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»MOON BOUNCE« på 1.296 MHz
Af OZ9CR, H. Lohmann Rasmussen, Bygaden 3, Åsum, 5240 VM.

Det kunne vel tænkes, at andre fik lyst til at byg
ge en parabolstation, så derfor har jeg i det følgen
de beskrevet en del af de »oplevelser« man kan 
komme ud for, når man vil indrette en sådan station. 
I samme forbindelse beskriver jeg en del af grejet 
her på OZ3FYN.

1.296 MHz er en udmærket frekvens at arbejde 
med. selv om grejet udelukkende må hjemmebyg
ges. idet det ikke er ret meget af det. man kan gå 
hen om hjørnet og kobe.

Fra Rude Skov har der med stor succes været 
kørt Moon Bounce (MB) med parabol antenne på
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Foto nr. 1 Forfatterens 8 m parabol.
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432 MHz. OZ1PL har beskrevet fremgangsmåden 
udførligt i OZ og OZ9AC har i OZ haft mange kon
struktioner med triplere og convertere for de meget 
høje frekvenser. Uden disse pionerer var vi nok al
drig kommet i gang med MB her på Fyn. Men nu 
går det altså med 1.296 MHz og vi håber at få gjort 
lidt ved endnu højere frekvenser også.

Det hele begyndte med at en gruppe amatører i 
Odenseafdelingen som fortrinsvis var interesserede 
i VHF-UHF, mødtes hos OZ3XW, Per, for at snak
ke om mulighederne for at bygge en parabolantenne 
med tilhørende sende- og modtagegrej. Vi var en ti- 
tolv amatører, der alle var positive overfor projek
tet. En god QTH, Ravnebjerg vest for Odense var 
sikret, så det var bare med at komme igang. Så 
rejste en fra byen, så en anden og hele projektet 
skred langsomt ud i sandet. Og dog-jeg havde gået 
og puslet med udregninger til konstruktionen af en 
8 m parabolantenne og da jeg fik mulighed for at 
købe et parti 16 mm stålrør til en spotpris, ja, så 
begyndte jeg ganske alene at bygge en parabol
antenne. I de to uger sommerferien varede, blev 
den svejst op og monteret på et stativ af 4" jernrør. 
Den kunne vippes og drejes i alle retninger. I man
gel af bedre plads blev hele herligheden midlertidigt 
opsat på taget af værkstedet. Og der står den for
øvrigt stadig.

Parabolantennen
Skal man bygge en parabolantenne til EME for

søg bør den ikke være mindre end 6 m i diameter, 
hellere større. Arbejdet med at bygge den er om
trent det samme og selv om man kan køre EME 
med en 4 m parabol, så skal apparaturet være helt 
i topklassen. Det er lettere at bygge parabolen 
større; det giver mange dB.

En parabol, der skal anvendes på 1.296 MHz må 
være meget nøjagtig. Det er et stort arbejde at »sy« 
kyllingenet på så afvigelsen fra en teoretisk korrekt 
parabol ikke bliver over 2 cm. Omvendt er der ikke 
meget at hente ved at gøre parabolen mere nøjagtig 
- én dB eller mindre. Dette gælder for 1.296 MHz;

Meter

Fig. I. Forholdet mellem parabolens størrelse og förstärkningen i 
dB.

for432 MHz kah afvigelserne være 3 gange så store. 
En vigtig ting ved en parabol er forholdet mellem 
diameteren og focus-punktets afstand fra parabolen 
= F/D. Man har fundet, at et forhold på 0.6 F/D er 
mest hensigtsmæssig. Der er et minimum af side- 
lobes, når målene ikke afviger for meget fra dette 
forhold. I øvrigt er en parabolskærms storrelse un
derordnet i forhold til bølgelængden; den kan bru
ges på alle frekvenser.

Forforstærkeren
Det er kun få år siden, at man ikke kunne hore 

månereflekterede signaler på 1.296 MHz uden at 
anvende en parametrisk forforstærker. Det forhold 
er helt ændret efter at japanerne er kommet med 
den helt utroligt støjsvage microwavetransistor 
NEC V-578. Medens den parametriske forstærker 
kun dækker et meget lille område af båndet, kan 
transistorforstærkeren dække hele 23 cm båndet og 
også 70 cm båndet. Denne transistor har et stojtal 
på 2,2 dB og det er først for nylig at amerikanerne

I 15,2 30,5 15,2 I 30,5

Fig. 2. Dual Mode Feed Horn. Mål i cm.
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Foto nr. 2 Fødehorn monteret på parabolen. Under hornet kasse med forfor
stærker m.m.

Converterkassen er monteret direkte på fødehornet.

er blevet i stand til at fremstille en microvawetran- 
sistor, som kan være ved siden af den japanske. Nu 
må man håbe, at der kan komme nogle konkurrence
priser ud af det. I OZ maj 1971, side 194 er der vist 
en konstruktion af en 1.296 MHz konverter med 
transistorer. Denne konverter er fremstillet af 
OZ9FR og er det bedste, der har været fremme. 
Efter denne konverter er frekvensen nede på 144 
MHz og bliver nu nedsat til 30 MHz i en Geloso 
konverter med nuvistorer. Grundmodtageren er en 
Drake R4A. Det skulle efter sigende være én af de 
bedst egnede til MB.

På foto nr. 2 kan man se den lange kasse der sid
der under hornet. Heri er koaksrelæet anbragt sam

men med forforstærker og konverter. Herfra går 
signalet gennem et tyndt koakskabel ned til »kontrol 
rummet«, hvor Gelosokonverteren og Drakemod
tageren er anbragt. Hele opstillingen fungerer ud
mærket og selv om den nok kan forbedres, så er 
det dog næppe med noget, der vil få afgørende be
tydning.

Sende- og modtagegrej
En målestok for. om stationens sende- og mod

tagegrej virker efter hensigten får man ved at lytte 
på sit eget ekkosignal fra månen. Det er helt fanta
stisk at høre på. Man kan tune og trimme på grejet 
og ind imellem sende et signal til månen - og ekkoet
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UPX4. 500 W hjemmebygget PA trin til 1296 MHz.

UPX4 i kasse, 1296 MHz PA trin.

er der omgående, hvorved man kan høre, om signa
let er blevet bedre eller dårligere. Ekkoet giver også 
en god forståelse af de hurtiggående frekvensfor
styrrelser, man bliver udsat for. Et morsesignal bli
ver ødelagt til ukendelighed, hvis der ikke køres 
med meget langsom og tydelig nøgling. Prikkerne 
har en kedelig evne til at forsvinde, hvorfor det er 
nødvendigt ligesom at dvæle lidt på prikkerne for at 
få det rette antal med tilbage fra månen. Den værste 
QSB kommer fra den såkaldte »libration«. Det er
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små rystelser, der optræder både på månen og på 
jorden. Disse små rystelser fremkalder frekvensfor
skydninger og denne fading er der ikke noget mid
del imod. Faraday rotation er en anden kedelig ting, 
som dog til dels kan afhjælpes ved at anvende cir
kulært polariseret signal.

Sendegrejet her på stationen er temmelig lige ud 
ad landevejen, krystaloscillator på 8 MHz og ror 
hele vejen igennem til 1.296 MHz. Flere MB statio
ner kører med små klystroner i fase-locked-loop
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Foto nr. 3 Sender grejet til 1.296 MHz.

opstilling, hvad der er en stor fordel, idet signalet 
fremstilles lige til den frekvens, hvor det skal bru
ges. Og stabiliteten er fantastisk. Der går nu nok 
lidt tid inden denne opstilling bliver aktuel her. I 
mellemtiden går det efter følgende: De 8 MHz trip
les to gange hvorefter der dobles til 144 MHz med 
QQE03/12, der nogles i skærmgitteret. Herefter 
triples i en QQE03/20 til 432 MHz. Signalet forstær
kes op i endnu en QQE03/20 til 10 W og går så til 
en cavity (anodekammer) opstilling med en Eimac 
triode i jordet gitter; her triples til 1.296 MHz. En 
ny cavity opstilling med en 3CX100/a5 bringer sig
nalet op på omkring 25 W, som er styrestrøm til 
PA-trinet, der består af to Eimac 7211 trioder i pa
rallel med et output på omkring 300 W.

Frekvensstabiliteten
Her på stationen har der været en del besværlig

heder med frekvensstabiliteten. Hver gang krystal
ovnens termostat koblede varmeelementet til eller 
fra, steg og faldt frekvensen i takt hermed. Ameri
kanerne klagede over det ustabile signal og de 
kunne endda fortælle mig, hvorfra fejlen stammede, 
da de tydeligt kunne følge termostatens funktioner 
på mit månesignal. OZ9FR. Flemming, havde lige 
fået sin nye frekvenstæller færdig og med den var 
det tydeligt at se fejlen skønt det kun drejede sig 
om 25 Hertz. Men det bliver jo også til en del, når 
vi kommer op på den 162. harmoniske. Jeg fandt 
efterhånden ud af, at det slet ikke var nødvendigt 
med varme på ovnen når bare den fra begyndelsen 
var oppe på 25° C. Ovnen er godt isoleret og vir
ker som en termoflaske.

Udgangstrinet
Det skal ikke skjules, at det kræver meget appa

ratur at fremstille et signal på 1.296 MHz med flere 
hundrede watt. Man må regne med mindst 50 % 
anodetab i selv de fineste rør og så er rorenes leve
tid endda ret kort, fordi man nødvendigvis må køre 
dem temmelig hårdt for at få et godt output. Ame
rikanerne har nu fundet ud af. at der kan bruges 
halvslidte rør i opstillinger med 6 eller 8 rør i paral
lel og derved opnå et udmærket out-put. Rørene er 
3CX100/a5 og de kan tilsyneladende fås ganske bil
ligt (75 c). Og så er der endda mange næsten nye rør 
imellem. W2IMU, Dick, fra Crawford Hill VHF 
Club har udsendt en rapport med en konstruktion 
af en 6 rors 1.296 MHz opstilling. Foto nr. 4 viser 
den danske version, der er under udarbejdelse her. 
Den skulle få et out-put på 500 W.
Fødekablet

Koaksialkabel af den gængse type egner sig ikke til 
de højere frekvenser; tabene er helt uhyrlige selv i 
den bedste kvalitet RG8U. Kun et kabel med luft- 
dielektrikum kan føre de svært tilvejebragte watter 
op til parabolens fødehorn uden nævneværdige tab. 
Jeg valgte at fremstille koaksialrør af aluminiumsrør 
med kobberrør til inderleder. Til centreringen og til 
at bære kobberroret har jeg anvendt tynde teflonski
ver. Det viser sig, at sådanne koaksrør er praktisk 
talt uden tab, selv på lange længder (35 m) ved må
linger på 1.296 MHz. Der er anvendt aluminiumrør 
på 20/18 mm - 1 mm godstykkelse. Med det indven
dige mål på 18 mm passede det med en inderleder på
7,6 mm til en impedans på 50 Ω. Kobberrør med en 
diameter på 7,6 mm findes så vidtjeg ved ikke, så det
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Foto nr. 4 Fynsk version af PA-trin til 1296 MHz. Max. input 1.000 W.

Foto nr. 5 Hvilken vej roterer det nu?
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blev nødvendigt at strække et 8 mm rør så det blev 
tyndere. Dette blev gjort ved hjælp af en talje, der 
blev fastgjort til et træ i haven. Kobberrøret var 
fastgjort til et andet træ og så var det en smal sag at 
strække røret. Men det viste sig nødvendigt at 
trække røret gennem en dyse for at holde diameteren 
nøjagtigt på målene. En sådan dyse blev lavet af en 
stump stål, hvori der boredes et 7,6 mm hul. Nu 
kunne målene holdes nøjagtigt og samtidig var det 
skæve rør blevet rettet ud og ligeledes blev det ved 
denne proces så hårdt og stift, at det var let at flytte 
med. Det var en stor succes, men det blev bedre 
endnu. Det var jo et slæb med den talje, så jeg 
spændte bilen for og lod nu den trække kobberrøret 
igennem dysen. Så kom der fart over feltet. I løbet af 
ingen tid var de 35 m kobberrør trukket igennem 
dysen og klar til montering i aluminiumsrøret. De 
tynde teflonskiver blev skubbet ind på plads, en 
skive ad gangen med tyve centimeters afstand. Til 
parabolen skulle bruges 15 m koakskabel. Det sva
rede til tre længder rør, som skulle kobles sammen, 
så de kunne bevæge sig sammen med parabolen. Til 
denne sammenkobling anvendes korte stykker al
mindeligt RG8U kabel. Jeg havde først prøvet at 
samle længderne med bevægelige koaksforskru
ninger, men de blev bestandig vredet i stykker, hvor
for jeg blev nød til at gå tilbage til de lidt kedelige 
RG8U stumper. Et minus ved koakskabler af alumi
niumsrør er kondensvandet. Det viste sig umuligt at 
tætne rørerne, så de ikke kunne »ånde« og derved 
trække fugtig luft ind. Tilsyneladende kan problemet 
kun klares ved til stadighed at have et svagt overtryk 
i rørene med tør luft, kvælstof eller lignende. De tre 
rørlængder jeg bruger til parabolen bliver taget ned, 
hver gang de har været i brug og opbevares i fyrkæl
deren; så er der i hvert fald ingen problem med 
kondensvand. Det kan imidlertid ikke siges om de 
tyve meter rør. der fører op i gittermasten til 1.296 
MHz måtteantennen, men det er en helt anden histo
rie.

