun i en brøkdel af et sekund.
Det er derfor nødvendig med meget hurtig tele
grafi, der gentages. Dertil anvendes et endeløst
bånd,
hvorpå
kaldesignaler
m.m.
indspilles
som
1
kHz-toner.
Telegrafisignalerne
indspilles
ved
båndoptagerens laveste hastighed, f.eks. 4,75 cm/
s. Ved afspilning på 9,5 cm/s fordobles tegn
hyppigheden. Med denne metode er det muligt at
lave veldefinerede telegrafisignaler med stor ha
stighed.
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I den følgende
følgende 5 kredsløb:
a.

beskrivelse

er

senderen

opdelt

Styresender, der har omskiftning mellem
krystaller, fasemodulator og variabelt output.

i

to

b. PA-trin med stabiliseringskredsløb til negativ
gitterforspænding og skærmgitterspænding.
c. LF-forforstærker med klipper og filter.
d.

LF-forstærker og udgangstrin til anode skærm
gittermodulation.
Endvidere
udtages
spændinger
til fasemodulator. nøglekredsløb og til blokering
af modtager.

e.

Nøglekredsløb, der styres af et LF-signal fra
båndoptager eller lignende og som nøgler skærm
gitteret på første tripler i styresenderen.

Styresender
Styresenderen
starter
med
en
Pierce-oscillator
på 8 MHz. Forsyningsspændingen er stabiliseret
for at undgå frekvensændring ved nøgling af sen
deren. Der kan vælges mellem to krystaller. Af
monteringsmæssige
grunde
foretages
omskiftningen
med et relæ. Det ubenyttede krystal bliver kort
sluttet til stel. Derved forhindres krystallet i at
svinge over relæets snyltekapaciteter. Ved stagger
tuning af de efterfølgende kredse kan de to krystal
frekvenser vælges således, at sendefrekvensen på
2 m flyttes 500 kHz.
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Ndgling fra båndoptager
ECC 85

Fasemodulator
Efter oscillatoren følger et reaktansrør til fase
modulation af senderen. Med 150 V anodespænding
er styringen til næste rør tilpas svag. LF-signalets
høje frekvenser dæmpes i gitterkredsløbet. Fase
modulationen kommer derved til at ligne frekvens
modulation.
1. tripler
Tripleren til 24 MHz kører i blød klasse C, og
kan derfor blokeres af —14 V på styregitteret.
Blokeringsspændingen
fremkommer
ved
ensretning
af 12,6 V glødespændingen, og føres ind på gitteret
gennem antennerelæets trækspole. Nedtrykkes nøg
le eller stand by-afbryder, lægges gitteraflederen
til stel, hvorved røret åbner og giver styring til 72
MHz-tripleren. Samtidig trækker antennerelæet. De
øvrige relæer får spænding fra den samme ensret
ter.
Nøgling
Ved nøgling fra båndoptager er stand-by afbry
deren kortsluttet, og tripleren blokeres i stedet
med —14 V ind på skærmgitteret. Det er kun dette
ene rør, der nøgles. De efterfølgende rør er for
spændt med en så høj negativ styregitterspænding,
at de ingen strøm trækker uden styring. Oscillator
og fasemodulator kører imidlertid hele tiden, men
så svagt, at det ikke kan høres i modtageren.

2. tripler
72 MHz-tripleren får styring gennem et bånd
filter. E81L behøver relativt ringe styring, men kan
evt. erstattes af det mere almindelige EL95. Gitterforspændingen, der er på -14 V, spændingsdeles
fra —150 V af 470 k og 47 k. Ved udstyring for
øges
gitterspændingen
ved
gitterensretning.
Test
punkt 1 kan således bruges ved optuning.
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ECC 88

tr pier
EF80

Sidste rør i multiplikatorkæden er QE 03/10 der
dobler til 144 MHz. Anodekredsen er udført som
push-pull kreds, der har lavt tab og passende
båndbredde.
Tilsvarende
E81L
forspændes
dette
rørs styregitter med -32 V.
Dobler
Doblerens anodekreds er induktivt koblet til dri
verens gitterkreds. Styringen kan måles i TP3 som
spændingsfaldet over 1 kohm. Her svarer 1 V til
1 mA i gitterstrøm. Gitterforspændingen på -80 V
hentes
fra
et
stabiliseringskredsløb
i
PA-trinnet.
Skærmgitterspændingen
til
QQE
03/12
stabiliseres
af en katodefølger. Den har en indre modstand
under 200 ohm. Driverens skærmgitterspænding på
virkes derfor kun i ringe grad af skærmgitterstrømmens størrelse. Spændingen kan med P1 varieres
mellem -2 V og +185 V. Modstanden på 100 k,
mellem katodefølgeren og -85 V, sikrer en vis
tomgangsstrøm. Drejes der helt op for PI, hæves
katoden 185 V over glødetråden. På grund af den
store spændingsforskel er PCF80 anvendt. Gløde
spændingen til røret tages fra 12,6 V gennem en
faldmodstand på 12 ohm. Styringen til PA over
føres gennem et stykke 75 ohm coax-kabel. I hver
ende af kablet sidder en serieafstemt link, der kob
ler til henholdsvis anodekreds i driver og gitter
kreds i PA.

PA-trin
PA-trinet er bestykket med et QQE 06/40, hvor
gitterkredsen er afstemt af de indvendige rørkapa
citeter. Den negative forspænding fås fra det sta
biliseringskredsløb,
der
også
forspænder
driveren.
Den samlede gitterstrøm fra QQE 03/12 og QQE
06/40 kan andrage op til 35 mA, hvilket stabilise
ringsrøret ikke kan klare alene. Et parallelrør, hvor
stabiliseringsrøret sidder i styregitteret, afleder gitOZ SEPTEMBER 1973

stab. negativ
P - 25 10 mA

85A2 EL 95

stab Ug 2 PA
EL 06 QQEO6M0

1. modulation
2. output
3. Ig PA

terstrømmen til stel. Modstanden på 10 k fra —150
V til parallelrørets katode giver -80 V i tom
gangsspænding. Er der gitterstrøm i driver og PA,
bliver katodespændingen lidt mere negativ. Spæn
dingsforskellen
mellem
styregitter
og
katode
er
derved formindsket, og strømmen i røret stiger så
meget, at gitterstrømmen afledes.
I skærmgitteret på QQE 06/40 sidder en katode
følger, der svarer til kredsløbet i driverens skærm
gitter. Der er på grund af den større strøm an
vendt
et
udgangsrør
EL86.
Udgangsspændingen
kan med P2 varieres mellem —5 V og +120 V DC.
Derved ændres PA'ens input fra 0 til ca. 120 W
afhængigt af styringen. Toppen af spændingsdeleren, hvori bl.a. P2 indgår, er tilsluttet 820 V modu
leret. Derved moduleres skærmgitteret på en nem
måde sammen med anoden. Ved 100% modulation
varierer anodespændingen mellem 0 V og 1640 V.
Indstilles skærmgitterspændingen til 100 V DC, skal
den ved 100% modulation variere mellem 0 og +
200 V. For at sikre god linearitet ved lave spæn
dinger er katoden på EL 86 tilsluttet -30 V gen
nem 12 kohm. og bunden af P2 ligger på -22 V.
Med disse punkter på stel, kan skærmgitterspæn
dingen ikke komme længere ned end EL86's cut-of
værdi på ca. 22 V.
Anodekredsen er en lecherkreds afstemt med en
2x3
pF
drejekondensator,
hvor
rotoren
svæver.
Akslen ud til drejeknappen er derfor af isolerende
materiale. Outputtet udtages over en serieafstemt
link, der er loddet direkte til antennerelæet. Der
er i dette tilfælde anvendt et almindeligt relæ. For
at formindske indstrålingen i modtagerens HF-trin,
er relæet forbundet således, at kablet til modtage
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ren kortsluttes i sendestilling. En lille del af sende
rens output ensrettes af OA81, og føres til instru
mentomskifteren.
Passende
kobling
mellem
måle
kredsløbet og antennestikket fås ved at nærme et
stykke PVC monteringstråd til midterbenet.
Med instrumentomskifteren i stilling 3 måles git
terstrømmen
i
PA.
Instrumentets
udslag
ganges
med 2, da det er indkoblet over en shunt på 7,5
ohm. Instrumentet måler i stilling 1 skærmgitter
strømmen ved udstyring, og instrumentet indikerer
derfor modulation.
Modulationsforstærker
Første rør i modulatoren er en pentode, der
giver stor forstærkning. HF, der opsamles af mi
krofonkablet, fjernes af et RC-filter, der placeres
så nær ved rørsoklen som muligt. For at forbedre
modulatorens effektivitet er der efter forforstærke
ren en diodeklipper. Den harmoniske forvrængning,
der opstår i klipperen, reduceres i et LC lavpasfilter. Filterets øvre grænsefrekvens er 3 kHz.
Harmoniske fra lave frekvenser falder imidlertid
indenfor filterets gennemgangsområde, og dæmpes
ikke.
Overføringskondensatorerne
i
forforstærkeren
er derfor valgt således, at lave frekvenser dæmpes,
før signalet klippes. Med potentiometeret i forfor
stærkeren bestemmes, hvor kraftigt der skal klip
pes.
Efter potentiometeret følger den ene halvdel af
ECC88. På grund af klipperens kraftige belastning
er anodemodstanden lille, og for at få et passende
arbejdspunkt
er
anodestrømmen
stor.
Klipperens
dioder er forbundet i serie. De er i tomgang for
spændt i lederetningen, idet anodernes fællespunkt
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Klipper

Forstærker

forstærker
ECC 8 5

driver
ECC 82

fa se ven der
ECC 82

er lagt til + gennem 680 k. Strømmen gennem dio
derne går til stel gennem hver sin modstand på 4,7
kohm. Spændingsfaldet over modstandene vil være
ca. 0,8 V. Ved udstyring vil signaler under 0,8 V
spids gå uhindret igennem klipperen. En positiv
spændingsspids over 0,8 V vil få første diode til at
spærre, og strømmen gennem anden diode vil
være fordoblet. I den negative halvperiode vil til
standene være lige omvendt. Klipperen efterfølges
af et symmetrisk pi-filter. Dæmpningen over 3 kHz
er ca. 18 dB pr. oktav. Filteret afsluttes af et 5
kohm
potentiometer,
med
hvilket
modulationsgra
den indstilles.
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Filter f#=3KHz

udgang
2x807

P- 25 300m A

Mikrofonsignalet, der på sin vej gennem modulatoren er blevet forstærket, klippet og beskåret,
forstærkes yderligere i en triode. Signalet til fasemodulatoren udtages på anoden og føres gennem
en spændingsdeler til funktionsomskifteren. Signa
lets amplitude indstilles med trimmepotmeteret så
ledes, at frekvenssvinget er passende, når der skif
tes fra AM til PM, og AM indstillingen af modulatoren bibeholdes. Med senderen i stand-by bloke
res røret af -14 V på gitteret. Mikrofonsignalet
forhindres derved i at nå frem til udgangsrørene,
der i denne stilling kører ubelastede.
En sidste forstærkning, før signalet fasevendes
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og tilføres push-pull udgangstrinnet, foretages i før
ste halvdel af ECC82. Driveren udstyrer endvidere
det kredsløb, der anvendes når senderen nøgles
fra en båndoptager. Fasevenderen afleverer to sig
naler, der er lige store og i modfase. Forstærknin
gen i trinnet er meget nær en. Den er dimensione
ret til at kunne behandle store signaler uden at
forvrænge, og forsynes derfor med 300 V direkte
fra ensretteren.
Udgangstrinnet er bestykket med to tetoder af
ældre dato. Rørene er ikke særlig tidsvarende, og
har givet anledning til problemer med udmodulering af senderen og symmetrien i push-pull-trinnet.
Dette skyldes til dels slidte rør. Mere velegnet er
moderne effektpentoder som f.eks. EL34. eller en
type til linieafbøjning i TV. Der kan udmærket
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anvendes 4 udgangsrør, der to og to kører i parallel.
Styregitteret
forspændes
gennem
to
47
kohm
modstande.
Forspændingen
fås
ved
spændingsde
ling af -85 V, der udtages over stabiliserings
røret i PA-trinnet. Spændingsdeleren består af et
trimmepotmeter og to faste modstande. Med trimmepotmeteret
indstilles
tomgangsstrømmen
i
rø
rene. I den aktuelle opstilling er en total anode
strøm på 20 mA passende. Over spændingsdelerens
bundmodstand indlægges -150 V, når funktions
omskifteren står i strilling PM og CW. Derved
blokeres udgangsrørene. I stilling AM trækker de
hele tiden en vis strøm, og bleeder på den måde
strømforsyningen ved standby.
Skærmgitterspændingen
er
300
V.
Modstanden
på 10 ohm fra skærmgitrene til forsyningsspændin
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gen virker som shunt, når instrumentomskifteren
står i stilling modulation. Som modulationstransfor
mer er anvendt en forhåndenværende type. Trans
formatorens data afhænger af, hvor stort et input
der ønskes til PA-trinnet. Sekundærimpedansen be
regnes efter formlen U Anode/I Anode. Indstilles
anodestrømmen med P2 til 100 mA, er korrekt
sekundærimpedans 8,2 k og inputtet er 82 W. Modulatoren skal ved 100% modulation aflevere 41 W.
Dette muliggøres i den viste opstilling ved en total
primærimpedans på 17 kohm.
Ved CW drift vil selvinduktionen i modulationstrafoens sekundærside give store spændingsspidser,
når PA-trinnet går fra at trække fuld strøm til
ingen strøm at trække. Det forhindres ved at kort
slutte sekundæren med et relæ. Relæet skal kunne
holde til den store strøm og spænding, der op
træder på stedet. I stilling AM er relæet udløst, og
der optræder derfor en spændingsspids ved stop af
senderen. Overslag mellem relækontakteme er und
gået ved hjælp af to serieforbundne VDR-modstande. Til at måle PA-rørets anodestrøm er der i
strømforsyningssiden
af
modulationstransformeren
indsat et 300 mA instrument.
Blokering af modtager
Triodedelen i PCF80 anvendes i et modtager
blokeringskredsløb. Det er ved hurtig omskiftning
mellem sending og modtagning en fordel med effek
tiv
blokering
af
modtageren.
Således
afleverer
kredsløbet en høj negativ spænding til modtagerens
AGC-linie. når senderen startes. Rørets gitter sty
res fra senderens blokeringslinie. Med senderen i
st. by er røret cut-off, og der sker en spændings
deling i modstandene mellem +250 V og -150 V.
Trimmeren indstilles således, at der er ca. 5 V
positiv
spænding
over
potentiometeret.
Derved
spærrer dioden OA202, og AGC-linien er koblet
fri. Ved start af senderen stelforbindes triodens
styregitter, og anodespændingen falder til +12 V.
Spændingen over potentiometeret er nu -70 V.
Hvis der ønskes medhør på udsendelsen, drejes
der ned for potentiometeret, indtil modtageren net
op åbner. VDR-modstanden giver et spændingsfald
på 80 V. Den kan erstattes af en modstand på
330 kohm, men det giver en mindre blokerings
spænding til modtageren.
Nøglekredsløb
I modulatoren er der to rørhalvdele i overskud,
det er fra ECC85 og ECC88. De indgår i et nøgle
kredsløb der styres fra en båndoptager. Båndop
tagerens
radiostik
tilsluttes
senderens
mikrofon
indgang. På et endeløst bånd er telegrafisignalernes
prikker og streger indspillet som korte og lange
toner. Tonen må ved forøgelse af båndhastigheden
ikke blive meget højere end 3 kHz. Modulatorens
filter vil ellers forhindre signalerne i at nå videre
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gennem modulatoren. Driveren afleverer ca. 40 V
LF til nøglekredsløbet, der ved skærmgitternøgling
skal blokere og åbne for 1. tripler i senderen.
Kredsløbet er udformet således, at rørene udnyttes
i stillingerne mættet og cut-off. Endvidere sker
omskiftningen mellem de to stillinger så hurtigt, at
forholdet mellem tegn og pause ikke ændres. I
pausen mellem prikker og streger kommer der intet
LF-signal fra driveren og senderen skal være blo
keret. Katoden på ECC85 er tilsluttet -150 V.
Denne spænding forøges med 14 V ved ensretning
af glødespændingen på 12,6 V. De -14 V ligger
over ladelytten på 50 gF. Denne spænding deles
af 1 Mohm og 2,2 Mohm således, at ECC85 er
blokeret af -9 V mellem gitter og katode. Gitteret
på ECC88 er derved tilsluttet +150 V gennem 47
kohm, og røret er kraftigt mættet. Spændingsfor
dobleren i katoden ensretter 12,6 V glødespændin
gen, og afgiver under belastning -25 V. Idet ano
den af ECC88 gennem S2 og 100 ohm er tilkoblet
g2
på
EF80
sænkes
skærmgitterspændingen
til
-14 V og tripleren blokeres.
Når der skal sendes en prik eller en streg, an
kommer der et LF-signal. Signalet ensrettes i et
clamping-kredsløb til en spænding, som i forhold
til referencelinien på —164 V, er positiv. Filtrerin
gen foretages af 470 kohm og 22 nF. Før den ens
rettede spænding kan styre gitteret på ECC85, skal
den være større end OA202’s spærrespænding på
5 V og zenerdiodens knæspænding på 9 V. Derved
fås en støjsikkerhedsmargin på 14 V. Ved den
nominelle indgangsspænding på 40 V LF er spæn
dingen fra ensretteren så høj, at gitteret på ECC85
bliver positivt forspændt og røret mætter. Niveauet
på gitteret af ECC88 sænkes til -75 V og dette rør
blokeres. EF80 får derfor sin normale skærmgitterspænding på 130 V gennem 12 kohm. Såfremt
st. by afbryderen er nedtrykket, er senderen åben
så længe båndoptageren afgiver en tone. Nøgle
kredsløbet kobles fri ved at åbne S2, medens det
ikke er nødvendig at fjerne forbindelsen til modu
latoren. Under brug af nøglekredsløbet stilles funk
tionsomskifteren på CW, således at modulatorud
gangen er blokeret. De kondensatorer der er pla
ceret fra gitter til katode og stel forhindrer HF ind
stråling og filtrerer for eventuel LF-rest.
Strømforsyning
Strømforsyningen er anbragt i en særskilt kasse.
Mellem sender og strømforsyning er der stikfor
bindelse. Foruden glødespændinger på 6,3 V og
12,6 V afgiver strømforsyningen DC-spændinger på
+820 V. +300 V og -150 V. Belastningen af de
enkelte ensrettere ved stand by og under drift er
påført diagrammet. 820 V-ensretteren er en dob
belt ensretter, hvor ladelytten alene filtrerer for
100 Hz snær. Ladelytten er af hensyn til den høje
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Strømforsyning

spænding delt op i to serieforbundne 100 pF, 500 V
lytter. Spændingen fordeles ligeligt mellem dem af
to 56 kohm modstande. Af samme grund er der i
hver ensrettergren serieforbundet to BY127, men
her fordeler dioderne selv spærrespændingen. Kon
densatoren over hver diode fjerner modulations
brum. Det er tilstrækkeligt med en 300 mA trans
formator, idet ensretteren kun belastes med 260
mA, når modulatorudgangen udstyres helt.
I 300 V-ensretteren er der opbygget en brokob
let ensretter af 4 stk. BY127. Filtreringen skal
være relativt god, og der er derfor foruden ladelyt
filterdrossel
og
filterlyt.
Modulationsblokkene
på
10 nF skal anbringes så nær dioderne som muligt.
Modstanden på 47 kohm sikrer afladning af lytter
ne, når der slukkes for netspændingen.
Den negative ensretter afgiver -150 V i det
angivne belastningsområde. En del af strømmen
tilføres udgangen gennem 5,6 kohm. Resten kom
mer fra stabiliseringsrøret gennem dioden OA202,
der er forspændt i lederetningen. Dioden beskytter
stabiliseringsrøret
mod
overbelastning,
hvis
stikket
fra senderen tages ud. Ved at belastningen derved
fjernes, spærrer dioden og strømmen gennem sta
biliseringsrøret bestemmes alene af modstanden på
3,9 kohm.
Toneoscillator
1 kHz-tonegeneratoren er til brug ved indspilning
af telegrafisignaler på en båndoptager. Det er en
RC-oscillator, hvor RC-leddene fasevender 180°.
OZ SEPTEMBER 1973

Transistoren
fasevender
yderligere
180°,
hvorved
det signal der kommer tilbage til basis er i medfase.
Den dæmpning, RC-leddene forårsager, opvejes af
transistorens forstærkning. Betingelserne for, at op
stillingen kan svinge, er dermed til stede. Der er i
opstillingen
ikke
lavet
amplitudestabilisering,
og
transistoren
overstyres
derfor
med
forvrængning
til følge. Men det er uden betydning ved denne
anvendelse
af
tonegeneratoren.
Med
trimmepoten
tiometeret kan arbejdspunktet indstilles til bedste
symmetri. Signalniveauet på udgangen er tilpasset
båndoptagerens følsomhed i radiostikket. Udgangen
er koblet parallelt med telegrafnøglens bagkontakt.
Signalet er således kortsluttet, indtil nøglen ned
trykkes. Tonegeneratorens frekvens er lidt lavere
end 1 kHz, og det er derfor muligt at firedoble
båndhastigheden, uden at tonen bliver dæmpet i
modulatorens filter. Som det fremgår af monterings-

1kHz tonegenerator.
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Print for tonegenerator.

Komponentplacering af tonegenerator

tegningen er printet udlagt således, at der kan an
vendes enten */4 eller Vs W modstande. Konden
satorerne er en Philips polyester type til print
montering.
Mekanisk opbygning
Senderen er opbygget på en vinkeljemsramme
med længden 50 cm, bredden 25 cm og højden
20 cm. Til at montere chassiset på, er der 4,5 cm
over bunden yderligere en ramme. Placeringen af
de enkelte enheder ses på fotografierne. Op mod
forpladen er PA-trinnet monteret med de tilhørende
stabiliseringskredsløb i midten. Derefter følger modulator og nøglekredsløb. Bagest ligger styresende
ren med oscillator, multiplikatorkæde og driver.
Glødeledningen
er
i
styresenderen
placeret
på
chassisets
overside
og
afkoblet
ved
rørsoklerne.
Ligeledes er gløden afkoblet ved PA og ved modulatorens indgangsrør.
Det er mit ønske med denne artikel, at de rør,
der ligger rundt om hos mange radioamatører og
samler støv på hylderne, igen kan komme til ære
og værdighed i en nyttig konstruktion.
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Spoledata
L1 og L2: 12 vdg. hver, 0,4 mm Cul, 15 mm form
med jernkerne type 5013. Afstand mellem spo
lerne 10 mm.
L3: 6 vdg. 1 mm Cu. diameter 10 mm, længde
10 mm.
L4: 7 vdg. 1,5 mm Cu, diameter 10 mm, længde
14 mm, udtag på midten.
L5: 4 vdg. 1,5 mm Cu, diameter 10 mm, længde
10 mm, udtag på midten.
L6: 4 vdg. 1,5 mm Cu, diameter 15 mm, længde
15 mm, udtag på midten.
L7: Link på 1 vdg. PVC-monteringstråd, indsat i
midten af L6, 3/4 inde.
L8: 3 vdg. 1,5 mm Cu med udtag på midten. Læng
den justeres til resonans.
L9: Link på 1 vdg. PVC-monteringstråd, indsat i
midten af L8.
L10: 210 mH. F.eks. følgende udformning: 920 vdg.
0,1 mm CuL på Siemens form B65562-A000M001 og skålkeme B65561-A0250-A022.
DR1: Drosselspole på 40 vdg. 0,4 mm CuL, viklet
på modstand 1 M, 1 W.
OZ SEPTEMBER 1973

Den aldersstegne
Redacteur udi
Technikken runder
1/20 Kiloår.

Lørdag den 15. september 1973 fylder TR, Bent Johansen OZ7AQ, 50 år.
7AQ tiltrådte posten som TR i august 1960, hvor han afløste 7EU, der da havde siddet 15 år på denne
post. Allerede før sin tiltræden var 7AQ kendt, dels som skribent i OZ og dels som medarbejder ved
»Håndbogen 1960«, hvor det navnlig var transistorteknikken, der optog ham. Som dengang aktiv radio
amatør med en solid teknisk uddannelse bag sig, fik OZ snart tilgang af en række gode, reproducer
bare konstruktioner, ligesom bladet samtidig fik mere »finish« over det tekniske stof. Denne linie har
7AQ fastholdt gennem alle årene og det er medvirkende til, at OZ den dag i dag hævder sig blandt de
bedste amatørtidsskrifter. Ikke alene i OZ har medlemmerne haft gavn og glæde af 7AQ’s evner, idet
han så godt som ene mand tog sig på at omarbejde de tidligere udgaver af »Vejen til sendetilladelsen«,
således at 4. udgave, der udkom i 1964, til dato har været EDR’s største succes.
At være teknisk redaktør for OZ er en Uriaspost al den stund det på forhånd må anses for aldeles
udelukket at levere teknisk stof, der lever op til de forventninger de mange forskellige medlemmer,
alt efter uddannelse og interesser, har til bladet. Det daglige arbejde med bladet kommer vel bedst til
udtryk i følgende:
»DEN OTTENDE KUNST«
Det er ikke altid lige nemt at være redaktører af
»OZ«.
Skriver vi noget morsomt, siger medlemmerne,
at vi er vrøvlede.
Skriver vi ikke noget morsomt, er vi for alvorlige.
Fylder vi bladet med stof, som vi selv har skrevet,
klager medlemmerne over mangel på afveksling.
Offentliggør vi artikler fra andre blade, siger man,
at vi er for dovne til selv at finde på noget.
Holder vi os strengt til det saglige, siges der, at
vi hellere skulle komme frem med nogle nyheder.
Hvis vi strør om os med nyheder, bebrejder man
os, at vi ikke holder os til sagen.
Hvis vi ikke optager indsendte artikler, beklager
man sig over manglende påskønnelse fra vor side.
Optager vi dem, bliver vi beskyldt for at fylde
bladet med gammelt ragelse.
Skriver vi om foreningens struktur og organisati
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on, siger de, at vi fuldstændig ignorerer medlemmer
nes behov for teknisk viden.
Skriver vi ikke om funktionerne i EDR, får vi
at vide, at det udelukkende er fordi de ikke tåler
dagens lys.
Hvis vi prøver at rose og opmuntre amatørerne,
siger man, at vi gør det for ussel vindings skyld.
Hvis vi siger dem den rene usminkede sandhed,
siger de bare, at vi tilsidesætter og svigter dem.
Det er meget muligt, at man vil beskylde os for
at have hugget det meste af dette fra et andet blad.
Det har vi også.
Til slut vil jeg ønske dig hjertelig til lykke med
de 50 år, Bent, og udtrykke håbet om, at dit ofte
fremsatte ønske om atter at blive aktiv må kunne
opfyldes til gavn og glæde, ikke alene for dig selv,
men også for vi andre.
OZ7XG

335

RX-FYN - en ny og bedre blander
Af OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense
Efter at have arbejdet med RX-FYN gennem
nogen tid viste det sig, at blanderprintet ikke fun
gerede så godt som ønskeligt, hvilket især gav sig
udslag på 40 m båndet, hvor der var problemer
med krydsmodulation. Da der desuden også syntes
at mangle noget på de højere bånd, besluttede jeg

Fig. 2. Printtegning 1:1.
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at konstruere et nyt modul, der skulle kunne gå
direkte ind i stedet for det oprindelige.
For at gøre det så lidt indviklet som muligt er
de
fleste
af
komponenterne,
herunder
spolerne,
lige til at bruge igen. Kredsløb, montering m.m.
fremgår af fig. 1-5. Jeg finder det overflødigt at

Fig. 2.
Komponentplacering 1:1 (BRC 250 A er den samme type
MF-transformator, som anvendes senere i modtageren).
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FYN 100-2

Fig. 5.
SET FRA OVEN

NEOSID KLE/NFiLTER

Fig. 4. Spoleviklingsdiagram for HF-drossel.

gentage en nærmere beskrivelse af fremgangsmå
den, men blot henvise til de tidligere artikler.
Udover det her viste skal kondensatoren på 0,1
(μF i bufferen på oscillatorprintet fjernes, da der
ellers kan opstå intermodulationsproblemer og så
er vi lige vidt. Denne kondensator er placeret på
fig. 43 lige til venstre for 560 ohm (OZ febr. 1972
side 53). Der er ikke lavet færdige fotoprint til
dette modul.
Til de oprindelige artikler er der bragt følgende
rettelser:
OZ jan. 1972, side 7, fig. 28: Forbindelserne til
ben 7 og ben 9 ombyttes.