Signalets polarisering
I begyndelsen voldte det en del besvær at finde ud 

af, om et cirkulært polariseret signal var højre eller 
venstre drejende. Flere gange gik det helt i fisk, når 
vi kørte MB og den ene part havde modsat omdrej
ning på signalet. Det er nemlig ikke så ligetil som man 
umiddelbart skulle tro. For at finde ud af, hvilken vej 
signalet roterer må man modtage et udsendt signal 
med spiral antenne (Helical); en højre snoet og en 
venstre snoet. Det er nu ganske naturligt, at den 
antenne, der viser størst modtagen effekt har samme 
omdrejning, som det modtagne signal. Men så kom
mer det ejendommelige: Står man bag spiralanten
nen og tænker sig det indkommende signal som væ
rende venstredrejende (mod uret), så er signalet høj
redrejende, når det iagttages fra den anden ende af

spiralen. Med andre ord: Det kommer an på fra hvil
ken ende af spiralen signalet er iagttaget. Det kan 
nok give anledning til nogen forvirring, når det også 
tages i betragtning, at signalet skifter omdrejnings
retning et ulige antal gange på sin tur fra fødehorn til 
parabol, til månen, til modtagerparabolen og til mod
tagerhornet. Hver gang signalet bliver reflekteret, 
skifter det omdrejningsretning. Det er nu en alminde
lig regel, at et cirkulært signal for udgående skal være 
højredrejende når det iagttages fra parabolen i sen
deretningen. Det modtagne signal bliver således 
venstredrejende, når man fra modtageparabolen 
iagttager det indkommende signal.

Parabolens styring
Styringen af en parabol der skal følge månens van

dring, er ikke nogen vanskelig sag når himlen er 
skyfri. Anderledes stiller det sig, når himlen er over
skyet. Så må man forud udregne månens position for 
hvert femte minut i den halve eller hele time, man nu 
skal køre MB. I OZ 1968 nr. 7 har OZ1PL givet 
udførlig anvisning på at udregne månens position, 
samt dopplerforskydningen. Det er også muligt at få 
computer-udregnede tabeller til dette formål, hvilket 
forenkler sagen betydeligt. Det er stadig en beta
gende oplevelse på en mørk aften at indstille parabo
len efter tabellen, for derefter på klokkeslet at af
sende sit signal til månen og høre ekkoet komme 
tilbage, såsnart der er skiftet til lytning.

Når man ser månen stå op i ost, og medens den 
endnu dårligt er kommet over horisonten, kan det 
hænde, at den antager helt enorme dimensioner, li
gesom den kan være helt fladtrykt. Dette skyldes 
lysets brydning. 1 virkeligheden er kun en del af 
månen over horisonten. Ikke desto mindre kan man 
kore Moon Bounce på dette »Fata Morgana«, endda 
med udmærket resultat, idet månens tilsyneladende 
størrelse kommer amatøren til gode, fordi hele denne 
overstørrelsemåne reflekterer radiosignalerne, og 
det giver mange dB ekstra for lytteren. Grunden til 
fænomenet skal jeg ikke komme nærmere ind på, 
men barometerstanden og temperaturen er afgø
rende faktorer.

Parabolens effektivitet
»Sun Run« kaldes det, når man skal finde ud af, 

hvor effektiv ens parabolantenne er. Ved at lade 
solen passere forbi antennen kan man måle solstø
jens stigende og faldende styrke idet solen passerer 
forbi antennens brændpunkt. Et universalmeter med 
dB skala kan bruges til at måle med. Det indskydes i 
modtagerens højttalerkreds og skal eventuelt tilpas
ses med en lille transformator (1:45). Målingen skal 
foretages omkring kl. 12 middag, når solens bane er 
næsten vandret. Man kan nu foretage en nem måling, 
idet parabolen stilles med solen lige i brændpunktet 
og meteret aflæses. Hvis det viser 10-12 dB har man
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Foto nr. 6 Måne signal fra OZ3FYN, fotograferet på spectrumanalyser med 
sugar grove parabol.

Foto nr. 7 Udsnit af modtagegrejet på stationen her.
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gode muligheder for at høre reflekterede signaler fra 
månen (på 1.296 MHz), men det er ingen garanti for, 
at parabolen er så god, som den kan blive. Hvis der 
er buler i trådnettet bliver beam strålen mindre kon
centreret og effektiviteten aftager tilsvarende. Man 
kan optegne en kurve over sin parabols »skarphed, 
hvorved det tydeligt kan ses, om der er væsentlige 
fejl i den. På kvadreret papir afsættes på grundlinien 
tallene fra 0 til 20 med 10 mm afstand. Det svarer til 
de tyve minutter »løbet« varer. Opad på venstre side 
afsættes dB (også med 10 mm mellemrum) fra 1 til 15. 
Parabolen stilles med med solen i focus og meteret 
aflæses. På parabolen her har jeg aflæst 15 dB som 
maksimum. Nu drejes parabolen 3,5 grader vest over 
og nu vil solen passerer focus i løbet af 10 minutter. 
Meteret aflæses for hvert minut og et mærke afsæt
tes, hvor den pågældende dB linie skærer minutlini
en. På parabolen her viser det første minut 2 dB, 
derefter tre dB ved andet minut og ved fjerde minut 
begynder kurven at stige meget stejlt for ved det 
niende minut at runde af til en næsten flad top, hvor 
meteret viser 15 dB i den tid, hvor solen vandrer 
gennem focus. Nedturen på kurven svarer ganske 
nøje til opturen. Man kan i almindelighed regne med. 
at hvis den flade top på kurven har en bredde på 
omkring tre grader, er der ikke megen gain at hente 
ved yderligere at rette buler på parabolen, men selv
følgelig, ved Moon Bounce er også halve dB'er værd 
at tage med.

Fone på MB
Der har været eksperimenteret en del med at få 

fone-signaler igennem på Moon Bounce, dog uden 
særligt held. Der blev prøvet med fasemodulation 
som den mest nærliggende metode, og PAØSSB, 
Jan, fik sit signal igennem ganske udmærket, uden

det dog var muligt at »læse« eller forstå et eneste ord. 
Jan er overbevist om, at SSB signaler kan komme 
igennem fuldt læseligt, selv med det forholdsvis mo
derate output der køres med. Den amerikanske flåde 
har i mange år brugt MB som kommunikationsmid
del, når der var almindelig blackout. Her anvendtes 
fasemodulation og et output på 4 kW for at få let 
læselige meddelelser igennem. På krigsskibene var 
monteret paraboler med en diameter på en halv snes 
meter. Disse bruges stadig til modtagning af satellit
signaler, afløseren af MB. Det var også US-Navy, 
der byggede den første store parabol. Det foregik på 
den måde at der blev gravet en stor hulning i jorden. 
Denne blev tromlet og asfalteret, så den fik de nøjag
tige kurver til brugen som parabolskærm. Der blev så 
limet metalfolie på »skærmen« og en stor byggekran 
blev kørt i stilling til at bære fødeantennen. Denne 
store, primitive parabol fungerede så udmærket, at 
de senere så berømte kæmpeparaboler blev påbe
gyndt. Men for at komme tilbage til fasemodulation, 
så har vi her på OZ3FYN også prøvet muligheden for 
at få et forståeligt fasemodulationssignal igennem, 
men med samme sørgelige resultat som Jan. Vort 
signal var desværre behæftet med en del selvsving, 
hvilket ikke gjorde sagen bedre. Hvis det nu lykkes 
Jan og Dick at køre MB SSB QSO kan man også 
regne med, at kunne høre sit ekko med SSB. Det 
bliver meget ejendommeligt at høre sin stemme
komme tilbage som ekko fra månen: »Er du der-----------
Er du der?????

Der vil blive foretaget forsog med RTTY på MB 
og også TV vil blive forsøgt. Det sidste må da have 
en chance for at komme igennem på Moon Bounce.

Der er stadig uendeligt meget at gøre for Eksperi
menterende Radio Amatører.

Hans, OZ9CR

Genopladning af tørbatterier
Af OZ-DR 1675, Erik Jacobsen, Postbox 1022, 8700 Horsens

Ved hjælp af følgende simple opstilling er det 
muligt at genoplade tørbatterier (dog ikke leak- 
proof batterier), så deres levetid fordobles.

Batterierne må ikke være brugt helt op, så virker 
det ikke. Opladetid er ca. 2 timer for 1.5 V batte
rier.

Batten

1.5V 
4.5V 
6.0 V

Traf o 
8V 
15V 
20V
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Byg en standbølgemåler
efter DK2VF i »UKW Berichte«. Model OZ4HAM, ved EDR’s Østbornholmsafdeling

Foto 1

Z = 50-75 ohm
Måleområde: 30 m W til 50 W AM/150 W ESB, 
max. 150 MHz.

Det er efterhånden længe siden vi sidst har set en 
standbølgemåler beskrevet her i OZ. Da dette nyt
tige instrument ikke bør mangle på nogen amatørsta
tion og oven i købet ikke behøver være særlig ind
viklet at bygge selv har vi ment det berettiget med 
denne artikel.

Standbølgemeteret er, som det fremgår af foto nr. 
1, indbygget i en TEKO-æske, model BC/1. Selve 
opbygningen fremgår tydeligere end mange ord af 
fotos, og der skulle ikke være mange ben i at få 
samlet stumperne.

Det eneste kritiske i opstillingen er printpladen, 
der har en størrelse af 80x90 mm. Den skal være af 
glasfiber og kan ikke tegnes i hånden, da det ikke 
bliver nøjagtigt nok. Her må der bruges fotofremstil
ling, og til dem, der vil efterbygge instrumentet, men 
ikke selv kan fotofremstille print, vil OZ8TV gerne 
være behjælpelig med et færdigt print (se OZ’s an
noncer) hvis det ønskes.

Printpladen loddes fast til TEKO-æskens bund og 
bagvæg hvorved den kommer til at sidde med bedst 
mulig stelforbindelse og samtidig afstiver kassen.

De eneste komponenter der skal loddes på print
pladen er to keramiske kondensatorer på 47 nF, 2 
stk. germaniumdioder der kan være f.eks. AA 112, 
OA90 el.lign. samt et trimpotmeter på 100 ohm.

Trimpotentiometeret bruges til at justere stand- 
bølgemålerens impedans til den aktuelle feederim- 
pedans: Antenneudgangen belastes med en god 
ohmsk modstand på 50 eller 75 ohm, og instrumentet 
indstilles til fuldt udslag med omskifteren i stilling 
fremad. Med omskifteren i stilling reflekteret, juste
res trimpotentiometeret nu til minimum, og denne 
procedure gentages nogle gange til bedste resultat 
opnås.

Instrumentet er et MR-2-P på 100 pA eller lignen
de. Måleområdet er ikke kritisk, men jo mere føl
somt instrumentet er, desto lavere bliver den neder
ste grænse for anvendelsesområdet. De opgivne 30 
mW som laveste effekt opnås således med et 100 pA 
instrument; hvis der i stedet anvendes et 500 pA eller 
ImA, vil laveste effekt være ca. 100 mW.

Standbølgemåleren er forøvrigt udmærket egnet 
til at trimme senderen efter. Forbind en modstand på 
50-75 ohm til antenneudgangen på instrumentet og 
til sendersiden et stk. coaxkabel med koblingslink. 
Så kan kredsene justeres til max.

Det er en udmærket hjælp, især hvis man ikke er i 
besiddelse af et rørvoltmeter med HF-probe.

For at kunne aflæse standbølgeforholdet på in
strumentet er det nødvendigt at kalibrere det. Ofte 
klarer man sig med den kalibrering der i forvejen er 
på instrumentet, men det er jo ulige mere praktisk 
dersom standbølgeforholdet kan aflæses direkte.

Til at kalibrere instrumentet har vi udarbejdet fig: 
tabel efter formlen
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Samtidig er angivet for hver værdi hvor mange 
procent af effekten der reflekteres. (Tabel 1)

TABEL 1»-

Tabel over standbølgeforholdet og den reflekte
rede effekt i forhold ti! instrumentets reflektionsvis- 
ning. TIL BRUG VED KALIBRERING.

Som regel anbringes standbølgemåleren i nærhe
den af stationen, altså i den ene ende af et mere eller 
mindre langt coaxkabel. Da den fremadløbende ef-

Foto 2

V reflekteret % SWR reflekteret 
effekt %

1.0 1,02 0,01
2.0 1.03 0,02
3.0 1.06 0,09
4,0 1.08 0,15
5,0 1.10 0.25
6,0 1,13 0,37
7,0 1.15 0,49
8,0 1.17 0,61
9,0 1.20 0,81
11 1.25 1,21
13 1 . 3 1,69
17 1,4 2,89
20 1,5 4
2 3 1,6 5,3
2 6 1,7 6,8
2 9 1,8 8,4
31 1,9 9,6
33 2,0 11
36 2,1 13
38 2,2 14
40 2,3 16
41 2,4 17
43 2,5 18
44 2,6 19
46 2,7 21
47 2,8 22
49 2,9 24
50 3,0 25
60 4,0 36
71 6,0 50
82 10 67
100 OO 100
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Foto 3

fekt måles umiddelbart ved senderen, vil den effekt 
der måles som reflekteret, først skulle lobe kabelet 
igennem 2 gange. På grund af dæmpningen i kabelet 
vil målingen blive »forfalsket« og vise bedre stand
bølgeforhold end det i virkeligheden er. For at finde 
ud af hvor godt (eller dårligt) antennen er tilpasset 
må man kende kablets dæmpning på den aktuelle 
længde og korrigere for denne. For at illustrere hvor 
meget dette forhold betyder kan vi se på flg. eksem
pel: Viser vort SWR-meter et standbolgeforhold på
1,5 (ikke unormalt) og har det aktuelle kabel en 
dæmpning på 6 dB. svarer det til at antennens stand
bølgeforhold er 9, d.v.s. at ca. 65% af effekten ved 
antennen reflekteres (regn selv efter)!