Fig. 5. Spoleviklingsdiagram for båndpas filt er.

OZ febr. 1972, side 54, spalte 1, 3 sidste linier
i øverste afsnit: 2,200 MHz til 2,705 MHz ændres
til: 2,655 MHz til 3,160 MHz.
OZ febr. 1972 side 54, fig. 47: MF-transformatoren forneden til højre: Det midterste af de tre
øverste ben skal ikke have forbindelse med print
pladen (»svæver«).
OZ febr. 1972, side 57, fig. 54: Modstanden for
neden i midten lige over »FYN« skal være 3,3 K
i stedet for 33 K (jfr. diagrammet).
OZ febr. 1972, side 62, fig. 68: Diagrammets til
slutningscifre skal spejlvendes: 1 skal være 9, 2
skal være 8 osv. (har ingen betydning for den
praktiske opbygning).

Måling af antennestrøm
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Hulvejen, Stokkebjerg Mark, 4450 Jyderup
Det er rart at kunne måle antennestrøm. De
gammeldags
termokorsinstrumenter
kan
ikke
fås
mere, og indskydelse af en el-pære i feedertråden
er en primitiv løsning. Ved coaxkabelnedføringer
har de fleste amatører permanent indskudt en
standbølgemåler, men for dem, som eksperimente
rer med enkelttrådsfeeder eller 600 ohms feeder,
kan nedenstående fikse løsning, der er taget fra
»Radio Communication« nr. 5, 1972, måske være
en hjælp.
Her er det ikke nødvendigt at overskære feeder
tråden - eller trådene, idet hver feedertråd simpelt
hen skydes igennem en lille toroidring. Dimensio
nerne kan være 14x9x5, og materialet bør helst
være 4 C 6, der kan benyttes for frekvenser op til
ca. 30 MHz (Philips nr. 4322 020 91020). På ringen
vikles en link med 4 vindinger af alm. isoleret
monteringstråd, og linken forbindes til inderleder
og skærm på et stykke coaxkabel. Resten af kreds
løbet fremgår af diagrammet fig. 1. Dioden kan
være en almindelig HF-germaniumdiode, der blot
skal have en lav kapacitet. Jeg havde et par gamle
OA 70’er liggende, men OA 95 er endnu bedre.
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Hvis denne »HF-sonde« skal bruges til målinger
forskellige steder på feederen. kan toroidringen sa
ves midt over, og hver halvdel limes fast i kloen
på en alm. tøjklemme, som vist i fig. 2.

HF-Dl ODE

TR
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Om at dele kagen!
Fra PHILIPS »Supplementary information of ge
neral or specific interest« har vi sakset nedenståen
de, hvis indhold taler for sig selv om alvoren i bekym
ringerne for vor fremtid som radioamatører.
»Electronics«
ofrede for nylig nogle interessante sider på radio
spektret med dets frekvensfordeling blandt de for
skellige brugere. Den intense trafik i æteren nødven
diggør helt afgjort en slags kontrol, så vidt som dele
af radio-spektret allerede er overbelastet. Kun et
nært samarbejde mellem ny teknik og mere raffinere
de internationale vedtægter kan afværge et evt. kaos.
De forskellige parter vil blive nødt til at ofre noget
for at løse dette problem, f.eks. bliver Marine Radio
på 2 MHz båndet nødt til at ombygge sine AM statio
ner til SSB og til at omlægge deres »Line-of-sight«
udsendelser til 160 MHz båndet. Fly radioen skal
nu køre med en kanalafstand på 25 kHz i stedet
for 50 kHz og mikrobølgeforbindelser skal flyttes
til endnu højere frekvenser.
Den ovenfor nævnte artikel diskuterer, om alle
forslåede forandringer kan realiseres i de forskellige
grupper af officielle radiotjenester, inclusive amatø
rer. Da antallet af amatører blev større og større,
måtte de løse en del problemer for at dele de begræn
sede frekvensområder der var tildelt dem. Dette før
te til omstilling fra AM til SSB og til brugen af ret
ningsantenner,
hvorved
den
verdensomspændende
QRM blev dæmpet en del. Til trods for det arbejde
amatørerne har gjort for at holde sig fra andre i
æteren, er amatørbåndenes fortsatte eksistens virke
lig truet. I 1975 vil ITU (International Telecommunication Union) holde et stort internationalt møde for
atter at dele frekvensspektret (som i den berømte
Stockholm konference). Ikke alle lande er lige velvil
ligt indstillet med hensyn til at give radioamatørerne
mere eller mindre eksklusive bånd. Disse protester
kommer hovedsagelig fra lande, hvor amatørradio
er en sjældenhed, f. eks. fra alle de nye stater i Afrika.
De ser ingen fornuft i at give æterplads til radioama
tører, så længe der knap er plads til andre tjenester
som f. eks. officielle radioudsendelser.
IARU (International Amateur Radio Union) be
stræber sig derfor på at støtte amatøraktiviteten i
disse lande, idet det er meget sværere at nedlægge
en godt stabiliseret aktivitet. Selvfølgelig kan IARU
ikke nøjes med at benytte økonomiske argumenter
i sit forsøg på at retfærdiggøre amatørradioens eksi
stens. Den tid. hvor amatører udforskede nye mar
ker. gjorde opfindelser etc. er forbi. Naturligvis gør
de stadig en nyttig indsats ved at arbejde med udbre
delsesforholdene, men det ville være dumt at over
vurdere vigtigheden af dette.
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Det er sandt, at amatørradio er en fantastisk hobby
i dag. Den kan medvirke til en bedre forståelse mel
lem mennesker verden over, den kan virkelig give
unge mennesker lyst til at gøre karriere indenfor
elektronik. Men vil disse argumenter være vægtige
nok i 1975? I dag ser det ud, som om amatørerne
vil blive nødt til at dele i det mindste nogle bånd
med andre tjenester. Men billedet kan jo se anderle
des ud i 1975. I betragtning af den sociale bevidst
heds tiltagen, som er bevist f.eks. ved de røster
der har hævet sig i et forsøg på at dæmpe den indu
strielle eksplosion, for at bevare miljøet og for at
give folk mere fritid, vil IARU’s sociale argumenter
nok stå sig bedre i 1975.

Det er sjældent vanskeligt at »opspore« amatøren.

Et andet problem, der generer radioamatøren, er
de forstyrrelser han kan forårsage i radio, Hi-Fi an
læg, TV etc . . . Det er her ikke spørgsmålet om
at bygge stationer, der opfylder alle P & T’s krav
om dæmpning af harmoniske, undgåelse af splatter
og nøgle-klik, for det skal P& T nok »forklare« evt.
syndere. Nej, det er det rene signal, der forårsager
vanskelighederne. Og grunden er denne: Takket
være tiltagende velstand har alle radio og TV i dag.
De fabrikker, der producerer disse apparater, må
arbejde så effektivt som muligt for at bevare rimelige
priser på trods af de stigende omkostninger, navnlig
til lønninger.
Derfor er deres udstyr designet med bedre lay-out,
»utekniske« finesser og andre salgsfremmende argu
menter, men det er ofte på bekostning af specifikati
oner, som kunden normalt ikke spørger efter. En
af disse specifikationer er en følsom Hi-Fi forstær
kers evne til at »afvise« uvedkommende HF signa
ler.
Brugen af plastic- frontplader og -skabe i stedet
for metal med disse sidstes skærm-effekt for elektro
magnetisk stråling rejser i sig selv problemer på dette
område.
Kommercielle radiotjenester flytter blot deres
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AFSK-generator AK-1

850:

Ved EDR’s Bornholmsafd., Rønne

170:

Fra
SARTG
NEWS
er
følgende
beskrivelse
hentet.
AFSK generatoren AK-1, blev for første gang
beskrevet i QST februar 1969 af W6FCC, Irwing
M. Hoff. I beskrivelsen skulle der ikke være nogen
store problemer, idet det meste jo er selvforkla
rende. Unijunktiontransistoren kører på den dob
belte frekvens, dette skal blot siges for ikke at for
vilde dem, der giver sig til at måle frekvensen her,
og tror at der er fejl i komponentværdierne.
For at opnå en pæn sinussvingning på udgangen,
er derflere måder at gå frem. Det kan gøres
som
her ved at tilføre en firkantsvingning til et
godt
LF-filter.
Tilslutninger til VERO BOARDET
+ 12 V: Her tilsluttes 12 volt stabiliseret spænding.
CW:
Her tilsluttes morsenøgle (mellem CW og
stel). Det er nu muligt at give CW-identifikation med 100 Hz retvendt skift.
(+ 8 V): Den ene ende af 1 kohm-potmeteret til
sluttes her. Just. 2125 Hz.
OMSK: Omskiftning mellem 850 og 170 Hz skift.

sendere væk fra befolkningscentrene for at løse dette
problem, men radioamatøren har normalt ikke mid
ler til en tilsvarende løsning. Det kan således ske,
at en lykkelig ejer af et Hi-Fi-tuner-sæt en dag bliver
overrasket af en tydelig og klar optagelse af et radioa
matørsignal, også selv om Hi-Fi anlægget ikke er
tilsluttet antennen.
Ejeren af Hi-Fi anlægget kan som regel spore kil
den til forstyrrelserne temmelig hurtigt, da de fleste
amatører bruger en eller flere ret karakteristiske an
tenner. Radioamatøren har som oftest visse vanske
ligheder med at forklare, at grunden til forstyrrelser
ne ikke skyldes hans sender, men derimod Hi-Fi
anlægget. Ejeren af dette vil sandsynligvis påstå,
at han ikke har noget vrøvl så længe amatøren ikke
sender! Og heri har han jo ret.
Mange af den slags sager kan undgås ved dimpel
then at indføje et low-pas filter ved Hi-Fi forstærke
rens indgang. Men hvis amatøren ikke kan få lov
til at installere et sådant filter, føler han sig ofte
tvunget til at nedsætte sine aktiviteter, evt. at udsæt
te dem til efter midnat. Denne formindskelse af hans
udfoldelser er absolut ikke i amatørernes interesse
- men endnu værre er det dårlige rygte, som sådanne
forstyrrelser kan forårsage. IARU arbejder intenst
på at forbedre denne situation og de fleste producen
ter af underholdningsudstyr sikrer nu deres appara
ter mod et vist mål af HF-indstråling.
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KEY:

MARK:
SSB:
VHF:
GND:

Til potmeteret for 850 Hz skift. Juster til
2975 Hz.
Til potmeteret for 170 Hz skift. Juster til
2295 Hz.
Her sker nøgling af generatoren. Der til
sluttes »FSK« fra
ST-5’eren. Spændindingen varierer i takt med fjernskriverens
sendekontakter.
Spændingen
behøver
kun
at variere nogle få volt omkring 0 volt.
»Space«
spændingen
skal
være
positiv
(Space = sendekontakt åben).
Her tilsluttes den anden ende af 1 kohmpotmeteret. Jfr. (+ 8 V).
Output til lavimpedans mikrofon indgang.
(eks. ker. mik. indg.).
Output til højimpedans mikrofon indgang.
NUL, dvs. a't det der går til stel for
bindes her.

Stabilitet
Med en stabil 12 volt spænding, og med gode
komponenter, bliver stabiliteten bedre end 3 Hz.
Temperaturfølsomheden
er
særdeles
lav,
og
der
kan i praksis ses bort fra den.
Særdeles god kurveform, uden nøglingstransienter, den kan derfor også anvendes til SSB-sendere.
Blot skal man sørge for, at »passband« er egnet
for RTTY, hvis ikke må bærebølgekrystallet æn
dres, så stationen bliver egnet for RTTY.
Eventuelle problemer
De modstande der er markeret med (*) Frekvens
afhængig kan man blive udsat for at skulle ændre
til en anden værdi, hvis den ønskede tone ikke kan
indstilles med potmeteret. 680 ohms modstanden
og 10 nF kondensatoren er AK-Fs mest kritiske
komponenter. Hvis man er uheldig, svinger unijunktionoscillatoren ikke. Dette beror i de fleste
tilfælde på, at spændingen fra zenerdioden er for
høj, og de øvrige komponenters tolerancer indvir
ker i uheldig retning. Lavere spænding giver for
kert frekvens. OBS! Anvend ikke trimmepotmetre
- disse er for ustabile.
Justering af AK-1
Har man en frekvenstæller er der jo ingen pro
blemer, hvis ikke, kan man anvende en nøjagtig
tonegenerator og et oscilloskop, og så justere ved
hjælp af Lissajous-figurer.
Særlige komponenter
2 stk. 1N4816 siliciumdiode ell. lign.
1 stk. BZY88/C8V2 zenerdiode 8,2 V/400 mW 5%.
4 stk. BC 107 NPN silicium ell. lign.
2 stk. BC 177 PNP silicium ell. lign.
1 stk. 2N4871 unijunktion. 2N4626 kan også anven
des.
1 stk. VEROBOARD 0.15’ 16 strips 34 huller.
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Rettelse.
Udregning af krystalfrekvenser
til radiotelefoner til 2 m
OZ6UX har henledt opmærksomheden på en fejl
i ovenst. artikel i april OZ p. 132 af OZ3DX! I ta
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bellen over stationstyper er Storno CAB (CQM
13-1) opført to steder. Både Stornophone CQM og
CQF 13 har høj anden MF (A = 2050 kHz og
B = 13), og følgelig skal tabel 1 anvendes.
TR
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marts 73:
Solid-state repeater control .......................................... 7 sider
Popular SSTV circuits.
part II
11 sider
Time-frequency measuring. system,
part III .................................................................... 10 sider
april 73:
Transistor RF-power amplifiers.
part II ....................................................................... 7 sider

INFORMATION
EDR’s kopitjeneste
Nogle klip fra tidsskrifter, der er til rådighed
for kopitjenesten:
QST (amrk): febr. 73:
A transmatch for QRP-rigs
2 sider
High-speed break-in via a keyed
vacuum relay
3 sider
An IC-keyer with programmable
erasable memory .................................................... 10 sider
marts 73:
A solid-state SSTV monitor. Mark II .
An SSB receiver for 7 and 14 MHz ...
april 73:
A solid-state SSB generator
with digital readout
The dual-six. A QRP transmitter
for 40 and 80 meter
maj 73:
A medium-power HF - SSB - CW
transmitter, all solid-state
73 - Magazine (amrk): febr. 73:
Time-frequency measuring system.
part II
Popular slow-scan television circuits.
part I
Frequency counter input circuit
Transistor RF-power amplifiers.
part I

7 sider
8 sider

5 sider

Ham-Radio (amrk): febr. 73:
IC-speech Clipper ........................................................ 4
Solid-state noise blanker .............................................. 4
Grid-current monitor for the HW.
100 and HW. 101
2
IC-audio oscillator ....................................................... 5

QTC. (svensk): marts 73:
Konverter for 432 MHz ............................................... 5 sider
april 73:
Helautomatisk »tone-encoder« for
repeater-aktivering .................................................. 6 sider
maj 73:
Trap-vertikal for 10 - 15 - 20 meter ...

2 sider

6 sider
Amatørradio (norsk): maj 73:
50 W. TX for CW og DSB ........................................... 6 sider
7 sider

7 sider

juni 73:
Faksimile-Mottaking ................................................... 4 sider
Radio - Communication. (eng.) ' jan. 73:
Portable 2 m TX-RX

11 sider

16 sider
2 sider

febr. 73:
SSB-transmitter Mark 3 ............................................... 6 sider

4 sider

marts 73:
SSB-transmitter Mark 3
11 sider
Bilateral SSB ............................................................... 6 sider

maj 73:
Peilanlagen fiir mobile Fuchsjagden
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sider
sider

marts 73:
Solid-state 80 m SSB-transceiver .............................. 12 sider
Simple IC-electronic keyers ........................................ 8 sider

QRV. (tysk): april 73:
Eine kleine 25 W Endstufe fiir
FM-Sender in 2 m Band ...

Jeg har ikke tid - jeg skal til GF i Odense den 23.

sider
sider

3 sider

13 sider.

Som tidligere nævnt kan der af ovenstående
artikler samt af andre fra de tidsskrifter, der er til
rådighed for kopitjenesten, samt fra ældre nr. af
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OZ fås kopier. Prisen er 1,- kr. pr. side + porto
(tryksag), der lettest indbetales på min giro konto
5 93 66 eller sendes i check.
OZ7EM, Ejvind Madsen
Sebber skole, 9240 Nibe

Generaldirektoratet for
Post- og Telegrafvæsenet
1. teknisk kontor
Farvergade 171
1007 København K
TIf. *45 1 116605 lok. 236
Ansøgning om midlertidig
amatør-radiosendetilladelse i Danmark
For udenlandske statsborgeres ansøgning om mid
lertidig
amatør-radiosendetilladelse
gælder
følgen
de:
Særligt ansøgningsskema må udfyldes af ansøge
ren. Skemaet fås ved henvendelse til generaldirekto
ratet på ovennævnte adresse.
Ansøgningsskemaet indsendes til det lands admi
nistration,
hvor
ansøgeren
har
amatørradiosende
tilladelse. Den pågældende administration anmodes
om at bekræfte, at ansøgeren har gyldig amatør
radiosendetilladelse
som
anført
i
ansøgningsske
maet, hvorefter skemaet videresendes til general
direktoratet på ovennævnte adresse.
Ansøgningen må være generaldirektoratet i hænde
senest een måned før tilladelsen ønskes udstedt.
Forfølgende lande vil generaldirektoratet normalt
anerkende
vedkommende
lands
amatørradiosende
tilladelse såfremt ansøgningen er bekræftet af ved
kommende lands teleadministration, eller der frem
lægges bekræftet kopi af tilladelsen:
Frankrig
Finland
Storbritannien
og
Schweiz
Island
Nordirland
Portugal
Norge
Forbundsrepublik
Canada
Sverige
ken Tyskland
Australien
Holland
Belgien
U.S.A.
For øvrige lande må der af ansøgeren fremlægges
dokumentation af kravene ved de prøver, ansøgeren
har bestået for at opnå tilladelse, samt oplysning
om de frekvensbånd, effekter og sendetyper, tilla
delsen i vedkommende land giver adgang til, f.eks.
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i form af et eksemplar af vedkommende lands vilkår
og bestemmelser for amatør-radiostationer.
Afgiften for tilladelsen, 50,00 d.kr. indbetales ved
brug af særligt indbetalingskort, der tilsendes sam
men med tilladelsen. Afgiften betales først efter an
komst til Danmark.
Såfremt ansøgeren skal opholde sig i Danmark
i en længere periode end 3 måneder, må der indsen
des
normal
ansøgning
om
dansk
amatør
radiosendetilladelse.
Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i november må
ned d.å. i København og enkelte provinsbyer vil
blive afholdt prøver for radioamatører.
Sidste frist for tilmelding til prøverne er den 19.
oktober 1973.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »An
søgning
om
amatør-radiosendetilladelse«
i
udfyldt
og underskrevet stand. Ansøgere, der har været ind
stillet til en tidligere prøve, må indsende fornyet
anmodning på et brevkort.
Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte
dato, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
E. B.
Povl Olsen / Søren Hess

SILENT KEY
OZ6PX
Det var med stor sorg vi erfarede meddelelsen
om Sven Transbøl’s død.
OZ6PX var én af pionererne indenfor VHF arbej
det, hvilket sikkert mange ældre amatører vil kunne
huske.
I de sidste år var han meget aktiv på 2 m båndet.
Han var altid parat til at give et godt råd til vi andre
mindre erfarne. Der var ingen grænser for hans
hjælpsomhed når det gjaldt om at få vi andres grej
til at virke.
Vi vil savne Sven i klubben og på båndet.
Æret være hans minde.
EDR Kolding afd. / OZ5VY
OZ6RN
Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen
om, at OZ6RN, Niels, er afgået ved døden.
6 »Radio Niels« kørte især på 80 m båndet, hvor
han gennem mange år var en kendt skikkelse. Humø
ret var til det sidste i orden, ja, så sent som dagen
før sin død var Niels at træffe på 80 m.
Alle vi, der daglig havde kontakt med Niels, vil
savne ham og hans lune og vore tanker går til hans
XYL, Frida.
Æret være hans minde.
Formiddagsklubben / OZ9WN, Willy
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TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Diverse om DXCC
I det amerikanske »QST« for juni 1973 på siderne
112-115 giver man fra ARRL Communication De
partment - uden der er opgivet, hvem af medarbej
derne, der har skrevet det. en forklaring på. hvorfor
fone DXCC indstilles.
»Der har været en del utilfredshed over ophøret
af et specielt Phone DXCC, skønt ståhejen ikke har
været noget i sammenligning med, hvad den var for
år tilbage, hvor det samme skridt blev taget alene
på administrativ basis - altså ophævelse.
Vi har noteret, at årsagen til beslutningen ikke
er blevet fuldt forklaret. Vi håber, at dette vil blive
retfærdiggjort i denne oversigt.
I virkeligheden er det ganske enkelt og simpelt:
I dagens amatørradio er det i realiteten lettere at
opnå DXCC med SSB-phone end med nogen anden
sendetype. Hovedsagelig er årsagen til dette, at flere
forskellige »lande« er opnåelige på SSB end på CW,
hvilket er forståeligt nok, når man tager stemmens
(talens) popularitet i betragtning sammenlignet med
CW'en - som kommunikationsmiddel. Da Phone
DXCC blev etableret eksisterede amatør-SSB slet
ikke, og DX-kontakt på AM var et virkeligt resultat.
Eftersom det i dag er lettere at opnå det end på
CW, er der ikke nogen virkelig berettigelse for et
separat certificat.
Derfor DXAC’s anbefaling og godkendelse af
samme. (Ophævelsen).
Hvorfor så ikke adskille fone og CW diplomerne?
For at besvare et spørgsmål med et spørgsmål:
Hvorfor ikke separate diplomer for alle sendetyper,
alle bånd, for effektgraduering, for YL's, for novicer
og enhver anden art af specialitet.
DXCC startede som et »one-shot« diplom.
Du opnåede det, - det var det, akkurat som opnåel
sen af et hvilket som helst andet diplom. Så snart
du havde det, søgte du nye områder at besejre, for
at gøre fremskridt, for at skabe afveksling, for at
udvide dit område af erfaring og dygtighed.
Men DXCC blev så populært, at der rejste sig
et krav om yderligere diplomer på DX-området, og
disse ønsker tog form i flere diplomer og ære til
de. der allerede var indehavere af disse.
Medlemmernes ønske - hovedkvarterets indfor
ståelse - derfor tog DXCC og hvad dertil hører mere
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og mere af stabens tid - indtil det blev et fuldtids
job for et enkelt og erfarent medlem af staben.
Det eneste ARRL-diplom, der har opnået denne
popularitets højde.
Men vent- denne popularitet havde ikke »toppet«
kravene
om
yderligere
opmærksomhed
til
DXpræstationer i fortsættelse af DXCC-linien - fortsat
te, og voksede, og endnu en fuldtids person blev
ansat for at bistå i dette arbejde og denne aktivitet
blev en separat afdeling af Communication Depart
ment.
Denne afdeling har nu flere ansatte og mere arbej
de at udføre end »Public Service Branch« - og enden
på det hele er endnu ikke i syne, eftersom kravene
om flere DX-awards, super awards etc. etc. fortsæt
ter.
DXCC-afdelingen er overbelastet trods to fuldtids
assistenter.
Hvor stopper vi? Hvor trækker vi linjen?
Det er velkendt i skabende kredse, at intet kræver
mere gentagelse end succes, at popularitet avler
større popularitet, at tillægstjenester resulterer i kra
vet om endnu flere tjenester.
Hvad medlemmerne ønsker - vil medlemmerne
få på den ene eller anden måde - efter hovedledel
sens ordre - om nødvendigt.
Men et eller andet sted hen ad vejen, må man
appellere til grunden.
Mangler vi virkelig flere DX-awards?
Ønsker vi dem af en eller anden bestemt grund
- eller ønsker vi dem. kun fordi vi ønsker dem?
Vi skal ikke komme med kommentarer til denne
artikel, som taler for sig selv, men nøjes med at
bringe følgende:
I det belgiske »One the Air« for juli 1973, bringes
der en meddelelse, der har relation til vore tidlige
re kommentarer vedrørende leveringstiden for de
af ARRL udgivne diplomer. Det hedder i notitsen:
I over 8 måneder har forskellige OMs ventet
på tilbagesendelsen af deres QSL-kort for for
skellige WAS eller DXCC, samt deres diplomer
fra ARRL. Den belgiske traffic-manager har den
10. juni 1973 rettet en forespørgsel til ARRL
i sagen.
Da ovennævnte belgiske amatørtidskrift kun kom
mer i en snæver dansk kreds, har vi bragt notitsen
her, for at interesserede - som en ringe trøst kan erfare, at det ikke blot er herhjemme man
sidder og venter på sine kort og diplomer.
Da vi helst holder vore amerikanske amatørkam
merater skyldfrie i dette spørgsmål, er der således
kun postvæsenet tilbage at skyde på, og Traffic De
partment har derfor rejst en efterforskningssag ge
nnem Aalborg Postkontor, og har som prøvesag ta
get en WAS-ansøgning, der med anbefalet post er
afgået fra Aalborg d. 10. april, men som så sent
som d. 3. aug. 1973 ikke var indgået til ARRL.
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Lysets hastighed
Ved hjælp af Lazer Teknologi har videnskabs
mænd på National Bureau of Standards laboratorier
i Boulder, Colerado fastlagt, at lysets nøjagtige ha
stighed er 299,792,456,2 km. pr. sekund ± 1,1 m.
Informationer om disse målinger med fotografier
og en kort beskrivelse af teknikken foreligger på
siderne 41 og 42 i Optical Spectra for januar 1973.
Licenser i udlandet
En meddelelse publiceret i Italian Cazetta Ufficiale nr. 113 af 3. maj 1973 annoncerer, at amatører
fra EEC-landene nu kan opnå italiensk licens uden
nødvendig formel aftale. Ansøgninger skal sendes
til: Dirizione Centrale Servizi delle Poste e delle
Telecommunicazioni
Dirizione
Centrale
Servizi
Radio Elettrici, Via Christoforo Colombo 1 5 3 - 1
- 00100 - Rome - Italy.
Ansøgning om gensidighedslicens i Polen skal sen
des in duplo til licenskontoret Panstowa Inspekcja
Radiowa,ul Swietokrzyske 3,00-360 Warsaw og skal
sendes via Polish Radio Amateur Society, som på
polsk
hedder:
Polski
Zwiazek
Krotkofalowcow,
Skrytka Pocztowa 320, 00-950 Warsaw. Fremsendes
mindst 3 mdr. før ansøgeren formoder at gøre brug
af tilladelsen i Polen. Fuldstændige adresser over
de steder, hvor ansøgeren vil opholde sig under be
søget i Polen skal opgives.
For øjeblikket er mobil-operation ikke tilladt i Po
len.
Hans Excellence
Tronarvingen til staten Bahrein, Sheikh Hamad
bin Essa Al Khalifa-MP4BSH - har indvilliget i at
blive præsident for Amateur Radio Association Bah
rein.
Amatørradiolicensering
blev
fornylig
genindført
i Bahrein, og arbejdet hermed er overtaget af en
Permanent
Frequency
Committee
for
Golfområdet
og Sultanatet Oman. hvis adresse er P. O. Box 831,
Bahrein. MP4B-licenser udstedes på sædvanlig vis
til kvalificerede personer, der har bopælsstatus i
Bahrein.
QSL-manager er lan Cable, MP4BBW, P. O.
Box 425-Awali, Bahrein.
For udlændinge
der indtil for nylig har fået sendetilladelse i England,
har det været et stående krav, at al kommunikation
over amatørstationen skulle foregå på engelsk. Iføl
ge RSGBs Radio Communication er denne restrikti
on nu ophævet og såvel sendetype som anerkendt
sprog er valgbart.
P &T’s nye QTH-liste
Den nye QTH-liste fra P & T er nu udkommet
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og viser, at der er meget tæt ved 4200 licenserede
amatører herhjemme, samt 82 på Færøerne og 91
i Grønland, heraf 15 OX5-stationer. d.v.s. stationer
med amerikanske indehavere.
OSCAR VI
Fra IARU’s hovedkvarter har EDR modtager en
skrivelse, der omhandler den store succes, som
OSCAR VI er blevet, og som den internationale
amatørverden kan se hen til med stolthed. Satelitten
blev bygget efter fælles anstrengelser af amatører
i Tyskland, Australien og USA. Jordkontrollen af
satelitten er blevet foretaget af stationer i alle tre
IARU-regioner.
Den 18. juli rapporterede AMSAT at over 1300
amatører i mindst 61 lande havde benyttet OSCAR
VI.
Det ville være inspirerende, hvis amatører fra alle
lande repræsenteret i IARU, kunne øve aktivitet
gennem OSCAR VI, før satelitten afslutter sin cirku
lation omkring jorden.
OSCAR VI repræsenterer en enestående chance
for amatørtjenesten til at illustrere denne tjenestes
mulighed for at deltage i de mest avancerede eksperi
menter. I denne forbindelse ville det være på sin
plads, om EDR’s PR-mand ville skabe lidt publicity
for EDR og amatørradio ved at tilsende pressen
kendsgerninger om OSCAR VI og om de danske
stationer, der har benyttet satelitten.
Ferie- og langtidlicenser for udlændinge
Det er med virkelig glæde, at man må hilse den
meddelelse P & T har sendt og som offentliggøres
andetsteds i dette nummer af OZ velkommen.
Denne åbning for adgangen til såvel kortfristede
som langtidslicenser i Danmark er en nyhed som
vil vække genklang mange steder rundt om i udlan
det.
EDR har som bekendt gennem flere år bearbejdet
P & T for indførelsen af ferielicenser, og har gjort
teletjenesten opmærksom på det materiale fore
ningen har indsamlet for en aktion på dette felt.
Vi er også klar over det pres, der udefra - ikke
mindst fra DARC - på det sidste er blevet rettet
mod P & T i denne sag har været stærkt medvirkende
til det foretagne skridt.
Der skal dog hverken viftes med eller soves på
eventuelle laurbær. Hvad der er sket er en yderst
velkommen ting, men dog kun et skridt på vejen.
Der hæver sig stadig flere røster om en fælles
Europa-licens - set med det store perspektiv - men
mest som et foreløbigt mål indenfor det europæiske
fællesmarked. Mange forskellige begrundelser læg
ges til grund for dette voksende krav. Det der umid
delbart giver årsag hertil er ikke mindst mobilstatio
nerne, hvoraf mange ofte krydser grænserne, men
i de fleste tilfælde - bortset fra internationale mobilOZ SEPTEMBER 1973