Eventuelle spørgsmål vedr. opbygningen kan ret
tes til OZ8TV, Frede Larsen.

God arbejdslyst.

Herover: printet i negativ.
Der skal bruges 1,6 mm 
glasfiber med kobber på begge 
sider. Kun den ene side ætses. 
Stel på for- og bagside forbin
des.

Foto 4
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2 m PA med QQE 06/40
Af OZ9ZI, Steen J. Weinrik Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse

Der er sikkert mange rundt omkring, der går og 
tumler med planer om at bygge et PA-trin med det 
efterhånden velkendte rør QQE 06/40.

Jeg vil i det følgende forhåbentlig hælde lidt mere 
vand på den mølle, ved at beskrive et jeg byggede 
for et par år siden.

Inden jeg begyndte at bygge, stillede jeg visse 
krav, som jeg ville forsøge at leve op til. Trinnet 
skulle kunne bruges til alle modulationsarter, der er 
almindelige på 2 m: AM - SSB - CW - FM, det 
skulle være en selvstændig kasse, der kan hægtes 
efter enhver styresender, der giver over 2 watt ud.

Det siger sig selv, at da jeg på det tidspunkt lige 
havde fået 2. harmoniske, skulle det hele være 
lukket godt og gedigent inde. Det bør efter min 
mening være enhver radioamatørs pligt at sørge for, 
at stationen er bygget således, at den er sikret, 
selv om poderne render en om benene, medens 
den er i drift.

En hvilken som helst konstruktion begynder med. 
at man famler forvirret rundt i rodekassen for at 
se, hvor meget den kan bidrage med. Derefter 
frekventerer man gode venners ditto, og langsomt 
begynder bunken at vokse. Når alle de større ting. 
såsom trafo, drosler, lytter m.v. er der, kan man 
begynde at lave et egnet diagram og en mekanisk 
konstruktion, der passer til stumperne.

Kassen blev i mit tilfælde en aflagt Storno CAB, 
der fik skåret chassispladen ud ca. 10 mm fra 
kanten hele vejen rundt, derefter blev en ny plade 
lagt i.

De næste par dage gik så med at flytte trafo, 
drossel, lytter og rør rundt i chassiset, indtil den 
endelige løsning var fundet.

Ud med den nye chassisplade igen, opmærkning 
og skæring af de store huller.

Jeg måtte af gode grunde vælge at montere 
røret vandret, der er nemlig ikke plads i højden i 
sådan en CAB-kasse. Trafoen og droslen måtte 
også ned på fladen, de er sænket halvt ned i 
chassispladen og skruet fast med gennemgående 
bolte. Rundt om røret blev monteret en skærm i 
kassens fulde højde. Det er meget vigtigt, at denne 
skærm er skruet fast alle steder, hvor det er muligt, 
især på rørsoklens plade. Den plade soklen er mon
teret på skal skrues fast til chassis i alle fire hjør
ner. Det er vigtigt, at der tages højde for disse 
ting. QQE 06/40 er indvendig neutrodynstabiliseret 
og der skal ikke mange stelstrømme til for at øde
lægge dette.

Alle der har haft en QQE 06/40 mellem fingrene 
har lagt mærke til den metalplade, der er mellem 
soklen og anoderne indvendig i røret, denne plade 
danner skærm mellem gitter og anodeside i røret, 
og det er ligeledes vigtigt, at denne fortsættes 
udvendig på røret (se ill.) for at få dette stabilt.

Alt dette vrøvl om stabilitet er begrundet, det er 
meget svært at få virkningsgraden i orden, og det 
er umuligt at køre SSB med et PA-trin, der ikke 
er 100 procent stabilt. Vent du bare til din nabo 
står uden for døren med det ansigtsudtryk på. Det 
vil måske undre nogle, at jeg har blæser på et
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sådant rør, men det er det værd. Det er nemlig i 
første række varmen, der langsomt men sikkert 
tager livet af vor ven, og vil man endelig prøve at 
køre stort med et lille rør, kan det lade sig gøre at 
overskride max. anodetab (40 W) ret kraftigt, bare 
der er luft nok.

Gitterkredsen er lagt over chassis og er lukket 
totalt inde. Afstemningen er ført direkte ud til 
forpladen.

Selve spolen består af 3 vind. af 1,5 mm tråd 
viklet på 12 mm dorn, tag højde for at ledningerne 
fra kredsen og hen til røret indgår som en del af 
spolen. Gitterkondensatoren er en 2x13 pF butter

fly- . .
Anodekredsen er sænket halvt ned i chassiset, for 

at få kondensatoren og dermed afstemningen ført 
ud under dette. Spolen er på 3 vind. af 3 mm tråd, 
30 mm i diameter, spacet ca. 35 mm; linken 1 vind. 
2 mm tråd 25 mm i diameter. Ledningerne mellem 
anoderne og kredsen er lavet af skærmen fra for
sølvet TV-coax kabel. Anodeclips er indmaden af 
samlemuffer, hvorpå ledningerne er loddet med tin 
med højt smeltepunkt. Det er sååå synd for skærm
gitteret, når kredsen falder af, så begynder det som 
anode en meget kort tid. Anodekondensatoren 
kommer fra en gammel Storno CAB og har godt 
med luft mellem pladerne. Den kan godt klare 
jobbet, hvis den holdes langt nok væk fra stel. 
Pas på, når kondensatoren svæver, skal den aksel

der går ud til forpladen være isoleret. Hvis der er 
750 V DC, er der ca. 1000 Vpp HF på. og det er 
som bekendt nok med 24 V til en plads under 
»Silent Keys«. Til ind- og udkobling af trinnet fik 
jeg fat i et relæ, som Storno engang fik lavet til 
deres mobile PA-trin til CAB’en.

Det udmærker sig ved at have to skiftesæt, så
ledes at det kan koble enten gennem PA eller 
udenom i en funktion.

Disse er desværre en mangelvare, og der findes 
ikke rigtig noget, der er en erstatning derfor. De 
små coax-relæer fra Sv. Bech Hansen er gode til 
gitteret, men de kan ikke klare anoden. Strømfor
syningen er såmænd meget ordinær, men den skal 
jo i hvert enkelt tilfælde tilpasses de stumper man 
nu engang har.

Lad os først se på hvilke spændinger røret for
drer i henholdsvis klasse AB1 og klasse C.

Klasse C fordrer 750 V - 200 mA på anoden, 
250 V - 18 mA til skærmgitteret og + 80 V til 
styregitteret. Anodespændingen kan godt være la
vere, men hvorfor ikke gøre det så godt det nu 
lader sig gøre, så langt licensen rækker. Nødven
dig styreeffekt andrager ca. 3 W.

Disse data er tilgængelige i enhver databog; 
noget anderledes ser det ud med data for klasse 
AB.

Her er man overladt til sine egne forsøg. Man 
kan uden videre vrøvl sætte den negative gitter-
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forspænding ned, således at der afsættes ca. 30 W 
i røret i tomgang. Men hvis man skal undlade at 
trække gitterstrøm, er resultatet nærmest ned
slående. Maksimum 40 W. Det er lidt af en dårlig 
forretning, men det er der råd for. Sæt skærm
gitterspændingen op til 350 V, så kommer der liv i 
kludene, lad være med at køre med kontinuert 
bærebølge på med den spænding for længe ad 
gangen, det holder QQE 06/40 ikke til. Det er så
ledes muligt at skifte om fra klasse C til AB blot 
ved at skifte skærmgitterspændingen, for hvis tom
gangsstrømmen er indstillet, ved hjælp af + V G1, 
til der afsættes de ca. 30 W i røret med 350 V på 
G1, vil tomgangsstrømmen falde til næsten ingen
ting med 250 V på G2.

Af instrumenter er det nødvendigt at have indi
kering for anodestrøm, styregitterstrøm og rel. out
put, under opstart tillige også skærmgitter.

Hvad fortæller disse os så?
Samspillet mellem max. output og dyk i anoden 

er et godt udtryk for stabiliteten i trinnet, skærm- 
gitterstrømmen er en vejviser for, om roret er kor
rekt belastet (anodespolens kobling til antennelin
ken) og styregitterstrømmen fortæller lidt om li
neariteten. Røret må under ingen omstændigheder 
trække gitterstrøm i klasse AB, det er ikke lavet 
til at køre lineært og det er svært nok at få det til 
det uden gitterstrøm. Når det er færdigt, skal det 
kunne lade sig gøre at dreje gitter- og anodeaf
stemning uden at strømmene ændrer sig.

Skulle det mod forventning ikke kunne lade sig 
gøre, kan det være stelstrømme, der driller, det 
undersøges lettest ved at bruge en skruetrækker, 
der presses ned alle de steder, hvor chassiset er 
samlet. Er det uhelbredeligt, kan man dæmpe 
gitterkredsen med en modstand f.eks. 5 kohm fra 
G1 til G1, det fordrer godt nok lidt større styring. 
Har man styring nok, er det god politik at sætte 
den på med det samme.

Nu ved vi, hvilke spændinger der skal bruges, så 
tilbage til strømforsyningen. Den er bygget op over 
en trafo, der afgiver 2x330 V ~, 500 mA, 6,3 V ~ 
3A, 4 V ~, 1A plus en hjælpetrafo til den negative 
gitterforspænding 110 V ~, 50 mA.

Det at højspændingen er delt op i to viklinger 
giver mulighed for at lave en utraditionel løsning 
til G2, ellers tror jeg, at diagrammet taler for sig 
selv.

Denne skærm ligger under 
chassis og sørger dels for. 
at lede luften op langs 
røret, og dels afskærmning 
af anodekreds.
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Højspændingsensretteren består af 3 stk. 1N4007 
i hver gren altså 12 stk. med 100 kohm parallelt 
over for at fordele lækstrømmen. Lytten i høj
spændingen består af 3 stk. 2x47 μF 385 V, der er 
sat i parallel indbyrdes og derefter i serie med 
200 kohm over hver.

Pas igen på! Det er nødvendigt at hæve lytternes 
hus over stel og der er altså spænding på, isoler 
derfor disse.

Skærmgitterspændingen er stabiliseret og dette 
er absolut nødvendigt til lineær drift. Styregitter-

spændingen er også stabiliseret, men dette er en 
unødvendig luksus. På 25 kohm potmetret indstilles 
tomgangsstrømmen i røret, husk at justere med 
350 V på G:. Ved hjælp af relæ »A« lægges der 
- 85 V på G2, når trinnet ikke er tastet, for at 
holde røret dødt.

Hvis trinnet kun skal bruges til FM, så lad være 
med at lave 350 V stillingen det er rørets sikre død 
at køre med det kontinuert og 350 V på G2.

Nem stueantenne til HF-båndet
Af OZ2FQ, Finn Planck, Vinkelhuse 13, 2770 Kastrup

Da jeg regner med, at mange amatører er lige så 
dårligt stillede som jeg selv, vedr. opsætning af 
udendørs antenne, vil jeg gerne give en god ting vi
dere til ligestillede. .

Jeg læste i »The Amateur Handbook« om en Ver- 
tical Antenna, der lød så lovende, at jeg ville prøve 
den, og med godt resultat. Desuden er den fiks og 
nem at gemme af vejen, når den ikke bruges.

Du køber en rundstok på 175x3 cm hos tømmer
handleren, vikler derefter en 10,0 m el

monteringstråd om stokken, en bøjle fra en elektro
lyt anvendes til at fastgøre tråd og pisk. I modsatte 
ende nedfalses og monteres en coaxfatning. Lod en 
4-35 pF trimmer over trådens sidste vinding til jord, 
afstem denne til bedst muligt VSWR, (mit er 1,5) og 
antennen er køreklar.

Jeg har haft QSO med YU (rapport 579) og andre 
sydeuropæiske stationer, og det med knap 10 W.

NB. Ovennævnte er til 20 m (14 MHz). Ønskes 
andre bånd, vikles en anden stok med ½ * λ.

Rettelser til ST-5 RTTY-demodulator
(OZ nov. 1973)

R 7 optræder 2 steder. Den fejlagtige er modstan
den der sidder i tilledningen »til oscilloscope »SPA
CE««. Modstanden her skal hedde R 17, og være 
1 Mohm, altså samme værdi som R 14. Trimmepot- 
meteret der sidder fra udgangen af IC-1 til R 16 
mangler nummer og værdiangivelse. Det skal være 
R 13 - værdi 15 kohm lin.

Angående R 3 og R 4
Anvendes indgangsfilter skal værdierne være: R 3 

= 3k3; R 4 = 4k7 
Uden indgangsfilter skal værdierne være: R 3 = 

560; R 4 = lk 
Udgangen på IC-1. pin 6 er ikke angivet.
Ingen af rettelserne er væsentlige, men for en 

ordens skyld, syntes jeg, at de skal bringes.
Angående trimpot R 13, står der under diagram

met at det er på 5 kohm. Ligeledes er IC-1’s ud
gang angivet her.