tester - ved flere grænseovergange bliver plombere
de. Dette emne bør blive et dagligt diskussionsob
jekt, og det må være enhver amatør og amatørorgani
sations pligt at bearbejde sine overordnede eller
myndighederne, således at det ad de rette kanaler
når frem til Europa-rådet og det Europæiske Fælles
marked.
OZ2NU

Aktivitetstest august
CW:
OZ3IZ
144 P
144 P .
OZ3ZR
OZ4HW
144 P
144 P
OZ9OI
144 P
OZ5MN
OZ5ME
136 P
136 P
OZ6ZS

Fone:
OZ5EV
OZ3IZ
OZ4XP
OZ7XE
OZ6BF
OZ8KU
OZ8QL
OZ4DZ
OZ4HW
OZ4TA
OZ6TM
OZ1BI
SM7DUR

1100
924
920
920
902
840
825
780
770
700
680
612
342

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Der er stadig noget, der ikke er OK ved loggene.
Læs side 223 i OZ fra juni igennem en gang til,
det er særligt punkt 5, 6 og 7, det er galt med.
Ex.: 42 QSO, 11 amter. 84 point x 11 = 924 point.
Eget amt må tælles med, hvis du er den eneste,
der er med fra det amt.
Indsigelser mod resultaterne her i OZ kan skri
ves på loggen. Jeg gemmer loggene i 2 måneder.
Der er stærke ønsker om at få CW-testen flyttet,
det bedste bliver nok, at vi flytter hele testen en
halv time fra kl. 9.00 til 12.00.
Men yderligere forslag er velkomne.
OZ8KU

1 den måned der er gået har der været ret fantasti
ske, gode åbninger til Pacifik, efter de rapporter
forskellige OZ stn. har hentet hjem derfra.
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Det har kunnet lade sig gøre at opnå fine resultater
med en beam ant. 10 m oppe og en alm. HW 100.
Derimod har den, der kører med en dipol eller GP
ikke haft så store chancer, oftest har det knebet
med at høre stationerne.
A6XF er nu QRT, alle QSL for dette call skal
sendes til G3SSUW. QSL for hans tidligere call,
MP4TEE, sendes til hans hjemme call, G8FOC.
CR3AB er rejst hjem til sit CT2BA call. Hans
grej, der var skænket af CT2AZ, er sendt til en
ny CR5 stn. CR3KD er ofte fundet på 21.180 MHz,
han kalder CQ Lisboa på purtugisisk, han svarer
»pæne« opkald både på CW og SSB. CR8AM er
allerede kørt af mange OZ stn. Han findes mest
på 14.180 MHz SSB, 16-18 GMT. QSL sendes til

WB6PZW. der også har call OZ2TY, har var et en tur i Danmark.
Han lytter efter OZ på 14.300 MHz om morgenen. (Foto via
OZ6MI).

WB6BGQ : Donald de Zarn jr. 127 RIO del MAR
Vallejo Calif. 94950. SASE eller SAE + IRC.
West Coast DX bulletin siger, at man nu vil tillade
interesserede at besøge F08C, Clipperton. En SP9
amatør der i forbindelse med sit QRL har deltaget
i konferencer med betydende embedsmænd fra Iraq,
fortæller, at det er pæne mennesker indtil man næv
ner amatørradio. Man mente, at der var kommet
visse direktiver fra 5 A land. Som noget mere positivt
kan nævnes at BV1A fra Formosa har fortalt, at
man ikke er tvunget til at køre CW, men nu også
må anvende SSB. Han har tænkt på at anskaffe en
transciever. Geoff Watt. udgiveren af DX News,
sælger en USSR kaldesignal - QTH - Oblast liste,
samt UA9/UAØ zoneliste for 2 IRC + en konvolut
med dit navn og QTH.
JA-DX association undersøger muligheden for at
komme igang fra Parce Vela, som ligger vest for
Guam. Det var til denne ø Don Miller, W9WNV,
flikkede kaldesignalet KG6ID sammen til. Efter de
nye tilhørsforhold mellem USAogJapan, skulledenne ø imødekomme de krav DXCC stiller for selv
stændig status.
I forbindelse med flere OZ stn's. forsøg på at opnå
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Flere OZ stn. har i lang tid forgæves ventet på
QSL fra VK9ZB, Willis isl. Det ser nu ud til at
en ny VK9ZC er kommet igang. Han anvender en
FT101 og dipol og Quad. Han er hørt på 14.260
MHz 0600 GMT, QSL via VK3AH.
VK9RH er igang fra Norfolk isl. Han er hørt på
14.261 MHz, 0,750, QSL til call-book. KX6LA er
CW fan på 14.032 MHz, 14 GMT. 8R1AE er igang
på 21.031 MHz, 2100 GMT. QSL til box 844, Georgetown. PY7ZAH/0 er igang fra Fernando Noronha
med CW, QSL til PY1ZAE. VS5MC er igang på
nøglen fra Brunei, 14.050 MHz, 1300 GMT. KA2DF
håber at komme igang fra Macao (CR9) i dette efter
år.
9M6AW, som også har haft kaldesignal: VK8AW,
er nu hjemme i UK. alle QSL sendes til G3EAX.
The Radio Society of East Africa, eksisterer ikke
mere. Det nye navn er: Radio Society of Kenya.
PO Box 45681, Nairobi.
I aug. OZ-DX var der ting fremme om Bouvet
øen. Det er WB5B1D der vil prøve at nå dertil i
feb. 74. Noget konkret er der ikke endnu, dog menes
det, at tilladelsen til at gå i land er sikret. Vi håber,
der er bid i disse rygter.
CE8AA er QSL mgr. for CE9AA samt CE9AC
for 1972 opr. Samt CE9AT og CE9AA opr fra Sth.

QSO med K5LTH/KH6 fra Kure isl. og KB6/VR1
har OX3E A Erik været meget behjælpelig. Også med
at arrangere sked, samt sørge for, at det blev europæ
ernes tur til at køre et nyt land, i stedet for at bide
deres negle af. Det er rart at se og høre, at der
stadigvæk findes hjælpsomhed blandt amatører. Det
har også givet en del PR til os selv. XQ er et nyt
PX (prefix) for B amatører i Chile. XG1A er anvendt
af Meksiko i Colima. XF2A har været anvendt på
en øgruppe ved navn Isla Lobos.
JT0AG og JT0AE er fortsat aktiv i de næste
2 år. UA0YT er hørt på 21 MHz omkring 10 GMT.
Hans QTH er inden for Zone 23. VS5LH, Les, er
igang med at bygge en Quad. Også mulighed for
5B aktivitet.
ZD3D, Cecil, vil komme en tur til Danmark før
han skal igang fra Lesotho, hvor hans virke består
i, at uddanne de lokale mennesker i at passe og
vedligeholde link stationer. Han håber selvfølgelig
at få et 7P8, kaldesignal. Muligvis skal OZ1LO tage
sig af hans QSL.
VU2GV er nu VU7GV og er i gang det næste
år fra Andaman. 5R8AG anvender et PO BOX nr.
60 i Ivato Airport. Flere har fået post retur med
påstemplet »unknow«. Det er nok bedre at sende
QSL til hans hjemme call, DL5RI.

Oktober måned 1973
Solplettal: 42

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

Km:

Japan
New Zealand
Filipinerne
Sydi. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Øer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Fransisco
Sydi. Stillehav
Hawaii

8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900
11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

Pejling:

44,4
54.1
66,4
85,0
90,0
115,9
146.0
171,3
181.0
202,5
226,9
232.4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4

tid/frekvens:
1
6,9
7,0
7,4
8.5
8,9
11,1
13,0
12.6
9,3
12,9
11,2
11.2
10,0
9,7
9,7
9,5
9,9
10,0
9,5

3
8,9
9,5
10,3
11,5
11.8
12,7
12,4
10,3
8,6
13,2
11,8
12,3
10,0
8,6
8.5
7,7
8,1
8.1
8,3

5
15,3
16,8
18,5
20,6
21.0
21.6
19,5
16.1
9,9
12,0
9,2
9.1
6,9
6,3
6,3
6,6
7,5
7,7
9,4

7
22,0
23,8
25,5
26,4
27.7
28,9
27,6
25,6
18.2
17,6
18,1
17,2
11,3
9,0
7,5
9,6
8,2
10,3
13,3

9
23,9
22,2
26,7
24,9
27,8
28,5
27.2
26,4
21,6
25.4
26.2
22,9
8,0
7,7
8.9
14,5
8,1
13,7
11,8

11
17,8
19.7
26,4
21,2
27,5
27.9
28,9
29,7
22.2
28,7
28,7
29,3
20.9
13,6
16,9
20,3
7,1
18.3
11.4

13
13,9
19,0
22,6
18,2
26,2
28,0
29.8
30.7
21,7
28,3
27,4
27.9
27,1
24.5
24,4
23,6
8,7
15,7
11,7

15
12,4
16,9
17,1
16,6
21,2
24,5
29,2
32,1
21.9
28,4
28,4
28,9
26,4
24,6
24,5
22,3
14,4
15,0
10,0

17
11,6
12,3
14,2
15.0
15,5
17,9
22,8
26.8
28,4
28,7
26,7
27,9
25,5
23,0
22,8
20,0
18.9
18,4
15,2

19
10,3
11,4
11,5
11.9
12,1
13.4
16,3
19,1
13,3
21,1
20,3
21,5
20,7
19.4
19,2
17,2
16,9
16,6
14,3

21
10,0
10,0
10,0
10,5
10.7
11,7
13,3
14,5
9,8
14,7
13,6
14,2
13,7
13,2
13,2
12,4
13,0
12.9
12,3

23
8,2
8,1
8,4
9,5
9,7
11,9
13,4
13,7
9,4
13.1
11,6
11,8
10,5
10,2
10,2
10,0
10,7
10,7
10,6
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Shetland. W6ANN har ikke modtaget log fra YJ8GH
og har derfor opsagt sin medvirken. W6KNH be
kræfter, at den sidste VR3 QSO blev lavet af
VR3AC i dec. 72. QSO efter dette tidspunkt er med
pirater. DK2SI bekræfter QSL fra følgende: A2CAL
- FHØDL - ZS6AUF - ZS6AUF/30 6 - 5R8AP.
CQ6 vil blive anvendt af Angola. Prince Edvard isl.
i Canada har tilladelse til at anvende CI1 i stedet
for VE1 til udg. af 1973. Costa Rica skifter snart
fra TI til TE.
Til slut er der indløbet en rapport fra vore 2 danske
venner i Liberia. EL8A, Gert, fortæller, at han er
blevet opfordret til at være leder af et morsekursus.
Der var 25 der meldte sig straks, men det erjo svært,
så kun 8 af dem deltog i morseprøven og 7 bestod.
Vi siger tillykke Gert. Nu må vi jo håbe, at de også
klarer den anden prøve. EL8A og EL8G Erik vil
gerne lytte efter OZ stn. De begynder kl. 17.00GMT
på 21.285 MHz. Efter et kvarter går de på 14.250
MHz. Det er fast hver dag. EL8G har desuden også
QSO på 21.330 MHz med OZ stn. Det er næsten
kun skandinaver der kører dernede fra. Hvis en rej
ser derfra og opsiger sin licens, kan den vel hurtigt
blive tildelt en ny amatør. Det sker meget hurtigere
end call-book'en kan følge med. Men EL8A og
EL8G er igang med deres eget grej og deres eget
kaldesignal. Til slut kan det siges, at EL8A prøver
at få fat i en morsenøgle eller en elbug. Jeg håber
at kunne bringe nogle CW QRG næste gang. Det
er et ret stort problem for mig at bringe nok CW
nyt, da jeg ikke selv er CW fan og informationerne
er ret sparsomme.
Det var slut for denne gang. Jeg kan lige tilføje,
at det stadigvæk er fint WX til at sørge for at 80/40
m antennerne er linet op inden vinteren.
Stof til OZ-DX inden den 16. i måneden.
Stop Press: K5LTH/KH6ernu KH6HDB, stadig
væk fra Kure isl.

Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR's julitest 1973.
1. OZ5TE/a
- 76.040
points
2. SM7FJE
- 57.720
points
3. OZ5KG/a - 47.735
points
4. SM7DKF - 35.960
points
- 22.298
5. OZ3PU/a
points
6. OZ2GM
- 9.076
points
- 4.654
points
7. OZ6HY
8. OZ5LG
- 4.602
points
- 2.840
points
9. OZ8FC
10. OZ8QD
- 2.726
points
11. OZ9BT
- 2.328
points
12. OZ6BT
- 2.142
points
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13. OZ6XR
14. OZ9FR
15. OZ7UV
16. OZ6TW
17. OZ5WK

-

1.592 points
975 points
780 points
774 points
350 points

Checklog: OZ9NO.
Til lykke til vinderne.
Diplomer er udsendt til de 5 bedst placerede.
Aktivitetstesten
8. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ8SL/a OZ7FF OZ9SW OZ9PZ OZ6KV OZ8OP/a OZ6HY OZ7YO/a OZ7UV -

226
81
67
65
45
41
32
29
27

432 MHz:
OZ1FF OZ7WG/a OZ9AU OZ3TZ/a -

24
10
5
5

OZ8T
OZ8QD
OZ9AU
OZ5FX
OZ9ZJ
OZ1WN
OZ7XN
OZ1FF

- 27
- 22
- 13
-9
-8
-8
-8
-3

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19.00-23.59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 21.00-23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.

DJ2PK, DL7QY og DC7CA ved starten af Artob på flyvepladsen
i Hannover.
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DL3YBA og DL7HG på afstandsmålestationen.

DL7QY’s Artob omsætter 70 cm 12 m.

OSCAR 6
OZ1OF er en af de amatører, der er meget
aktiv over satellitten. Orla har til dato kørt føl
gende:
W8DX,
W8NZS,
K7VNU,
W9RER,
K1HTV,
VE3CUA, W3TMZ, K2KNV, UA9HG, VE2BYG,
UY5RT og RB5QEA.
24 lande er kørt: OZ, LA, SM, OH, DL, F,
PA0, G, I, OK, GI, GW, HG, EA, YU, W, VE,
LZ, UK1, SP, UA9, UR2, HB9 og UY5.
Verdensrekord
Den 10. marts havde K2UYH og VK2AMW
QSO via månen på 432 MHz. Afstanden var 10.000
miles.
K2UYH's station:
20 fod parabol, 1 dB antenne
forstærker, 3 kHz båndbred
de, 700 W på en 7650.
VK2AMW’s station: 30 fod parabol og
400 W output.
VHF stævne
I weekenden den 22.-23. september 1973 afhol
der DARC et VHF-UHF stævne.
Mødet finder sted i Weinheim og begynder lør
dag kl. 09.00. Der vil foregå en hel del aktiviteter
i løbet af weekenden, bl.a. mobiltest, udstilling og
foredrag
omhandlende
EME,
repeatere,
SSB.
RTTY, SSTV og meget andet.
Interesserede
kan
kontakte
undertegnede
for
nærmere info.
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Region 1 møde i Kassel
Region l’s VHF Working Group har indkaldt til
et møde, hvor gruppen og regionens VHF mana
gers skal deltage. Mødet finder sted den 13. og 14.
oktober i DARC's center i Baunatal.
Forskellige
problemer
angående
VHF
UHF
trafikken skal debatteres:
Repeatere og simplex kanaler på 144 MHz.
Repeaterspacing på 432 MHz.
Amatør TV på 432 MHz.
Flytning af SSB og beaconbåndet.
Svensk forslag omhandlende ny 144 MHz bånd
plan:
144.0-144,2 MHz = EME, meteor og CW.
144,2-144,8 MHz = DX område.
144.8-144,9 MHz = Space og balloner.
144.9-145,0 MHz = Beacons.
145.0-145,4 MHz = Repeater input.
145,4-145,6 MHz = Simplex (145,5 opkald).
145,6-146,0 MHz = Repeater output.
Dette
medfører,
at
antallet
af
repeaterkanaler
forøges fra 9 til 15, hvorved det bliver betydeligt
nemmere at finde frekvenspar til evt. nye repeatere.

DL7QY og DL7HG genfandt Artob i en kornmark.
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VHF udvalgsmøde
Søndag den 19. august havde VHF udvalget og
undertegnede et møde, hvor forskellige problemer
blev debatteret.
Deltagere:
OZ5KD,
OZ4JA,
OZ5EL,
OZ5TG
og OZ9SW.
Det blev besluttet at godkende den svenske
båndplan, dog med følgende ændringer:
144,0 -144,05 MHz = EME.
144,05-144,15 MHz = CW.
144.15-144,50 MHz = DX område for fone med
max. 8F3.
144,50-144,80 MHz = Alle modulationsarter, her
under RTTY og SSTV,
med max. 16F3.
Udvalget har modtaget en del protestbreve fra
amatører, der har følt sig generet af Holme repeateren. men da repeateren i mellemtiden er flyt
tet fra 145,85 til 145,825 MHz og OZ5SB har med
delt, at indgangsfrekvensen vil blive flyttet til
145,225 blev sagen taget af bordet.
Det udvidede udvalg besluttede ligeledes at mis
billige enhver form for lukkede repeatere, da disse
optager frekvenspar, hvor normale repeatere ellers
kunne placeres.
Den nye landsdelsforbindende repeater, der vil
blive placeret i den nord-vestlige del af Sjælland,
medførte en del diskussion angående frekvensvalg.
145,700 MHz var foreslået som udgangsfrekvens,
men da svenskerne anvender denne som opkalds
frekvens, kunne dette ikke lade sig gøre. Det blev
vedtaget at udskyde afgørelsen, til efter Region I
mødet i Kassel, da dette muligvis vil medføre, at
frekvenserne over 145,850 MHz bliver frigivet til
repeaterbrug.
Angående repeatertrafik på 432 MHz blev det
vedtaget at anbefale det i Århus benyttede fre
kvenspar: Input 435,150 - output 433,650 MHz.
Det vil muligvis senere blive ændret, da det kniber
med at få plads til både repeatertrafik og amatør
TV indenfor 432-438 MHz. Vi vil derfor indlede
forhandlinger med P&T, med det formål at få
båndet udvidet til 430-440 MHz.
Foreløbig er der kun planer om yderligere to
repeatere på 432 MHz, nemlig København og Søn
derjylland, og det skulle ikke afstedkomme proble
mer, at disse 3 repeatere anvender det samme
frekvenspar.
Det blev sluttelig vedtaget at anbefale Stoholm
repeateren
frekvensparret
145,125/145,725,
da
det
er det par, man enedes om at anbefale en kom
mende repeater i Thy området, på mødet i Nyborg.
OZ9SW
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RTTY amatøren
S.A.R.T.G. RTTY contesten
Atter i år var testen en kæmpesucces, med
rekorddeltagelse. Nedenfor følger en fortegnelse
over de sjældne stationer jeg havde QSO med:
HK4SO - KZ5LF - XE1YJ - YA1 AS - KH6AG
- ZD9GC - ZS6BBK - ZS3B - PY2CYK LU2ESB - VP2KH - VP9GE - OA4LM - KJ6BZ
- JA1BLV - EP2WB så man kan altså se, at der
er noget ved at køre RTTY. Herudover har jeg
fået oplyst, at der var ZL2 - VK6 og HM1BB.
Der var desværre ingen norske stationer, hvilket
er meget beklageligt, når SARTG står som arrangør.
Den interne fight mellem Randers og Bornholms
afdelinger, vindes utvivlsomt af Randers afd. - de
havde 127 QSO mod Bornholmernes 61 - selv
havde jeg 162 QSO. Det hjælper nu ganske godt
med en TH6DXX antenne.
Resultat af SARTG akt.test juli 1973
1. OZ4FF 12 point
2. SMØOY 10 point
3. OZ2CJ 9 point
3. SM5EEY 9 point
5. SL5AR 8 point
6. SM6ECR 6 point
7. OK2BFS 4 point
checklog fra SM4CMG-SKØRY
logs (herunder desværre også OZ).

og

8

udeblevne

ST5 og AK1
Man har længe haft brug for en transistorbygget
RTTY converter og en afsende enhed. - Der er nu
til tekn. red. indsendt beskrivelser, foto og print
tegninger m.m. af såvel converteren ST5, start og
stoppe
automatik
for
denne
samt
sendeenheden
AK1.
Da det kan være svært at få fat i såvel toroider
som print, har OZ4QQ på SARTG’s vegne hjem
taget de nødvendige dele - så mangler du dele, kan
disse rekvireres hos OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.
Arrangementet er kun kommet til veje for at
hjælpe andre amatører og er en non-profit forret
ning.
Mange har skrevet til mig om medlemsskab af
SARTG og jeg takker. Ønsker flere at være med
lem, da fremsend en check på 20,- kr. og jeg ordner
resten.
CARTG RTTY contest
afvikles i år i tiden fra 13/10 1973 kl. 02.00 GMT
til 15/10 1973 kl. 02.00 GMT.
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Max. aktivitet: 30 timer.
Kode: QSO nr., tid (GMT), zone nr. og land.
Point: Samme zone: 2 point.
Andre zoner: efter point-tabel, se OZ oktober
1972 side 396. Der ydes 100 bonuspoint for
kontaktet VE eller VO stn.
Log sendes senest 1. november 1973 til:
CARTG,
85 Fifeshire Road,
Willowdale,
Ontario, Canada.
OZ4FF
Creed Klaviatur Perforator
med lydsvag dækkasse. Vi har endnu nogle få
stykker på lager.
Henv.
EDR’s RTTY
ekspedition,
v/ OZ4GS,
Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 18 34.