OZ4QQ
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» KANALSKU FFE-SSB«
Af OZ7NE, Erik Nielsen, Kystparken 136, Sædding, 6700 Esbjerg og 
OZ7NB, N. Chr. Bahnson, Vibelhøjen 7, 6731 Tjæreborg

Den uændrede kanalskuffe.

Overskriften hentyder til, at mange af de anvendte 
komponenter stammer fra såkaldte kanalskuffer fra 
bærefrekvenstelefonianlæg. Disse skuffer er udbredt 
blandt en del amatører, og endnu flere er i besiddelse 
af de beskrevne krystalfiltre. Se evt. under »amatø
rannoncer«.

Anvendelse af surplus har altid været en god og 
billig udvej, hvis man ønsker sig apparatur, som man 
ellers ikke har råd til. Men de færreste surplusappa
rater er direkte anvendelige i den form, man modta
ger dem i. Dette gælder også kanalskufferne, og i det 
følgende skal vi give en anvisning på, hvorledes en 
kanalskuffe kan blive en god og billig genvej til en

HF-klipper. En sådan er som bekendt mildest talt 
pebret, hvis den skal laves med nye standardkompo
nenter.

De mest indlysende anvendelige komponenter i en 
kanalskuffe er dens to hermetisk indkapslede dob
belt lattice krystalfiltre, hver med 8 krystaller. Disse 
filtre er beregnede for anvendelse af det lave side
bånd, og de findes for følgende bærebølge
frekvenser: enhver frekvens, der er delelig med 4 i 
området 64-108 kHz. De tilsvarende kanalskuffer er 
mærkede med bogstaverne: A, B, C, osv. til og med 
M.

Fig. 1 er blokdiagrammet af den uændrede kanal

Moduiator

Fig. 1
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skuffe. Som man ser, er der i kanalskuffen en ssb- 
modulator og en tilsvarende demodulator, og desu
den er der en såkaldt signalmodtager. Denne sidste 
reagerer overfor tonen 3 kHz, men kun når der ikke 
samtidig modtages andre frekvenser. Kredslobene 
kan i og for sig anvendes, som de er. men til de fleste 
amatørformål vil det være bedst med en ombygning. 
Bl.a. giver modulatordelen i den originale tilstand 
for dårlig bærebølgeundertrykkelse. Al, A2 og A3 er 
omloddebare attenuatorer, kalibrerede i dB. RV3 er 
en attenuator med omskifter, der er ført ud til forpla
den. Den er ligeledes kalibreret i dB, men uheldigvis 
er de fleste af disse omskiftere temmelig slidte og 
dårlige. MRU 1 og MRU 2 er hhv. den egentlige 
modulator og demodulator. De indeholder hver 4 
kobberoxidventiler i en brokobling. F1 og F2 er de to 
krystalfiltre. VI er et LF-forstærkerrør, et long-life 
specialrør CV 2000, og signalmodtageren indeholder 
ét mere af samme slags og desuden to toroidspoler, 
SK 4300-1 på 35 mH og Q lig 200 ved 3 kHz samt SH 
4400-74 på 1,5 H.

Fig. 2 viser krystalfiltrenes diagram (noget foren
klet), og fig 3 er filterkurven. Det ses, at filtrene 
udmærket også kan anvendes til det høje sidebånd. 
Så skal bærebølgen blot ligge 3700 Hz lavere. Der 
overføres talefrekvenser mellem 300 og 3400 Hz, 
båndbredden mellem 3 dB-punkterne er 3100 Hz og i 
gennemgangsområdet er filterkurven praktisk talt en 
ret linie, altså ikke noget med det fra de tidligere 
meget anvendte på FT 241 krystaller baserede nok
som bekendte dyk i midten af filterkurven. Flanke
stejlheden er også fremragende, bedre end hos andre 
filtre, amatører kan betale idag. Men de egner sig 
formedelst deres størrelse, ca. 8x9x14 cm. ikke til 
transportabelt udstyr.

Hvorfor HF-klipper?
HF-klipning er efterhånden almindelig anerkendt 

som værende den bedste eksisterende metode til 
hævning af talens middeleffekt i forhold til spidsef
fekten med deraf følgende bedre kommunikations
virkningsgrad for en telefonisender i al almindelig
hed, og specielt til brug i forbindelse med SSB er det 
den eneste metode, der kan hæve middeleffekten op 
til 10 dB uden hørbar forvrængning med standard-

dB

krystalfilterets frekvenskarakteristik 

Fig.3

krystalfiltre og op til ca. 20 dB, altså 2 S-grader*), 
hvis de anvendte filtre har lidt bredere pasbånd og 
mindre ripple i dette. En LF-klipper kan afgrunde, 
som jeg ikke her skal komme nærmere ind på, fak
tisk ikke bruges til SSB. Dens anvendelse er altså 
begrænset til AM og FM. Men også i forbindelse 
med disse modulationsarter er HF-klipning bedre, 
idet LF-klipperen uundgåeligt vil have harmoniske 
af de lavere talefrekvenser i sit output. Ved HF-klip
ning falder også de lave talefrekvensers forvræng
ningsprodukter langt uden for det andet krystalfilters 
pasbånd, og tredje ordens intermodulationsproduk
ter, der falder i pasbåndet, er mindst 13 dB under 
taleniveauet, altså ikke hørbare. Men disse forhold 
er ikke til at beskrive udtømmende i få ord, og inte
resserede bør læse G6XN’s artikel i »Ham Radio« 
november 1972. Endnu en ting fra denne artikel skal 
dog lige nævnes. Vokalerne i talen såsom f.eks. a og 
o har et højt effektniveau, medens konsonanter som 
f.eks. p og b har et meget lavt effektniveau og er 
derfor mere udsatte for at drukne i støj. Ikke desto 
mindre har konsonanterne en helt afgørende betyd
ning for talens forståelighed. og klipning uden for
veængningsprodukter vil gore effektforskellen mel
lem vokaler og konsonanter mindre uden samtidig at 
bidrage til støjniveauet. Derved vil talen ikke blot 
blive kraftigere hos den modtagende station, men 
også virke mere »gennemtrængende« overfor al 
slags støj.

456
*) 1 S-grad regnes normalt lig 6 dB, 20 dB er altså nærmere 3 
S-grader. TR



Den færdige klipper. Man ser den lille blikæske med printet for selve 
klipperen. Et målepunkt før og efter klipningen er ført ud.

Kanalskuffe-klipper
Som et eksempel på en praktisk opstilling vil vi nu 

beskrive en HF-klipper. der både kan afgive klippet 
LF - lige til at putte ind i en forhåndenværende TX - 
og klippet SSB til frekvensomsætning i din hjem
mebryggede TX. Blokdiagrammet ses på fig. 4.

De vigtigste krav til bærebølgeoscillatoren, udo
ver frekvensstabilitet, er dels at den holdes afskær
met, og dels at den afgivne spænding er sinusformet. 
Opstillingen på fig. 5 opfylder disse krav. Krystal
styring er helt unødvendig ved disse lave frekvenser. 
Bruger du LF-udgangen, er eventuelle meget små 
frekvensforskydninger uden betydning, da du modu
lerer og demodulerer med samme frekvens, og bru
ger du FIF-udgangen, vil den VFO, du skal bruge 
længere fremme ved en langt højere frekvens, uund

gåeligt være langt mindre stabil end denne oscillator.
L1 ska! ved 100 kHz være 5 mH ved halvt inddrejet 

kerne. Brug f.eks. en Siemens klokkekerne eller en
2,5 mH HF-drossel og forøg parallelkapaciteten til 2 
gange 2 nF (sølv-på-glimmer), og sæt så en trimmer 
over. Kredsen indstilles bedst med en frekvenstæller 
(kan måske lånes i din lokale afd.). 22 kohm- 
modstanden er der for at buffertrinet ikke skal blive 
overstyret, og det kan muligvis betale sig at eksperi
mentere lidt med dens størrelse, medens man iagtta
ger outputtet fra BF 185 på et skop forat se, hvornår 
det er sinusformet.

Den anvendte LF-forstærker fig. 6 er en gammel 
kending, OZ nr. 5, 1966, men vi tager den med for 
fuldstændighedens skyld.
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Bærebølgeoscillatoren er monteret på en af de originale skillevæg
ge. Man ser rillerne, der også egner sig til at fastholde print.

Attenuatorer, modulator og polariseret relæ i den uændrede kanal
skuffe.

Modulatoren, vi har brugt, er skuffens originale 
modulator (MRU 1 eller MRU 2) ændret til ringmo- 
dulator, og med potentiometret på 25 ohm udskiftet 
til et på 200 ohm, se fig. 7. Derfra går man direkte ind 
i det første krystalfilter. Det kører udmærket ubalan

ceret. 600 ohms potentiometret efter filtret er et 
trimmepotentiometer, der bestemmer klippeniveau
et. BC 108 forstærker signalet op til klippeniveauet, 
og klipningen foretages med to 1 N 914 siliciumdio
der. Så følger igen et filter, der ligeledes kører uba
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lanceret, og efter dette kan man udtage det klippede 
SSB-signal til videre behandling i en exciter. Bære
bølge til tuning kan indsættes som vist på fig. 6. Det 
virker på den måde, at man ved at sende DC ind i 
ringmodulatoren forstyrrer balancen.

For som ovenfor omtalt også at kunne anvende 
klipperen til en vilkårlig eksisterende sender, demo
dulerer vi signalet i det integrerede kredsløb MC 
1496 G med bærebølgefrekvensen og får LF ud. Den 
originale attenuator RV 3, der forøvrigt er kalibreret 
i dB, er anvendt til regulering af LF- 
udgangsniveauet.

Den praktiske opbygning af HF-klipperen er for 
nemheds skyld foretaget på det originale chassis fra 
kanalskuffen. I den store dåse (N 2) opbygges bære

bølgeoscillatoren og produktdetektoren, og i den 
mindste af dåserne opbygges LF-forstærkeren plus 
testoscillatoren, efter at det oprindelige indhold er 
fjernet.

I denne første udgave er komponenterne monte
rede på de originale indsatspladers støttebukke. Det 
er nok den nemmeste måde, men hvis man hellere vil 
opbygge sine kredsløb på print, vil man opdage, at 
dåserne også er fint egnede til anbringelse af sådanne 
på grund af rillerne til indsatsene.

Klipperforstærkeren og selve klipperen er opbyg
get på et lille print, der er loddet ind i en dåse af 
hvidblik. Denne er anbragt således, at den dækker 
udgangsbenene på det første krystalfilter og ind
gangsbenene på det andet. *
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INFORMATION
Generalforsamling 23. september 1973, fortsat:
2WK ønsker forslaget ændret, så repræsentantska
bet vælger HB-medlemmer og formand uden hensyn 
til kredsene.
1NB. Der vil altid være modstand mod noget nyt, 
men en generalforsamling bør uden undtagelse be
handle et rettidigt indsendt forslag sagligt. En evt. 
udskydelse er jo bare en syltning af forslaget.
4LK opfordrer til en saglig behandling af det arbejde 
sidste års generalforsamling pålagde udvalget. Afvi
ser man denne behandling, vil det være meget svært 
at få folk til på frivillig basis at yde noget for fore
ningen fremover.
4X tilslutter sig dette fuldt ud. Hvis denne forsam
ling afviser at behandle forslaget, vil det være svært 
at se formålet med en generalforsamling.
5G mener ikke. der er økonomiske problemer i for
bindelse med at deltage i generalforsamlinger. Me

ner endvidere, at vedtægterne er blevet dårligere og 
dårligere. Det ville være bedre, om man valgte hele 
HB og formanden på generalforsamlingerne i Århus, 
Odense og København.

Dirigenten udbeder sig formulering, hvis det skal 
være et forslag.
5G fremsætter følgende forslag til beslutning: Gene
ralforsamlingen afviser videre behandling af det 
fremsatte forslag og pålægger HB at udarbejde nyt 
forslag, der indebærer valg af formand og HB på 
generalforsamlingerne fremover.
5UF gør opmærksom på, at han har stillet forslag om 
afstemning.
5NM vil gerne vide noget om de bornholmske repræ
sentanters økonomiske muligheder for at deltage. 
4LK. Det vil efter min opfattelse ikke blive svært at 
overbevise kammeraterne om, at vi yder tilskud til 
deres rejse, når vi har valgt dem til at repræsentere 
os.
4RU. Der er jo også EDR-medlemmer uden for afde
lingerne.
4JA forstår ikke, man mangler tillid til 47 repræsen
tanter valgt i kredse, hvor de er kendt, medens man 
gerne overlader styret til 10 medlemmer valgt på 
landsbasis - og som man altså ikke kender. Han går 
ud fra, at forsamlingen ikke vil afvise behandling af 
forslaget, og så bede det udvalg, der har gjort arbej
det, (som de fik pålagt), om at gøre arbejdet en gang

Foranlediget af den igangværende underskriftindsamling har hovedbestyrelsen på sit møde den 1. 
december 1973, med hjemmel i vedtægternes § 15, besluttet at indkalde til

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

lørdag, den 2. februar 1974 kl. 11.00 i Fredericia, modested meddeles i OZ januar, med følgende

dagsorden
1) Valg af dirigent.
2) Behandling af forslag til nye vedtægter (bekendtgjort i OZ maj 1973).
3) Valg af to revisorer og en suppleant.

Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af EDR og kun mod forevisning af gyldigt 
medlemskort for året 1973/74.

For at give den bedst mulige information har HB endvidere vedtaget, at der i OZ januar 1974 vil blive 
trykt de ændringsforslag, som er hovedredaktøren i hænde senest den 22. december 1973.

Hovedbestyrelsen

I tilslutning til ovenstående skal jeg meddele, at såfremt ændringsforslagene fremsendes i maskin
skreven stand, skal de senest være mig i hænde den 27. december 1973.

HR.
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mere. Bemærkningen om, at alle kan komme til ge
neralforsamling må være tegn på manglende om
tanke - eller en asocial indstilling - man kunne blot 
henvise til afstande som Thy —» København eller 
Lolland —> Århus.
4X. Det er mærkeligt med en debat om, hvorvidt 
man overhovedet skal behandle forslaget. Hvis 
denne forsamling virkelig vil afvise at behandle et 
forslag, der er fremsat i rette tid, vil han efter gene
ralforsamlingen udtræde af HB 
7XG er forbløffet over, at en forsamling afviser at 
behandle et arbejde sidste års generalforsamling be
sluttede, skulle gøres. Det må være udtryk for en 
intolerence, man ikke bør finde hos voksne menne
sker.

Han foretog derefter en beregning, der viste, at 
EDR med 60 deltagere i et repræsentantskabsmøde 
kunne yde rejsetilskud og tilskud til fortæring på 75 
+ 25 kr., og ville dermed bruge 6000 kr. til et mode, 
medens sidste års generalforsamling havde kostet 
4200 kr. - altså en merudgift på 1800 kr.
1W var modstander af de nye vedtægter, men fandt 
det helt urimeligt at afvise en behandling af forslaget, 
gjorde man det, ville han stemme for forslaget. 
1NB. Det er ejendommeligt, at forsamlingen ønsker 
at bevare generalforsamlingen for at alle kan komme 
frem med deres synspunkter - og samtidig vil man 
beslutte at afvise behandlingen af et forslag.

Dirigenten lod gennemføre afstemning om, hvor
vidt man skulle have en debat om de nye vedtægter- 
eller man straks skulle gå over til en afstemning om 
evt. vedtagelse.

Resultaterne:
52 stemte for behandling af forslaget.
50 stemte mod behandling af forslaget.

7 undlod at stemme.

Dirigenten: Af de 109 afgivne stemmer var der 52- 
altså mindre end halvdelen for en behandling af 
forslaget - det er dermed afvist. Der foretages nu 
afstemning om vedtagelse af forslaget, og da der er 
tale om en vedtægtsændring skal der være mindst to 
trediedele der stemmer for, hvis det skal vedtages. 
6EG. Denne generalforsamling har efterhånden ud
viklet sig til en børnehave, og den har i hvert fald 
bevist, at det er på høje tid, vi afskaffer generalfor
samlingerne.

Afstemningsresultaterne:
53 stemte for det fremsatte forslag.
56 stemte mod det fremsatte forslag.

3 undlod at stemme.
Forslaget er dermed forkastet.

Dirigenten efterlyser udtalelser med henblik på 
fortsat udvalgsarbejde.
4JA. Det forekommer da helt urimeligt. Der eksiste
rer ikke noget udvalg, det har jo afsluttet det pålagte 
arbejde, som man bad om.

4LK finder, at generalforsamlingens optræden er en 
hån mod udvalgets arbejde.
4X beklager udviklingen - og meddeler, at han ned
lægger sit mandat i HB.
9ZI er glad for, at forslaget er faldet.
3RC fremsætter en række kommentarer til det for
kastede forslag.
4LK. Hvis 3RC havde fremsat disse kommentarer, 
inden forkastelse af forslaget ville det have været 
dejligt.
9JB meddeler, at 4 HB-medlemmer under henvis
ning til vedtægterne vil forlange forslaget sendt til 
urafstemning.

Dirigenten oplæser et forslag til ændring af § 6 i 
vedtægterne (OZ aug.) - og giver ordet til forslagstil
leren:
1NB begrundede forslaget med erfaringer, der var 
gjort gennem årene. De viste en mulighed for misfor
ståelse. Det kunne tilføjes, at det ikke alene var af 
hensyn til københavnsområdet, man kunne lige så 
vel finde problemet f.eks. på Bornholm - eller mel
lem afdelingerne: Sønderborg og Nordals.
2WK finder, at den nuværende form er udmærket, 
den bør blot udvides med, at alle afdelinger uden 
hensyn til medlemstal kan anvende ordningen.
4JA har haft samme opfattelse som 2WK, men gen
nem udvalgsarbejdet er dette ændret. Der er jo tale 
om ikke mindre end 43 afdelinger med kontingent fra 
10 kr. p.a. til 90 kr. p.a., og skal ordningen omfatte 
også dette, må vi have ansat mere arbejdskraft til ad
ministrationen, og det vil igen sige højere kontingent. 
5WK. 2WK’s forslag lader sig ikke gennemføre uden 
at indføre standardkontingenter til afdelingerne.

Afstemningsresultat:
100 stemte for ændringen.

5 stemte mod ændringen.
1 undlod at stemme.

Forslaget er vedtaget.
Dirigenten oplæser et forslag om Grønland som 

selvstændig kreds med eget HB-medlem (OZ aug.). 
1W. Skal EDR betale rejseudgifter for et HB- 
medlem boende på Gronland?
4EV. Man kunne jo ændre forslaget, så der blev valgt 
en repræsentant, der var bosat i Syddanmark.
9ZI. Der kan ikke stilles ændringsforslag på general
forsamlingen. De skal have været fremsat i OZ.

Dirigenten afviser dette som værende i strid med 
vedtægterne.
3PO. Ud fra det fremsatte forslag er 4EV’s forslag 
overflødigt.
4JA. Til 1W er svaret ja. Jfr. gældende forretnings
orden for HB skal EDR betale.

Gør opmærksom på, at de gældende vedtægter 
angiver antallet af HB-medlemmer.

Dirigenten opfatter forslaget således, at der er tale 
om et ekstra medlem.
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4JA. I vedtægterne § 9 står der, at HB består af 
formand og ni andre medlemmer, og der er ikke 
stillet forslag om ændring af § 9.

Dirigenten: Dermed er forslaget bortfaldet.
Næste forslag oplæses af dirigenten (OZ aug.) og 

ordet gives til forslagstilleren.
9ZU skitserer, hvordan en CB-amatør bliver licen- 
seret radioamatør og opdager, at 27 MHz folkene 
ikke altid er velsete på amatørbåndene.

Han mener, at udviklingen vil gøre det lettere og 
bedre for CB-amatørerne, og håber, at EDR vil med
virke til dette. Han opfordrer meget til, at man 
stemmer for hans forslag, som er ment som et ar
bejdsgrundlag for HB.
4JA beder forsamlingen opfordre 9ZU til at fjerne de 
to sidste afsnit i forslaget, inden man går til afstem
ning, idet næstsidste afsnit jo drejer sig om. at EDR 
skal forhandle på walkie-folkenes vegne, og det har 
vi ingen kompetence til. Han forstod ikke. hvem der 
havde givet 9ZU kompetence til at bede EDR føre 
disse forhandlinger på walkie-folkenes vegne. Skulle 
forslaget blive vedtaget, ville han som formand op
fordre den nye HB til at holde fingrene væk fra et 
område, der ikke var deres.

Til det sidste afsnit var der kun at sige, at EDR. jfr. 
foreningens formåls-paragraf, skal virke for alle ra
dioamatørinteresserede ... og forslaget gik ud på at 
fremhæve en bestemt gruppe, hvilket jo i realiteten 
var en udelukkelse af andre grupper.
9ZI. 27 MHz-folkenes virkefelt er meget forskelligt 
fra radioamatørernes. Det vil være meget uklogt at 
sætte EDR’s good-will over styr ved at rode fore
ningen ind i de mange problemer, der er med den 
anden gruppe.

Det bør over for 9ZU understreges, at disse men
nesker ikke er amatører, de eksperimenterer ikke. 
Vil opfordre til at afvise forslaget. Vil meget nødig 
sættes i bås med 27 MHz-folkene, og finder det klogt 
altid at understrege, at han ikke er citizen-bands- 
mand men radioamatør med licens.
9ZU takker for behandlingen af forslaget, selv om 
det er et nederlag. Men synes der er grund til at gøre 
opmærksom på, at udviklingen nok vil gøre, at styr
keforholdet en dag ændres, og så må vi se.
6MI oplyser, at de amerikanske walkie-folk klarer 
deres problemer via store sagforersalærer.

Forstår ikke rigtig 9ZU’s mening om den store 
interesse hos 27 MHz-folkene for at lære mere. 1 
nærheden af hans QTH boede en del af dem. men 
ikke en eneste havde nogen sinde bedt om at få lov til 
at se, hvad der gemte sig under de store antenner, 
han havde.
9ZI understreger, at der er forskel på radioamatører 
og 27 MHz-folk - også når det drejer sig om men
taliteten - og en gang til: Jeg vil meget, meget 
nodig sammenlignes med en CB-fyr.

Afstemningen resulterede i:
3 stemte for forslaget.

91 stemte imod forslaget.
6 undlod at stemme, 

ad 6)
4JA. HB vil gerne foreslå, at vi til posten som 
statsautoriseret revisor fortsætter med firmaet H. 
Seier-Petersen.

Som den parlamentariske revisor foresloges: 1BP 
og 3RC.

37 stemte for 1BP.
54 stemte for 3RC.

2 undlod at stemme.
7 stemmesedler var ugyldige.

ad 7)
3PO foreslog, at man nu drøftede det forkastede 
vedtægtsforslag.
4EV mente, man skulle opfordre udvalget til at 
komme frem med flere tanker i OZ, så det kunne 
drøftes. Det ville være en fordel, om medlemmerne 
fik bedre tid, end de havde haft denne gang!
5WK ville gerne vide, om forsamlingen kunne til
slutte sig, at EDR i stedet for selv at lade trykke en 
QTH-liste gik over til at udsende P&T’s QTH-liste. 
1NB. Det er ganske simpelt ikke rigtigt, når man nu 
siger, at medlemmerne ikke har haft tid til at se på 
forslagene. De har haft lige siden maj. 4LK har ret, 
når han siger, at forslaget er blevet fejet af bordet i 
dag.
5JT opfordrer udvalget til at fortsætte arbejdet og 
tage mod forslag, der indsendes.
3RC gentager denne opfordring og føjer til, at hvis 
udvalgets medlemmer ikke vil fortsætte, må der ned
sættes et nyt udvalg.
4EV fastholder, at der ikke har været tid nok, og det 
ville have været helt uoverskueligt med mange ænd
ringsforslag til generalforsamlingen. Derfor havde 
man valgt at tie stille og blot stemme forslaget ned. 
1NB. Sandheden er nok snarere den, at ingen har 
gidet gøre sig ulejlighed med at udforme og indsende 
ændringsforslag.
4JA opfordrer til, at man nu hører op med spilfægte
riet og åbent erkender, at man ikke har gjort noget 
ved sagen. F.eks. kunne 4EV og 5JT uden skade 
have undladt deres læserbrev og i stedet skrevet 
ændringsforslag på samme plads.
3FU onsker en redegørelse over Traffik Depart
ments behandling af diplomsager. Han fandt, at det 
var en mærkelig vej. ansøgningerne gik - nemlig fra 
ansøgeren til Aalborg, derfra til Struer, og så til 
USA. Der havde da aldrig stået noget i OZ om en 
omvej til Struer. Han havde gået og ventet i næsten 
et år uden at høre fra nogen fra den dag han havde 
sendt ansøgningen til 2NU. Det var også mærkeligt 
at få diplomerne fra 4JA - og et af diplomerne 
havde han fået to gange. Det tog sig ud som en 
meget omstændelig behandlingsform, og han ville

OZ DECEMBER 1973 463



foreslå, at der blev fundet en smidigere vej for 
ansøgningerne.
5WK gennemgik denne sag, som HB dagen i forve
jen havde drøftet, og som han havde kendskab til 
gennem en række brevkopier fra 2NU. Mente den 
var behandlet korrekt bortset fra et ophold på et par 
måneder i Struer, inden ansøgningen var videresendt 
til USA. '
3FU kan ikke forstå, at dette skal kaldes en redegø
relse, han har ikke fået svar på noget, og når man nu 
siger, at 2NU har svaret - så vil han gerne gøre 
opmærksom på, at 2NU først begyndte at svare, da 
der var klaget til HB. Det kunne ikke være rigtigt, at 
man skulle gå det meste af et år uden at få besked om 
nogen ting.
4JA. På forespørgsel herom skal jeg oplyse, at jeg 
ikke deltager i et nyt vedtægtsudvalg.
7XG ønsker ikke at indtræde i et vedtægtsudvalg. 
4LK forstår ikke, man vil sporge. men svaret er klart 
NEJ.
5G ønsker gerne i næste QTH-liste tilføjet radioama
tørernes telefonnumre!
3RC foreslår et udvalg bestående af 4EV, 5JT og 
7XG.
7XG afviser endnu en gang at være med. 
Afstemning om evt. nedsættelse af vedtægtsudvalg: 

35 stemte for nedsættelse af udvalg.
14 stemte mod nedsættelse af udvalg.
24 undlod at stemme.