Sommeren er snart QRT og dermed også som
merkonkurrencen. Sidste runde følger her - så
spring op og spids blyanten, hvis du vil være med!
1) Hvilket sidebånd (- det øverste eller det neder
ste) anvendes ved SSB på: (a) 80 meter (b)
15 meter (c) 2 meter.
2) Hvad er prefixet for: (a) Fransk Somaliland
(b) US-personel på Grønland (c) De amerikan
ske Jomfruøer (d) ITU i Geneve.
3) DU2DU kalder CQ på CW. Anvend kaldesignalet OZ6XX og giv et eksempel på opkald og
den efterfølgende QSO. Benyt forkortelser.
Der trækkes denne gang lod om et komplet sæt
diplombøger blandt de rigtige løsninger, samt om
2 logbøger blandt øvrige indsendere. Konkurrencen
er åben for alle medlemmer af EDR.
Løsningerne fra sidst:
1) Et overordentligt kraftigt og absolut rent signal,
der læses uden besvær.
2) DX-Century Club Award (DXCC). Worked All
Zones (WAZ). Worked All Prefixes (WPX).
3) (a) Ombord i et skib. (b) Ombord i et fly
(c) I en bil (d) Alternativ adresse (e) Under
ophold i Surinam.
Stof. løsninger og spørgsmål som sædvanlig til:
OZ9XM. Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Mid
delfart.
OZ9XM
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DM-deltagere
I lighed med tidligere år, vil de rævejægere der
har kvalificeret sig til placering i DM 1973 få til
sendt en skriftlig invitation fra rævejagtsudvalget.
Opmærksomheden henledes på, at DM i rævejagt
afvikles som en almindelig kredsjagt, hvori alle
landets jægere kan deltage.
Yderligere vedrørende DM findes i »Reglement
for rævejagter 1972« med tilhørende rettelsesblade.
Følgende liar kvalificeret sig til deltagelse i
DM 1973
Jægerens navn
OZ8OM Ole M. Hansen
OZ9HS
Egon Sørensen
OZ8FG
Franz Primdahl
OZ8NJ
Nils Jørgensen
OZ1NB
Niels Badstue
OZ9SF
Andreas Frandsen
OZ3MI
M. Nielsen
OZ8JD
H. J. Boel
OZ6R1
Risberg Jensen
OZ1YX
Hans Dam
OZ1LD
Leon Johannesen
OZ2RD
Niels Storegård
OZ6KV
K. Kirkeby
OZ7YM K. Muller
OZ2IA
Ingrid Lind
OZ1QF
Helmut Christensen
OZ5WK Karl Wagner
Jørgen Nielsen
Steen Christensen
Erik Lind
Gerhard Christensen
Robert Storegård
Axel Lykke Borg
Carl G. Johansen
Anders Andersen

startsum
189
191
196
193
187
175
169
157
187
185
157
163
179
188
188
196
165
189
184
166
176
171
184
168
167
OZ5WK

Molbojagt 1973
EDR Arhus afdeling inviterer alle interesserede
til rævejagt på Mols
lørdag den 6. oktober 1973.
Det er både den første og sidste i
indeværende
år og den foregår som sædvanlig på kort A 2216
KALØ.
Der vil (forhåbentlig) være udlagt tre ræve i år,
som ønsket af mange jægere.
Der løbes om vandrepokalen » M I K K E L MOL
BO«, der enten bedes medbragt af sidste jagts
vinder på selve dagen eller tilsendt forinden.
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Mødested og -tid: P-pladsen ved Kalø Slotsruin
kl. 19.00 prc.
Startgebyr: Jægere 10,- kr., øvrige 3,- kr.
Ræv A sender første gang kl. 19.30 og sidste gang
kl. 22.00.
Ræv U sender 1 minut efter ræv A.
Ræv V sender 1 minut efter ræv U og slutter jagten
kl. 22.03-22.04.
Rævene modtager kort indtil kl. 22.09.

Antal observatører pr. hold er frit!
Ved startstedet vil jægere med følge blive orien
teret om, hvor vi mødes efter jagten, bl.a. for
præmieuddeling.
På gensyn i Mols Bjerge. Vi bliver forhåbentlig
rigtig mange.
»Arhusrævene«
3 Ne-ibye, Teglgårdsvej 1
8270 Højbjerg. Tlf. (06) 14 48 10

RESULTATLISTER
for sjællandsmesterskabet i rævejagt 1973

1
2
3
4
5
6
7
8
9

100
96
93
91
90
89
88
87
86

OZ9HS
OZ8FG
OZ8NJ
OZ1NB
Jørgen Nielsen
OZ7HC
Steen Christensen
OZ1FQ
OZ9SF

Thygesen
OZ9ZW
OZ8TU
Mølck
Kaj
Erik
OZ2FN
Torp

Stenløse
Helsingør
Espergærde
København
Kolding
Lynge
Kolding
Kobenhavn
Slangerup

6
6
6
6
6
5
5
5
4

4.19.00
4.27.00
4.29.00
4.58.00
5.21.00
4.27.00
4.46.00
5.10.00
4.13.00

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

5.09.00
4.55.00
5.02.00
5.36.00
4.14.00
4.49.00
5.05.00
5.05.00
5.06.00
5.07.00
5.54.00
3.16.00
3.27.00
4.18.00
4.34.00
4.16.00
0.56.00
0.59.00

for store midtjyske mesterskab
i rævejagt 1973
1

100

2

96
93
91
90
89

3
4
5
6
7/8
7/8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
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88
88

86
85
84
83
82
81
80
79
78
77

OZ9SW
OZ6R1
Axel Lykke Borg
Gerhard Christensen
Steen Christensen
OZ6KV
OZ3M1
Robert Storegård
Ingrid Lind
Jørgen Nielsen
OZ1OF
Helmuth Christensen
OZ1YX
Lykkegård
Erik Lind
OZ1LD
OZ6WE
OZ8JD

OZ5HF
Hans
Egon
Anders
Erik
Arne
Monty
Heick
Jefsen
Kaj
Conny
Ove
OZ3DL
Jessen
Frida
Inge
OZ2FX
Vibeke

Herning
Tønder
Tønder
Tønder
Kolding
Herning
Fredericia
Kolding
Tønder
Kolding
Silkeborg
Tønder
Åbenrå
Tønder
Tønder
Nyborg
Skive
Odense

2

1
1
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen, Rybjerg
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
OZ9JB Jørgen Badstue, Lindevang
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

Alle

86,

27,

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., 2300 S.
Så er der atter radioaktivitet på Amager. Til det første
møde efter ferien var der stor deltagelse. Formandens XYL
havde bagt nogle fortræffelige æbleskiver. Vi kunne ikke få
at vide, hvilken slags mel hun havde brugt til dem. Men på
posen var der et billede af en hest, og der stod »Portland«
på den! Så hvis denne aften giver et fingerpeg om møde
aktiviteten i fremtiden, får vi en god sæson.
Program:
20. sept.: Vi fortsætter med at bygge det den 13. sept. på
begyndte SWR meter.
27. sept.: Klubaften.
4. okt.: Vi snakker QSL og båndkultur.
11. okt.: Filmaften. Det nærmere program bliver offentliggjort
i klubben.
18. okt.: 1FQ vil demonstrere og fortælle om printfremstilling.
Da printfremstilling for de fleste altid er et problem, vil
mange sikkert denne aften kunne hente et par tips med
hjem.
25.
okt.: Klubaften. 9JB vil medbringe sin TRIO-line og de
monstrere den.
1. nov.: Vi vil forsøge at få lov til at besøge Schouboe
museet. Sagen er omtrent i orden, men vi har endnu ikke
fået endelig tilsagn om at måtte komme denne aften.
Det vil blive meget interessant at få alt det at se, som vi
ikke har oplevet af radioens barndom. Har I husket at
betale kontingent, for det er naturligvis kun for medlem
mer?
8. nov.: Filmaften.
15. nov.: Klubaften. Denne aften vil der også blive demon
streret en amatørstation.
Rævejagter:
Sidste konkurrencejagt den 28. september. Den 4. okt. kan
vi nok få lidt tid til præmieuddeling. Og hermed tak for i år
for Køge-jagternes vedkommende.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Programmet:
Mandag den 24. september: Vi orienterer om forløbet af EDR’s
generalforsamling i Odense.
Mandag den 1. oktober: OZ4ET, formanden for Repeaterklubben, vil fortælle om formålet med og brugen af repeateren.
Mandag den 8. oktober: Klubaften.
Mandag den 15. oktober: Demonstration af nyheder inden for
amatørgrej.
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.
Vor ekspedition til Christians Ø blev ganske vellykket, trods
visse forhindringel’. Det viste sig nemlig, at transporten til øen
skulle foregå via UKB (ultra korte bølger) - der var i hvert til
fælde ultra kort mellem bølgerne, da vi sejlede derover. Vi var
enige om, at den sejltur havde været en uforglemmelig ople
velse. Måneforsøgene fra øen blev for de flestes vedkommende
ganske vellykkede.
I løbet af sommeren har vi haft besøg af mange amatører
fra det øvrige land. Men at vi skulle få besøg helt fra Egedes
minde i Grønland havde vi alligevel ikke regnet med. Tak fordi
du ville bruge nogle af dine feriedage på os, Bente.
SAC (skandinavisk aktivitets contest) fra lørdag den 22. sep
tember 1973 kl. 15.00 GMT til søndag, den 23. september 1973
kl. 18.00 GMT vil i fone afdelingen have OZ4EDR som deltager.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR
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.
Generalforsamling
Hermed indvarsles til afdelingens ordinære generalforsam
ling mandag den 22. oktober 1973 kl. 20.00 prc. i afdelingens
mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne. De efter tur af
gående bestyrelsesmedlemmer er 5IH, 6MK og 9NP.
OZ5RO har atter føjet et år til den lange række af år, hvor
han har været afdelingens formand, og vil nu trække sig til
bage fra denne arbejdskrævende post. 5RO er dog ikke uvillig
til at fortsætte med at arbejde for afdelingen som almindeligt
bestyrelsesmedlem.
Men ny formand skal vi altså have!
Kun medlemmer af afdelingen har adgang til GF. Gyldigt
medlemskort skal medbringes.
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Lokale: GI. Hellebækvej 63.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 4,
3000 Helsingør, tlf. (03) 22 27 52.
Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 14.8.1973.
På valg var formand og bestyrelsesmedlem, men da kassere
ren ønskede at udtræde af bestyrelsen, blev der valgt en ny
bestyrelse bestående af:
Sekretær 80M

Ole M Hansen
Esrumvej 333 A, Ny Horserød
3000 Helsingør
Tlf. (03) 19 91 90

Kasserer 8PI

Erik Kristensen
Godthåbsvej 1
3000 Helsingør
Peter Nørby
Skovvej 4, 3070 Snekkersten
Tlf. (03) 22 01 32
Vy 73 de OZ8FG, Franz

Bestyrelsesmedlem
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HILLERØD
Fmd.: 0Z9RT, Søren Riis Hansen, Holmegaardsvang 10,
3400 Hillerød
Nu ved efterårets begyndelse er det tiden at forberede vin
terens aktiviteter, og den årlige GF må være det rette sted at
begynde. Bestyrelsen skal derfor erindre om denne, der jo fin
der sted på torsdag den 20. sept. hos formanden. Vel mødt.
Vy 73 de OZ5FX

NÆSTVED

Så er vi atter igang efter sommerferien. I vinter har vi tænkt
os at beskæftige os med en ræveautomat.
Sidst i oktober kommer Skov igen og viser denne gang sin
digitale frekvenstæller, hvor forklaringerne kommer via billed
båndoptager.
Gæster fra andre afdelinger er selvfølgelig velkomne. Den
endelige dato for Skovs foredrag kommer i næste OZ.
Vy 73 de Inge

ODENSE

Lokale: Fodby gi. kommunekontor
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ5VO Lars Ole Pedersen Korsørvej 17,
4250 Fuglebjerg
Kass.: Knud Pedersen, Solagervej 13, 4700 Næstved
Under bestyrelsesmødet den 8/8 73 blev det vedtaget at
OZ5VO skulle konstitueres som formand under OZIMM's
rejse, som vil vare ca. 7 mdr. Ligeledes skulle OZ5VO varetage
sekretærposten i den periode.
Når dette skrives skulle vores traditionelle Liibecker ud
veksling gerne være overstået. Den foregik i år i Lubeck i da
gene 8-9 september. Da vores ombygning er ved at være over
stået synes vi det er på tide at indvie vore lokaler. Indvielsen
vil foregå den 6. oktober, der vil blive reception om formidda
gen kl. 11.00 og om aftenen vil der blive fest for klubbens
medlemmer og andre interesserede. Der bliver spisning af en
platte, der kommer til at koste ca. 15,- til 20,- kr. pr. næse,
derefter dans og hyggeligt samvær, div. drikkevarer kan købes;
men husk XYL og YL!
Efterårets undervisning for begyndere starter den 9. oktober
med teknik kursus. Mere om CW kursus senere.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 16. august forelø
big vedtaget følgende program for efteråret, ret til ændringer
forbeholdes.
16/10 Filmaften (emne opslås i klubben).
23/10 Her håber vi at se egnens nuværende og tidligere med
lemmer til hyggeligt samvær i de nye lokaler.
30/10 Foredrag om 2 meter RX som evt. kan blive vinterens
byggeprogram.
6/11 Tur til Næstved Papirfabrik (se opslag i klubben).
13/11 Foredrag om rævemodtager og rævejagt.
20/11 Bygge og hygge aften.
27/11 HF DX og diplomjagter.
4/12 Auktion, hvor vi håber, man møder op med alt muligt
grej, som man vil have solgt (mere på opslag).
11/12 Bygge og hygge aften.
15/12 Jule-kom-sammen.

Lokale: Sdr. Boulevard 60 kld., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84.
Så gik den sommerferie og mødeaftenerne er begyndt igen.
Rævejægerne har puklet med træningsjagter i sommerheden,
men nu går det for alvor løs igen. Eventuelle nye, som er in
teresserede, kan ringe til undertegnede på tlf. (09) 11 92 17.
Afdelingens gulv trænger til nye brugte gulvtæpper, så hvis
du er ved at udskifte i hjemmet, tænk da venligst på afdelin
gen.
CW kurset er netop startet under kyndig styring af OZ5CI,
så det er høje tid, hvis du vil have din C-licens. Det er hver
tirsdag kl. 19.30 i afdelingen. Tilmeldelse kan endnu nås ved
henvendelse til undertegnede på tlf. 11 92 17.