Dirigenten fastslår, at kun 35 af 73 har stemt for 
nedsættelse af udvalg - altså er forslaget faldet. 
4JA. Der er nu igen tilløb til en debat, jeg foreslår 
den stoppet her, vi har stemt om nedsættelse af ud
valg, det må være nok. 4EV og 5JT kan jo blot gå i 
gang med arbejdet. De er foreslået og har accepteret 
det. Og det er et hvert medlems ret at udarbejde og 
fremsætte forslag.
5JT. Jeg var imod de nye vedtægter. Men jeg er 
skuffet over den behandling forslaget fik. Jeg forstår 
ikke din holdning 4JA. Jeg opfordrer endnu en gang 
til, at du går med i arbejdet i et udvalg.
4JA. Det er efter min opfattelse helt urimeligt at 
fortsætte med disse opfordringer.

Vi er vel en del, der har set frem til denne dag som 
den sidste generalforsamling, fordi det er en møde
form, hvor vi står og tramper på stedet. Der er i dag 
ikke sagt noget, der peger fremad.
4EV. HB kan jo blot sætte et punkt på dagsordenen, 
der hedder fremtidens arbejde, så kan vi jo debattere 
det der.
1W. Hvem skal repræsentere kreds 4, hvis 4X går 
og hvilke planer har man i den anledning?
4JA. 4EV - vi er fundamentalt uenige. Vi skal ikke 
stå her og drøfte noget som de medlemmer, der ikke 
kan være med, ikke ved noget om. Vi skal have 
debatten ud blandt medlemmerne, før vi træffer 
beslutningerne.

Til 1W - vedtægterne siger intet herom, og vi har 
jo ikke haft tid til at drøfte sagen i HB endnu. Men 
hvis der er forslag fra forsamlingen vil vi da gerne 
høre dem - ønsker man gennemført en ny urafstem
ning vedrørende HB-valget?
1W. Vil forgængeren træde ind i stedet?
5KD. Nej.
Dirigenten udtaler, at det måske vil være en fordel, 
om HB fremover på forhånd træffer aftale med de, 
der skal påtage sig opgaven som dirigent. Ellers 
kommer det let bag på en eller anden.
4JA takker for denne udtalelse - og er enig med 
dirigenten.
5WK retter en tak til dirigenten for udført arbejde - 
og til forsamlingen for dagen.
1W ønsker den nye HB held og lykke i arbejdet det 
kommende år - og beder forsamlingen slutte dagen 
med et trefoldigt leve for EDR.
Det gjorde man.

Sekretæren

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

kopitjenesten:
QST (amrk) juni 73:
A practical approach to 2 m frequency

synthesis, pait 1   6 s.
A medium-power HF-SSB-CW transmitter,

part 2   8 s.
juli 73:
A practical approach to 2 m frequency

synthesis, part 2   6 s.
A simple computing SWR-meter ..................................  I l s .
sept. 73:
A medium-power HF-SSB-CW transmitter,

part 3   9 s.
An HF-band solid-state amplifier, part 1   6 s.
A DSB and CW-QRP transmitter   4 s.
okt. 73:
A poor ham’s QRP-transmitter   3 s.
73-Magazine (amrk) juli 73:
Tunable reception for 2 meter FM   6 s.
aug. 73:
Theory and design of VHF and UHF 

amplifiers utilizing RF power transistors .. 6 s.
A basic solid-state slow scan television

monitor   9 s.
Low cost frequency counter   6 s.
sept. 73:
IC repeater logic system   7 s.
Versalite IC-keyer   3 s.
Ham-Radio (amrk) juni 73:
Digital RTTY autostart   11 s.
FM repeater installation   4 s.
juli 73:
Slow-Scan TV test generator   9 s.
Frequency synthesizer for 2 m FM   17 s.
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aug. 73:
Inexpensive all-channel frequency

synthesizer for 2 m FM   7 s.
sept. 73:
Solid-state IF sweep generator   8 s.
One-crystal frequency synthesizer for 2 m FM 9 s. 
okt. 73:
Low-cost electronic keyer with

random-access memory   4 s.
QTC (svensk) aug. 73:
Elektronisk teckengivare för rävsändare   4 s.
Amatørradio (norsk) juli 73: 
Frankenstain-oscillatoren for RTTY-sender 2 s.
SSTV-monitor   6 s.
sept. 73:
Frekvens-tæller »MK-II«   7 s.
Radio Communication (eng.) aug. 73:
An integrated circuit speech compressor  2 s.
sept. 73:
Phase-locked VFO for 2 m transmitter   5 s.

CQ-DL (tysk) maj 73:
SSTV-monitor, 1. del ..........................................................  4 s.
juni 73:
SSTV-monitor, 2. del .........................................................  8 s.
ZF-Clipper fur SSB-Sender und Transceiver 8 s. 
QRV (tysk) okt. 73:
144 MHz Leistungsstufe mit der Røhre 8874 10 s. 
PI- und PI-L-Filter fur Linearendstufen .............................. 6 s.

Som tidligere nævnt kan der af ovenst. artikler samt 
fra andre fra de tidsskrifter, der er til rådighed for 
kopitjenesten, samt fra ældre nr. af OZ fås kopi. 
Prisen er 1,- kr. pr. side + porto (tryksag), der let
test indbetales på min giro-konto 5 93 66 eller 
sendes i check.

OZ7EM, Ejvind Madsen, 
Sebber skole, 9240 - Nibe

så kom den!

VEJEN TIL 
SENDETILLADELSEN

5. UDGAVE

Atter barsler EDR med en ny udgave af denne helt uundværlige publikation.
4. udgave har nu 10 år på bagen og det er mange for en bog af denne art.
5. udgave er ikke alene ajourført, men den er også skrevet med særligt sigte på det brede 

klientel, som i de senere år har meldt sig som aspiranter til opnåelse af amatørsendetilladelse.
Alle de mange problemer, som tydeligst kommer frem, når man står i det praktiske arbejde 

med uddannelsen af de nye amatører, er nu trukket op og tydeliggjort på en måde, så alle 
har en rimelig mulighed for via selvstudium at opnå licensen.

Prisen er sat så lavt som 39,10 kr., men er du medlem af EDR og bestiller du bogen inden 
den 10. januar 1974 vil du få den til en pris af

34,50 kr.

Indbetal 34,50 kr. på girokonto nr. 2 21 16. EDR postboks 79, 1003 København K. senest 
den 10. januar 1974, mærk kuponen med dit medlemsnummer i EDR og skriv »VTS-5.udgave« 
og du vil få bogen portofrit tilsendt inden udgangen af januar 1974, tids nok til at have den 
ved hånden, når Danmarks Radio begynder på sin undervisning i radioteknik i februar 1974.

Hovedbestyrelsen
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OZ’s indhold
I november OZ forsøgte jeg at fortælle lidt om 

vore muligheder med hensyn til indholdet af dette 
OZ. I det omfang det er muligt, vil vi fremover 
prøve at følge dette op med oplysninger om det 
stof, vi har liggende.

På nuværende tidspunkt har vi følgende artikler 
helt færdige i sats og tegninger:
OZ9JY - Mobil på 2 m uden hul i taget 
OZ9TM - FM-smalbåndsmodtciger for 145 MHz 
OZ9FZ - Skeleton Slot antenne til 2 m 
OZ6GH - LF-analysator til SSTV og RTTY 
OZ1BP - En rigtig begyndermodtager 
OZ8VL - En RIT 
OZ5NU - Den udvidede Ohms lov 
Bornholm afd. - Autostart for ST5 RTTY demodu
lator.

Disse artikler vil blive bragt snarest muligt. Den 
viste rækkefølge skal ikke opfattes som en oplys
ning om, hvornår hvilken artikel kommer, idet det 
i hvert OZ er et spørgsmål om at fordele siderne 
efter den plads der er til rådighed, og samtidig 
forsøge at variere indholdet.

En af årsagerne til at bringe fortegnelsen er at 
fortælle forfatterne (og andre), at vi nu håber 
(venter) at høre fra dem igen, så vi stadig kan 
bringe et varieret OZ ud til medlemmerne.

Udover de nævnte artikler har vi endnu nogle 
få liggende, men da disse mangler forskelligt som 
f.eks. rentegning, litteraturhenvisninger, tilføjelser 
og lign. vil vi først give oplysning om dem, når 
disse forhold er bragt i orden.

Hvor mange OZ sider dækker så ovenstående?
Omkring en snes sider, hvilket på det nærmeste 

dækker et »normalt« OZ, men hvad er normalt?
Så pse, brug juleferien til at skrive den tekniske 

artikel, som du jo ofte har tænkt på (og måske 
også talt om) at skrive. Send den til TR og lad ham 
mærke, at også du vil yde dit bidrag til et godt og 
varieret OZ.

HR.
PS. Hvis du laver tekst og tegninger på separate 

ark, vil vi kunne sende tegningerne til rentegning 
og teksten til sætteriet på samme tid og derved 
»tjener« vi flere værdifulde dage.

På forhånd tak. d.s.

Fra redaktionsstaben sender vi med
lemmerne i almindelighed og bidrag
yderne i særdeleshed vor tak for året 
1973, samt de bedste ønsker for 1974.

Efter at hjælpefondets forskellige regnskabs- og 
statusmæssige forhold nu er afklaret skal vi meddele, 
at der er oprettet en girokonto, der står åben for 
strømmen af bidrag.

Send dit bidrag, stort eller lille, til giro 
23 88 77,
EDR’s hjælpefond, kassereren, 
postboks 79,
1003 København K.

OZ5GF
Handicapudvalget
vil gerne i forbindelse med amatører med forstand på 
montage af både HF og UHF antenner. De pågæl
dende, som gerne må være professionelle, skal være 
i stand til på betryggende måde og i overensstem
melse med forskrifter at montere antenner for handi
cappede amatører.

Monteringsarbejdet vil normalt kunne betales via 
bevillinger fra Vanførefonden.

Henvendelse til:
OZ1TD, Trygve Tøndering,
Solbakken 8,
2820 Gentofte.
Tlf. (01) Ordrup 1136.

  S I L E N T  K E Y

ED7MT
Erik Schousboe Poulsen, der døde den 20. no

vember 1973 i en alder af 67 år, var en af EDR’s 
stiftere, og stiftelsesmødet den 15. august 1927 blev 
holdt i hans hjem. Allerede forinden var han meget 
aktiv som senderamatør, og i EDR virkede han flit
tigt både som bestyrelsesmedlem og som skribent 
på EDR’s ugentlige sider forst i »Radioposten« og 
senere i »Ugens Radio« (det var før »OZ« begyndte 
at udkomme og i øvrigt også før prefix OZ blev ind
ført). Blandt andet skrev han i december 1927 en 
omfattende artikel »Hvorledes starter jeg som Sen
deamatør?«, der strakte sig over flere numre af Ra
dioposten.

Ved sin afrejse til USA i sommeren 1928 realise
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rede han alt sit kortbølgemateriel, der i Radioposten 
for den 22. juni 1928 beskrives således: 1 Stk. 100 

Watt Sender, komplet med Rør, Métal E6. 1 Stk. 
10 Watt Sender, komplet med Rør, Telefunken. 

Høj spændings-Aggregat, Filter, Modstande, Maale- 
instrumenter, Afbrydere samt en Del mere eller 

mindre brugte Lamper. Relæer og Forstærkere.
Indtil hans afrejse havde jeg nær og hyppig kon

takt med E. P., som han kaldtes af vennerne, og 
jeg værdsatte ham ikke mindst for den ildhu, hvor
med han altid gik løs på de problemer, der interes
serede ham. Jeg mistede stort set forbindelsen med 
ham efter hans afrejse, men i de seneste år mødtes 
vi dog fra tid til anden igen over en anden fælles 
interesse, nemlig astronomien, og det var tydeligt, 
at hans begejstring og virkelyst i forbindelse med de 
spørgsmål, der optog ham, var ganske usvækket. 
Det er vemodigt at tænke på, at endnu en af vore 
pionerer er gået bort.

James Steffensen 
(dengang ED7JS, nu ex-OZ2Q)

OZ9NC
Det er blevet min triste pligt at skulle meddele, 

at OZ9NC pludselig er død i sin bedste alder. 
Han blev kun 48 år.

Vi er mange, der har kendt Niels gennem adskil
lige år, og som altid har beundret hans uhyre 
arbejdsindsats, både på Externatskolen, hvor han 
var ansat, og som radioamatør og ikke mindst 
som en dynamisk leder af Hjemmeværnets signal
tjeneste i en lang periode.

Andet arbejde tog meget af hans tid, men i de 
senere år blussede hans gamle kærlighed til radio
amatørerne op igen med fornyet kraft. I hans nye 
hjem i Volsted blev der ført mange QSO’er på alle 
bånd, ligesom hans dør altid stod åben. hvis en 
eller anden træt og sulten radioamatør skulle finde 
på at banke på.

Tankerne går til hans born og hans trofaste XYL, 
Ellen.

Æret være hans minde.
OZ1SW

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

Bulletinudsendelser
Søndage: kl. 08.45: Indkald

kl. 09.00: BULLETIN 
Frekvens: 3,700-3,710 MHz

Midlertidige prefixer
De australske amatører har påny begyndt anven

delsen af prefixet AX for en periode til og med ud
gangen af 1973 - denne gang i anledning af dronning 
Elizabeths besøg i Australien.

I anledning af 50-års jubilæet for den første transat- 
latinske transmission d. 28. november 1923 mellem 
den amerikanske station 1MO (Frederick Schnell) og 
den franske 8AB (Leon Deloy) vil fransk amatørra
dio benytte HW-prefixet fra 15. nov. til 15. dec. 
1973.

OZ1LO og hans QSO’s
Som det fremgår af sidste »OZ«, blev OZ ILO den

3. bedste station i Europa i ARRLs DX-Competition 
1973 og hans store points-tal står også opgivet. 
Derimod er ikke anført, hvorledes han kom til 
dette resultat d.v.s., hvorledes hans aktivitet på de 
forskellige bånd var. Den så således ud:

80 m 40 m 20 m 15 m 10 m.
192 419 726 774 75

i alt lig med 2186 QSO’s.
Vi kan samtidig anføre at OX3YY og OX3 WQ blev 

henholdsvis nr. 5 og 6 i Nordamerika med følgende 
resultater:

OX3YY 1.007.400 point og 1825 QSO’s 
OX3WQ 925.452 point og 1804 QSO’s

Alle læsere af Tr.Depts.s forskellige rubrikker samt 
vore medarbejdere ønskes en rigtig glædelig jul.

OZ2NU

WADM-kontesten 1972
OZ5ME har sendt os resultaterne fra WADM- 

contesten 1972, hvor der blev noteret nedenstående 
OZ-resultater:

OZ4HW 93 QSO 28 mult. 7812 p 
OZ5ME 44 QSO 23 mult. 3036 p 
OZ8HC 36 QSO 21 mult. 2268 p 
OZ4DX 33 QSO 11 mult. 1089 p 

desuden OX3MQ 1 QSO 1 mult. 3 p 
Checklog var med tak modtaget fra OZ3IG.

PACC-kontesten 1973
Kun to danske stationer havde sendt log ind: 

OZ6P1 med 36 QSO 108 p. 14 mult. 1512 p 
OZ8HC med 20 QSO 60 p. 10 mult. 600 p
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OK-DX-Contesten 1972
Alle bånd:
OZ9OI 177 256 18 4608 p
OZ6PI 124 208 17 3536 p
OZ4HW 144 220 16 3520 p
OZ2UA 96 157 17 2669 p
OZ2NU 77 115 17 1955 p
80 m alene
OZ7YL 208 350 5 1750 p
OZ4DX 42 70 6 420 p
OZ5QU 33 64 3 192 p

TOPs Contest 1972
Den blev vundet af OH1LX, der kørte med 1 kW 

og opnåede 102.912 p. Bedste OZ-stns. blev OZ4H 
som nr. 102 med 4736 p og OZ7HT som nr. 127 
med 3090 p.

»OZ« bringer velsignet bud
at nu er tiden inde til at støve grejet af og trimme 
det til bedste ydelse, for nu står juletesten 1973 for 
døren.

Som sædvanligt foregår denne begivenhed 2. jule
dag d. 26. december med følgende testperioder: 

Telefoni: Kl. 08.15-09.15 DNT 
Kl. 15.30-16.30 DNT 

Telegrafi: Kl. 09.30-10.30 DNT 
Kl. 16.45-17.45 DNT 

Testen afholdes kun på 80 m med de to indskrænk
ninger, at telegrafiforbindelser ikke må finde sted 
under 3,510 MHz og foneforbindelser ikke over 
3,790 MHz. Udover de sædvanlige to klasser, vil 
vi i år gentage et tidligere gennemført forsøg med 
en speciel klasse for C-amatører, således at bedøm
melsen af disse amatørers resultater sker for sig. 
For at undgå misforståelse har C-amatørerne dog 
ret til at kontakte alle deltagere i telegrafitesten.

Endvidere forsøger vi os igen med en klasse for 
afdelingssendere, samt en for DR-amatører. I tele
foniafdelingen benyttes en 4-cifret kode, hvor de 2 
første angiver RS, medens de to sidste angiver 
QSO-nr. begyndende med 01.

I telegrafiafdelingen anvendes 5-cifret kode, hvor 
de 3 første angiver RST, medens de to sidste angi
ver QSO-nr. begyndende med 01.

Der tillades kun 1 QSO med hver station i hver 
testperiode. Hver rigtig afsendt og modtagen kode- 
gruppe giver 1 point - en komplet QSO giver altså 
2 points. I den udskrevne DR-test, der også er åben 
for andre interesserede medlemmer, der ikke er li- 
censerede, gælder det om at aflytte flest mulige 
QSO’er og rapportere de af begge stationer ud
sendte kodegrupper.

De fem bedste i hver klasse modtager et diplom.
Logs skal sendes til EDRs Traffic Department 

Box 335 - 9100 Aalborg med seneste poststemp
lingsdato d. 3. jan. 1974.

Loggene skal bl.a. indeholde følgende oplysnin
ger: Tid, call, afsendt og modtagen kodegruppe - 
samt en rubrik for Tr.Dept.s udregninger. Foroven 
på loggen skal anføres den pågældende stations call 
og QTH samt stationsbeskrivelse.

C-amatørerne mærker deres log med et stort »C«.
For afdelingssenderne gælder det, at afdelingens 

tildelte call skal benyttes. Dette medfører selvfølge
lig at kun afdelinger, der har modtaget licens og 
kaldesignal fra P&T kan deltage. På loggen anføres 
endvidere, hvem der har betjent stationen under 
testen.

Vi ønsker en god test.

10 m contest
Selv om der kan være nogen tvivl om, at »OZ« 

kan være alle ihænde inden denne test, erindrer vi 
om denne nye test. Se »OZ« for november 1973 
side 421 og 422.

N.R.A.U.-testen 1974
Til alle nordiske radioamatørforbund.
Ref: NRAU - indbydelse til NRAU-testen 1974. 

SRAL som er testens arrangør i 1974. kalder her
med alle LA, OZ og SM-amatører til test.

Testperioder:
Lørdag d. 5.1.74 CW: 13.00-15.00 GMT

19.00-21.00 GMT 
FONE: 15.30-17.30 GMT

21.30-23.30 GMT 
Søndag d. 6.1.74 CW: 05.00-07.00 GMT

FONE: 07.30-09.30 GMT

Reglerne fra sidste år gælder, hvorfor det er unød
vendigt at gentage dem her. Vi vil dog påpege, at 
der anvendes samme nummerserie på begge bånd, 
men forskellige på CW og FONE. Begge serier skal 
starte med 001. Desuden bør anføres, at den så
kaldte kombinerede klasse er uofficiel.

Loggene bør sendes senest d. 31.1.1974 til
S.R.A.L. Contest Manager 
Box 306
SF-00101 - Helsinki 10-Finland.

SRAL CONTEST MANAGER 
Annsi Pekkanen - OH2QV

Idet vi slutter rubrikken for i år ønsker vi alle test
deltagere en god jul og gode test-resultater i det nye 
år.

Supplerende oplysninger til NRAU-testens ind
bydelse kan fås under bulletinudsendelserne om 
søndagen, hvor vi også gerne modtager meddelelse 
om andre tester, hvorom der ikke er indgået infor
mation til Tr. Dept.

OZ2NU

468 OZ DECEMBER 1973



Aktivitetstest november
CW
OZ9OI 180 p Fone
OZ5ME 190 p OZ9NC 1104 p
OZ3ZR 170 p OZ4XP 1100 p
OZ7RA 170 p OZ6BF 1056 p
OZ4HW 150 p OZ7XE 1056 p
OZ6ZS 150 p OZ5JK 1034 p

OZ4DZ 1012 p
SWL OZ8KU 990 p
OZ-DR 1429 1408 p OZ4HW 924 p
OZ-DR 1704 792 p OZ1BI 740 p

OZ5EV 740 p
OZ5ME 612 p
OZ6IC 468 p
OZ8QL 240 p
SM7DUR 726 p

Der deltog 7 stationer fra 5 amter i CW afdelingen. 
På fone var 10 amter repræsenteret + SM. Hvor 
bliver amt 2, 4, 5, 13 af?

Husk logs inden den 15.

Forslag til regler for OZ-aktivitetstest
Formålet med testen er træning i at »køre« test 

og lære de små »fiduser« der er i alt, hvad der har 
med konkurrence at gøre. i særdeleshed i de store 
tester.
Der er også mulighed for at samle QSL til OZ-CCA. 
(Husk QSL til de der ønsker det!)

1. Testen er årligt tilbagevendende og finder sted 
den første søndag i hver måned med undtagelse 
af januar og juli.

2. Der må kun køres på følgende frekvenser: Fone
3,7 til 3,77 MHz, CW 3,51 til 3,77 MHz.

3. Der køres 4 perioder i hver afdeling, hver på 14 
time.

CW Fone
1000-1015 1100-1115
1015-1030 1115-1130
1030-1045 1130-1145
1045-1100 1145-1200

4. C-amatører har lov til at arbejde i alle 8 perioder. 
Amatører, der får deres B-licens i løbet af året,

skal have deltaget som C-amatør i mindst 6 tester 
for diplom.

5. Der udveksles koder bestående af:
RS(T) + kontrol nr. + amt nr. eller prefiks fra 
andet skandinavisk land.
Eksempel: R4 S9 QSO nr. 05/Århus amt =4905/12 
(giv nu ikke 59 (9) hver eneste gang; det er vi jo 
ikke!)

6. Point: Der gives 2 point for hver korrekt gennem
ført QSO. QSO med klubstation giver 4 point, 
fejl i rapport giver halv point.
Multiplier er amt nr. og andre nordiske prefikser 
LA, LB, SM, SK, SL og OH.
Hvis man er eneste amatør fra eget amt har man 
lov til at medregne eget amt.
Eksempel: 45 QSO = 90 point, 7 amter + eget = 
8x90 = 720 point.

7. Loggen skal indeholde følgende: Tid- call- mod
taget RST nr. - amt - sendt RST nr. - amt - tom 
kolonne.
Deltagerne udregner selv deres log og sender den 
med oplysning om rig og navn og adresse til: 
OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 
Grenå, inden den 15. i den måned hvori testen er.

8. Der gives diplom til de tre bedste stationer i hver 
af følgende grupper.
I. CW C amatør (max. 15 W.)
II. CW: A og B amatør
III. Mixed
IV. Fone.
Endvidere gives der diplom til bedste klubstation 
og til bedste LA, SM.

9. Testen starter den første søndag i februar og fort
sætter til og med december. Vi holder fri i juli. 
Altså i alt 10 tester, men kun de 8 bedste regnes 
med i det samlede resultat.
Mulige indvendinger bedes rettet til mig inden 
den 18. december 1973, så jeg kan få det med i 
OZ januar 1974.
73, glædelig jul

OZ8KU

K5QHS/CEØZ lavede kun 1500 QSO’er fra Juan 
Fernandez isl. Han var der sammen med en CE3 
stn. De var igang i 2 dage. Det hed sig, at K5QHS 
var nødsaget til at tage hjem til noget hospitalsar
bejde. Var nogen af læserne heldige -?

FL80M og 4W1AF er forhåbentlig vel hjemme 
efter deres tur til Kamaran isl. (VS9K). Vi håber at 
mange har fået et nyt land, også jeg selv. Efter
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OZ7IB elsker CW. En ny transceiver, samt forberedelserne til en 
3-element-beam, har bevirket at hans DXCC er indenfor rækkevid
de. (Foto via OZ6MI)

hvor jeg erfarer, er det noget de vil gentage; såvidt 
det kan ses i QRV har FL8OM eget fly.

Der er stadig en del rumlen om WB5BID's tur til 
3Y. Nu er VP8. Sth. Sandwich, også kommet på 
som en af de lokaliteter, han vil prøve at komme i 
gang fra. Det siges, at han har lidt besvær med at 
få en isbryder stoppet ned i kufferten (DX red.). 
Det er rapporteret, at en gruppe amatører fra Mi- 
neappolis har planer om at komme igang fra Bajo 
Nuevo (HK0) fra den 24. til den 27. dec. Info fra

OZ1LO. Den anden HK0 Malpelo er også omtalt 
som rejsemål for en gruppe. Eksperter siger, at man 
behøver hjælp fra Colombias marine.

TI9 Cocos isl., er et mål for nogle TI8 stn. sna
rest.

WØDL er i øjeblikket på Taiwan, han har søgt 
om at komme i luften som WØDL/BV2 eller 
BV2DX. Såvidt jeg husker, blev den sidste US ham 
der var derovre, beordret til at lukke. Eneste akti
ve, såvidt jeg ved, er BV2A, der har to CW opr. 
Deres x-tal QRG 14,022 MHz. SSB rig snarest fra 
INDXA.

Det er efterhånden så sent på året, at vi godt kan 
tage en del 74 nyt med. Det er blevet kendt, at 
nogle af opr. fra ZK1TA sammen med K5LTH/ 
KH6 vil prøve at komme i gang fra VR7, hm, lad 
mig nu lige se i min QTH liste. Der er da ikke no
get VR7? Nå, men øen skulle hedde Southern Line 
Isl.

Også den før omtalte Mnt. Katherina skulle akti
veres i begyndelsen af 1974. VU2KV og W6KNH 
skal såvidt det erfares fra DX-News være sammen 
om at komme i gang fra Bhutan (A51). Der er også 
nævnt andre lande nord for Indien. Datoen fra 28. 
dec. og 4 dage frem. QRG: 14,010 - 14,195, 21,010 
21,290, 28,010 - 28,600 MHz. Måske anvendes 
der et A55 call.