Program:
17. sept.: Filmaften: Scottice Icecan. Filmens titel er tillige be
tegnelsen på et nordatlantisk kabel, der udover at skabe
bedre telegrafforbindelser til Færøerne og Island, bidrager
til flyvesikkerheden for passagertrafiken over Atlanten.
Varighed ca. 30 min.
24.sept.: Klubaften.
1. okt.: Demonstration af hjemmebygget SSTV ved OZ5NM og
OZ1OY.
8. okt.: Klubaften.
15.
okt.: Mere om antenner ved OZ7CH. Personlige spørgsmål
og problemer ang. antenner kan forelægges bestyrelsen,
som derefter vil forberede -7CH.
Vy 73 de OZ9VO, Palle

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

Men husk at se på opslagstavlen i klubben!

111,

Vy 73 de OZ5VO, Lars Ole

VIBORG
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32,
8800 Viborg, tlf. (06) 64 71 61.

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

9,

NYBORG
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.
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Rævejagterne fortsætter som sædvanlig hveranden onsdag,
dog skiftevis på 2 forskellige kort.
Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50,
derefter udsendelse hvert 10. min. til kl. 21.00.
Onsdag den 19. sept.: Kort 1115 I SØ Vinderup 1:25000
Onsdag den 26. sept.: Kort 1215 SØ Viborg 1:25000
Onsdag den 10 okt.: Kort Vinderup
Onsdag den 24. okt.: Kort Viborg
Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam
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ÅLBORG
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstve] 18.
Møde: Onsdage kl. 20.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Skalborg.
Tlf. (08) 18 37 90.

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

Hej igen. Når dette læses har vi allerede haft et par gode ting
på programmet, bl.a. GF. Udfaldet herfra følgeri næste OZ.
Program:
19.
sept.: Vi besøger flyvestationen V/OZ7ND (Som du har set
i afdelingen er der tilmelding, men måske er der ledige
pladser endnu, spørg evt. på ovenst. telefonnr.)
26. sept.: Klubaften.
3.okt.: Kl. 20.00 »Repeaterforedrag«. Sådan er det lavet. Repeaterfolket giver info i klublokalet.
6. okt.: AUKTION. Efterårsauktionen holdes i år lørdag den 6.
oktober kl. 14.00 i spisestuen på Ungdomsgården. Tilmel
ding af grej på ovenst. tlf.nr. Mød op og få byttet grej.
10. okt.: Klubaften.
17. okt.: Klubaften med mini-debat.
24. okt.: Foredrag, se næste OZRævejagterne kører stadig, spørg i afd. Skal vi køre jagter i ef
teråret? Vi mødes på bakken.
Vy 73 de OZ4X, Erik

Hovedbestyrelsesmedl :

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.
Program:
Onsdag den 26- 9: Mødeaften.
Onsdag den 3-10: Ribeafd. besøger Esbjerg.
Onsdag den 10-10: Foredrag: Coax-kablers tab og impedans.
Onsdag den 17-10: Mødeaften.
Vy 73 de OZ5OH, Ole

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, tlf. 52 87 38.
Vi starter efter sommerferien med et møde i september. Det
nøjagtige tidspunkt vil som sædvanlig blive sendt ud til med
lemmerne. Der vil også i år blive forsøgt startet kursus i radio
teknik under aftenskolen. Nærmere vedrørende dette kursus
vil fremgå af FOF's program eller ved henvendelse til tlf.
52 87 38.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.
Så er sommerferien slut og vi skal til at begynde en ny ses
sion i vore nye, dejlige lokaler, som nu yderligere er forbedret
med nye stole, så vi venter at se mange af vore kammerater til
møder og arrangementer.
Torsdag den 20. september afholdes der almindeligt møde
og derefter er de faste mødeaftener den første og den tredje
torsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf
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NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.
Program:
Torsdag, den 20. september 1973 kl. 19.30: Opbygning af TV
kamera. OZ8DS vil forklare og demonstrere.
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.
Teknisk kursus med henblik på D-licensen tilbydes ikke i
vinter, idet AOF på Håndværkerskolen afholder et sådant i
tilknytning til radio- og TV-serien »Licens til verden«.
Engang i efteråret vil vi prøve at få OZ4ER, Erik, til at vise
en film fra forskellige amatørsammenkomster.
Program:
25. sept.: Anvendelse af amatørens måleinstrumenter: 1. Uni
versalinstrumentet ved OZ8DS.
2. okt.: CW.
9. okt.: CW.
16. okt.: CW.
23. okt.: Komponenter: 1. Modstande ved OZ6AQ.
30. okt.: CW.
Alle dage kl. 19.30.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner.

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Program:
18.sept.: Sidste rævejagt.
20. sept.: Sidste månedlige klubmøde kl. 19.30 i klubhuset.
29. sept.: RÆVEAFSLUTNINGSFEST
Festen finder sted i klubhuset, så det garanterer for, at den
bliver vellykket. Tilmeldingsfristen udløber mandag den
24. 9. Tilmelding til 6TG, 5WK eller Busk. Maden kommer
til at koste ca. 25,- kr. Der vil blive præmieuddeling og alle
andre medlemmer med XYL og YL er velkomne.
3. okt.: De ugentlige klubaftener begynder. Om onsdagen un
derviser 6TG i radioteknik og 3ER tager sig af morsetræningen.
4. okt.: De ugentlige klubaftener begynder kl. 19.30.
Medlemmerne indkaldes til mødet i september for at disku
tere vinterprogrammet. Vi er blevet enige om at fortsætte med
3 månedlige byggeaftener og 1 foredragsaften. Nu mangler vi
bare at få at vide, hvad medlemmerne ønsker at foretage sig
de 3 byggeaftener. Vi har selv et par forslag, men er meget
spændt på at høre, hvad netop DU vil.
Vy 73 de OZ6IC
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LANDSARRANGEMENTER
ÅRHUS MØDET 73
Århus mødet tinder sted søndag d. 28. oktober på Sabro Kro
(ca. 10 km fra Århus mod Viborg). Mødet starter kl. 10 og der
vil blive udstilling, auktion og foredrag. Det kulinariske er der
sørget for, idet kroen vil have ekstra kapacitet i dagens anled
ning. Gå ikke glip af denne anledning til at træffe amatørkam
merater fra hele landet og se det nyeste inden for vor hobby.
Se oktober OZ for det nøjagtige program.
På gensyn på Arhus mødet 73.
EDR Århus afdeling
OZ5SB, Svend Erik

spiste den medbragte aftensmad, mens 2AA og 3EH med familie
foretrak at sidde i bilen og spise.
Prøv at kigge i OZ for september 1966 side 332. Der står
nemlig beskrevet i tekst og billeder om det første Rebild
stævne, der blev besøgt af 11 amatører med koner og børn.
Det var så 8. stævne i Rebild og det lader stadig til, at lysten
til at mødes i Rebild den 1. søndag i august er til stede. Tak
for sidst og vel mødt næste år!
Alice

CQ Rebild!

Repræsentanter contra forening
EDR's generalforsamling (GF) må i 1972 have været i en
mærkelig katastrofestemning, når man kunne enes om at ned
sætte et udvalg med kommissorium til at finde frem til etforslag
om nye vedtægter, som det, der var trykt i OZ for maj måned
d.å.
Vore nuværende vedtægter er jo egentlig forbavsende klare
og tilstrækkelige, så hvorfor det nye forslag er forøget med
følgende størrelse =

Søndag den 5. august 1973 oprandt med gråvejr og stille
eller silende regn. Der blev livlig aktivitet på 80 m og på 2
m. »Skal vi tage til Rebild i eftermiddag i sådan et regnvejr?«
Mange sagde: »Vi kommer, enten det regner eller ej!« Altså
startede vi op.
Ved »folketællingen« under kaffedrikningen på »Rebildhus«
var der 68 deltagere, deraf 40 licencerede amatører. Det var
ikke bare Støvring- og Skørping-amatører, men forsamlingen
talte repræsentanter fra Vensyssel med Frederikshavn som
nordligste punkt, de sydligste og østligste deltagere kom fra
Grenå og Århus-kanten, og bolværket mod vest dannedes af
OZ5VK fra Nykøbing Mors.

Efter kaffen fik man sig en hyggelig sludder og gik ture i
bakkerne nydende solen og trodsende blæsten. Mange fik pluk
ket årets første buket lyng.
Fjorten af deltagerne slog borde og stole op i læsiden og
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uden at komme med noget nyt - står mig ikke helt klart; men
det er måske fordi medlemmerne skal vaennes af med at sætte
sig ind i deres forenings love?
Og dog, noget nyt er der alligevel, idet den årlige GF skal
ophøre og erstattes med et repræsentantskab. Jeg kan naturlig
vis ikke vide, hvorledes medlemmernes indstilling til GF er i
almindelighed; men jeg har deltaget i de GF'er, hvor det har
været mig muligt, jeg har stemt for - henholdsvis imod - de
forslag, som jeg enten kunne acceptere, eller som jeg måtte
afvise, jeg har aldrig »taget« ordet på GF - kort sagt - jeg
har været en ganske almindelig »general«, men jeg har hver
gang nydt lejligheden til at have »eyeball-QSO« med bekendte
fra båndene, til at se og høre vore bestyrelsesmedlemmer og
til at føle den helt specielle glæde, som gives ved at være
sammen med mennesker, der lider af den samme interessesyg
dom, som en selv.
Alt dette skal nu afløses af ca. 40 repræsentanter! Af erfaring
ved jeg, at man godt kan opretholde illusionen om at have
en forening ved at opstille den slags repræsentantskab; men
af en eller anden grund kan man ikke samtidig have en effektivt
fungerende forening, og det er vel det vigtigste? Jeg vil tro,
at de eneste livstegn, man får fra dette »repræsentanternes
hus«, er, når man derfra - med stedse kortere mellemrum vil forlange kontingentet forhøjet. Ifølge det nye forslag bliver
medlemmerne nemlig fritaget for at bekymre sig om sådanne
bagateller. Kontingentets størrelse skal naturligvis altid være
sådan, at aktiviteter som f.eks. OZ’s fine standard kan fortsætte,
så derfor vil jeg gerne stadig være med ti I at bestemme, hvornår
og til hvad.
Hele forslaget bærer i øvrigt stærkt præg af, at man har be
dømt den sædvanlige »småutilfredshed« i og omkring EDR's

357

bestyrelse til at være en alvorlig sygdom med placering i EDR's
hjerte, medens det i virkeligheden kun er en overfladisk hudsyg
dom, som med sikkerhed kan kureres af en bestyrelse, der
arbejder således, at den bliver »bakket op« af os menige med
lemmer.
Kære venner, vi ved, hvad vi har, og samtidig kan vi ikke
være i tvivl om, hvad vi får. Vi har efterhånden set tilstrækkeligt
med afskrækkende eksempler på papirrevolutioner og diskus
sionsklubber, hvor tiden går med at skændes om, hvad man
skal diskutere. Derfor - hvis vi ønsker, at EDR skal opleve sin
50 års fødselsdag - skal vi møde op i Odense på GF 1973
og stemme imod.
Vy 73
Medl. nr. 4922, OZ2CE, Carl Emil

Kommentar
Dit indlæg finder jeg særdeles interessant, al den stund væ
sentlige punkter i det netop ligger til grund for udvalgets indstil
ling om ændringen fra GF til repræsentantskabsmøde (og ikke
»Repræsentanter imod foreningen«).
Dine bemærkninger om, at den sædvanlige »småutilfredshed« kun skulle være en overfladisk hudsygdom tror jeg, de
sværre, at du fejlbedømmer. Det skulle da lige være, at medlem
merne er så tykhudede, at det i sig selv får sygdommen til
at gå i dybden.
Har du tænkt over, hvorfor det er så vanskeligt at få opstillet
kandidater til HB-valget? End ikke din egen hjemby, Århus,
kan finde et medlem, der vil lade sig vælge til dette job!
Også i redaktionen af »OZ« mærker vi »småutilfredsheden
«i form af helt urimelige, sure bemærkninger.
Får dette lov til fortsat at udvikle sig vil EDR’s ledelse og
»OZ«'s redaktion om føje år bestå af medlemmer, hvis mentali
tet tilsiger dem, at »den der råber højst, har ret«. Da jeg formo
der, at det ikke lige netop er sagen, vil jeg på GF redegøre
nærmere for ideen i vort forslag, hvorefter jeg vil tro, at også
du vil stemme for forslaget.
Med venlig hilsen
medl. nr. 4730, OZ7XG, Erling Hansen

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3
kr. - Annoncerne sendes direkte til bogholderen senest d. 20.
I måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.
Sælges: HW 12 med original strømforsyning og mikrofon,
1200,- kr.
OZ5QQ, tlf. (03) 28 83 90.
Sælges: Velholdt HW 32a med overdimensioneret powersupply, bordmikrofon og højttaler. 1250,- kr.
Købes: Flerbånds GP.
OZ1DZ, Per Nielsen, tlf. (01) 88 15 55 lokal 4412, Kampsax
Kollegiet vær. 4412. 2800 Lyngby.
Sælges: 1 stk. Standard Elektric hovedstation, delvis ombyg
get til 2 m, 250,- kr. 1 stk. AP 566 køreklar på 145,8 MHz,
400,- kr.
OZ4QB, Peter Bak, tlf. (06) 14 39 76.

HF grej

2 m FM grej

-GREYSTONEe l e c t r o n i c a/s
telf. (04) 65 13 71
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Tidsskrift
for
amatørradio
udgivet
af
landsforeningen
Eksperimenterende
Danske
Radioamatører
(EDR)
stiftet
15.
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Næstformand:
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Sekretær:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
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 Tøndering,
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136.
OZ3WP, W. Panitzsch, Esplanaden 46,
1263 København 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.
Funktionærer:
Grethe (bogholder) Grethe Sigersted,
Borgmestervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
Medlemsbladet -OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende:
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14,
5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.
Stof til OZ skal være red. i hænde senest den 20. i
måneden.
Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ, Bent Johansen. Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW. Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annoncerne skal være OZ3BH i hænde
senest den 20. i måneden.
Arskontingentet 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. september 1973.
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