Generaldirektoratet for Januar 1974
post- og telegrafvæsenet Solplettal: 32

Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 6,2 5,8 8,8 14,7 14,7 9,6 8,9 8,9 6,5 7,2 7,9 7,8
New Zealand 17.800 54,1 6,2 6,1 9,8 16,6 21,1 20,0 15,8 9,3 6,5 7,2 8,2 7,9
Filipinerne 9.700 66,4 6,6 6,6 11,0 18,9 23,9 19,8 13,7 9,5 6,9 7,4 6,5 8,3
Sydi. Australien 16.000 85,0 7,7 7,7 12,4 21,5 22,0 20,1 18,8 12,8 8,0 8,0 9,0 9,5
Sumatra 9.300 90,0 8,1 7,9 12,7 22,1 26,5 25,4 20,8 13,6 8,4 8,2 9,1 8,4
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,3 9.1 13,5 22,9 26,4 26,4 23,7 17,7 10,9 9,6 9,9 11,1
Madagaskar 8.300 146,0 12,2 9,9 12.4 21,3 21,5 24,2 25,5 21,9 14,5 11,7 10,8 11,3
Syd Afrika 10.100 171,3 12,0 9,3 10,5 20,3 21,0 25,3 26,6 24,5 17,7 13,6 11,7 11,2
Middelhavet 2.200 181,0 8,4 7,8 6,5 12,8 19,8 20,2 19,6 17,2 11,9 8.7 7,8 7,9
Antarktis 13.600 202,5 12,0 12,0 8,9 16,3 21,6 22,4 22,9 24,1 20,2 14,7 12,2 11.1
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,8 10,5 7,7 11,7 22,2 25,0 25,1 24,1 19.1 13,0 10,5 9,8
Argentina 11.900 232,4 9,7 10,8 8,0 11,1 16,5 22,3 21,4 23,8 20,3 13,8 10,9 10,0
Peru 11.000 264,1 7,6 8,3 6,9 6,7 7,9 16,5 24,1 23,1 19,0 12,2 8,8 8,0
Vestindien 8.100 289,6 7,3 7,5 6,5 4,8 8,4 9,5 19,2 21,1 17,4 11,1 8,0 7,1
New York 6.100 291,4 7,3 7,5 6,5 4,8 6,5 10,5 19.3 21,0 17,3 11,0 8,0 7,1
Vest Grønland 3.600 313,6 7,7 7,5 6,2 4,7 9,6 15,4 19,3 18,1 14,4 9,5 7,6 7,2
San Fransisco 8.800 324,5 8.4 8,1 5,6 5,0 8,5 8,3 6.5 11,2 13,9 9,8 8,4 7,9
Sydi. Stillehav 16.200 328,6 8,6 8,2 6,8 5,1 8.8 13.9 10,6 9,5 13,3 9,7 8.5 8,2
Hawaii 12.000 356,4 8,8 7,7 6,6 6,7 8,9 8.6 10,7 8,3 9,5 8,7 9,2 9,2
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KZ5IF har været meget QRV på 80 og 40. Hans QSL findes hos 
mange OZ-DX’ere. (Foto via OZ8KR)

Et par kommentarer til CQ contesten på telefoni.
For de der var med i denne contest, eller bare 

lyttede med. vardet en stor oplevelse at høre hvorle
des 10-15 m var åbne. Selv havde jeg QSO med FG7 - 
FS7 - XV5AC - HS3 på 10 m. Som oftest sad man 
bare og lyttede på ZD3Z som Ville. OH2MM, kørte 
fra; det var virkelig en oplevelse at høre. Anslået 
opnåede han 5 mill. point.

EDR har jo et sæt Call- Books som der trækkes 
lod om blandt indsenderne af stof eller foto til DX 
spalten. En ukendt person har trukket og det blev 
OZ8CN der vandt den udenfor USA og OZ1LO som 
vandt den fra USA.

Bøgerne bliver tilsendt.
Da det er de.t sidste OZ i 73 du læser nu ønskes du 

en god jul og et godt nytår 1974 med gode DX forbin
delser. Et nytårsønske må vel være, at nogle flere 
interesserer sig for at bruge de bånd, som vi har 
tildelt. Andre står på spring, såsom kommercielle og 
propagandastationer.

Stop press; 9U5 stn. er af de lokale myndigheder 
beordret til CL med udgangen af 1973.

Stof til postboks 73, 5800 Nyborg, inden den 18. 
december.

OZ6MI

VHF-
Aktivitetstesten
11. runde i testen gav følgende placeringer: 
144 MHz

OZ9PZ - 71 OZ9AU - 26
OZ7FF - 66 OZ8OE/a - 17
OZ6HY - 55 OZ6XR - 15
OZ9SW - 48 OZ8YB - 8
OZ8QD - 40 OZ9ZJ - 5
OZ7XN - 27

432 MHz
OZ1FF - 9 OZ3TZ/a - 7
OZ7WG - 7 OZ9AU - 5

Testindbydelse
Senderamatører i Danmark, Finland, Norge og 

Sverige indbydes hermed til årets juletest.

Arrangør: UK7
Tidspunkt: 26. december 1973 kl. 08.00-11.00GMT. 
Frekvens: 144-146 MHz. Reg. I båndplanen skal 

overholdes (den gamle).
Points: 1 point pr. kilometer.
Logs sendes senest den 26. januar 1974 til:
Sven Holmkvist, SM7BZX, Bäckavägen 3,
222 48 Lund, Sverige.

144 MHz nyt
OZ7LX har den 28. oktober kørt RR2TDX 

(NT61e) og OKlAIB/p.

432 MHz nyt
OZ7LX skriver: Lørdag den 27. oktober kørte jeg 
min første SP station på 70 cm. Det var SP9FG med 
RST 539 (JJ7ob - 886 km).

Søndag den 28. oktober kørte OKlAIB/p med 
RST 579 begge veje (HK29b - 587 km).

Samme dag havde jeg forbindelse med OZ9EQ i 
Ballerup, det var hans første QSO på 70 cm.

QTH locator konkurrence
I lighed med andre europæiske lande vil vi indføre 

en liste over kørte hovedfelter i følge QTH locator- 
systemet. Listen publiceres her i spalten hver 2.-3. 
måned. Konkurrencen gælder indtil videre båndene 
144, 432 og 1296 MHz, og alle QSO’s må medregnes 
siden de respektive bånd blev åbnet.

Forbindelserne behøver ikke at være bekræftet 
med QSL. Alle forbindelser skal være kørt med 
samme kaldesignal, og QTH’en skal befinde sig in
denfor en radius på 50 km fra ens hjemme QTH.

Alle der ønsker at komme med på listen må ind
sende følgende oplysninger for hver QSO: Modstati
onens kaldesignal, dato, år og QTH locator.
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Eks.: DL7TK - 10. nov. 1970 - FLlob = hovedfelt 
FL

Skriv venligst oplysningerne på format A4, og an
vend separate blade for de tre bånd.

Gå jeres logbøger og kartoteker igennem og lad 
mig få resultatet så hurtigt som muligt.

Jeg håber så mange som muligt går med på spøgen, 
så vi kan få en oversigt over, hvad der laves på VHF 
og UHF.

OZ9SW

80 element 144 MHz EME antenne station OZ6MB Vorgod Øster
by.

RTTY aktivitet i Skandinavien
Der begynder nu også at komme aktivitet fra Fin

land.
Foruden SARTG group manager OH2BJ er der: 

OH0NI, OH2BW, OH2FH, OH2RL, OH3MA, 
OH4NC, OH6AF. OH7TI, OH2BFI.

i Danmark har SARTG nu 45 medlemmer. Er du 
endnu ikke medlem, da send check stor 20 kr. til mig 
og jeg ordner resten.

Fra Færøerne er OY1M nu på vej med ST5 con
verter og Olivetti maskine.

Vi glæder os til at høre dig på båndet.

RESULTATLISTE 
for EDR’s oktober UHF contest

Placering Kaldesignal Points Antal QSO PA RX Antenne

1. OZ5TE 6.465 36 7650 _ 80 el. coll.
2. OZ5UV/p 6.015 34 - - 80 el. coll.
3. OZ6MB/a 4.250 20 4CX250 2N5650 46 el.
4. OZlUHS/a 2.645 28 BLY89 AF239 46 el.
5. OZ7LX 2.255 20 BAY96 AF239 46 el.
6. OZ9AU 665 12 2N3866 AF279 10 el.
7. OZ9AC 396 6 QQE06/40 AF239 16 el.
8. OZ4HX 368 9 QQE03/20 AF239 16 el.
9. OZ8SL 325 9 Varaktor AF239 4x6 el. (2 m)

10. OZ7WG 187 11 _ _ -

Testen var desværre præget af meget dårlige forhold, og selv stationer i Københavnsområdet var meget svage 
her i Jylland. Vi kørte en del tyske stationer samt PAØZAZ (467 km). Til sammenligning skal nævnes:

PAØJOU/p - 83 QSO - 78.175 points
PAØMJK/p - 80 QSO - 76.700 pionts
PAØZAZ/p - 51 QSO - 54.235 points

Tillykke Erik med det fine resultat, for selvom antenne og TX først blev klar i sidste øjeblik, gav det alligevel 
bonus.

Diplomer er udsendt til de 3 bedst placerede.
På genhør i næste UHF test, forhåbentlig med bedre forhold og større aktivitet.

472 OZ DECEMBER 1973



Aktivitetstest - september
1. OZ4FF 13 p 5. OZ8GA 8 p
2. SM6AEN 11 p 5. SM5EEY 8 p
3. OZ9JB 9 p 7. PA0WDW 7 P
3. SM0OY 9 p 8. SL5AR 5 P

Check-logg: SK0RY.
OZ4FF

»Det kimer nu til juletest. . .« månedens store, ja vel 
sagtens årets store begivenhed står for døren - den 
årligt tilbagevendende juletest. Traditionen tro af
vikles testen 2. juledag med fone fra kl. 8.15-9.15 
og 15.30-16.30 (Dansk Normal Tid) samt telegrafi 
fra kl. 09.30-10.30 og igen fra kl. 16.45-17.45 DNT. 
Testen foregår kun på 80 meter. (Se endvidere under 
»contestmanager bringer nyt«).

Juletesten burde være kendt af alle EDR’s med
lemmer, men for en sikkerheds skyld må jeg hellere 
repetere formålet med testen, samt give et par tips.

På de angivne tidspunkter vil de deltagende statio
ner opsøge hinanden og udveksle rapporter (- sådan 
som det f.eks. kendes fra aktivitetstesten). Rappor
terne består af RS/RST - rapport efterfulgt af et 
serienummer, f.eks. 5901 ved fone (R5, S9, QSO-nr. 
01) eller 58901 ved telegrafi (R5, S8, T9, QSO-nr. 
01). For de licenserede amatører går legen ud på at 
kontakte så mange forskellige stationer som muligt. 
Følgelig gælder det for lytteramatøren om at notere 
(eller »logge«) så mange af de afviklede kontakter 
som muligt, d.v.s. nedskrive calls på de to stationer, 
samt de rprts, der udveksles mellem disse to statio
ner. Det hele stilles op på et logblad, f.eks. således: 
DNT: call: afs. rprt: modt. rprt:fra:
09:11 OZ1XX 5914 5803 OZ2XX

I denne contest findes der ingen regler for, hvor 
mange gange call'et på en station må findes i lyttera
matørens log, så hvis du ikke har prøvet at deltage i 
contests før, bør du nok stille modtageren på en 
station, der ligger fast på en frekvens og så blot 
notere de stationer, som kommer ind og afgiver rap
porter. Er du lidt mere øvet, kan du køre frem og 
tilbage over båndet og selv udsøge stationerne. Men 
husk blot, at jo mindre tid du bruger til at udsøge 
stationerne, des mere tid har du til aflytning og note
ring af rapporter. Så kan du finde en af »de hårde 
fyre«, som afvikler en masse QSO’s på ingen tid, er 
det bedre at aflytte disse QSO’er, end at dreje frem 
og tilbage over båndet og notere en QSO hist og her. 
Under contesten må man hele tiden gøre op, om det 
kan betale sig at blive liggende på den frekvens, hvor

OZ-DR 1429, Henning på sommer-QTH’en, d.v.s. en camping
vogn. Den første harmoniske synes nu at være mere optaget af 
fotografen, end af farmands RX, som forøvrigt er en Star SR200.

man befinder sig, eller om det er bedre at finde en ny.
I denne contest giver hver noteret QSO 2 point, og 

her gælder det altså blot om, at få logget så mange 
stationer, som muligt. (I modsætning til f.eks. aktivi
tetstesten, hvor det også gælder om at få så mange 
amter, som muligt.)

Log’en sendes (i læselig stand) til Traffic- 
Department, Postboks 335, 9100 Ålborg, med sene
ste poststempling torsdag d. 3 jan. 1974. Held og 
lykke!

Licensbestemmelserne
Der har i den sidste tid været nogle problemer ved 

fortolkningen af licensbestemmelserne. Der har væ
ret flere henvendelser fra lytteramatører både til mig 
og til Generaldirektoratet for Post- & Telegrafvæse
net.

Der er især problemer angående fortolkningen af 
Kap. 1, § 2 i »Bekendtgørelse om amatør
radiostationer«. I denne paragraf står omtalt, at en 
amatør-radiosendestation ikke må oprettes eller be
nyttes uden tilladelse (licens). Såfremt en lytterama
tør anskaffer en transceiver (kombineret sender og 
modtager), for at anvende denne til aflytning af ama
tørbåndene, er der tale om oprettelse af en sende
station. Transceiveren må altså afmonteres på en 
sådan måde, at senderen er sat ud af funktion.

Der er også andre punkter, som måske kan være 
uigennemskuelige, hvorfor jeg i samarbejde med 
Generaldirektoratet for Post- & Telegrafvæsenet vil 
bringe en fortolkning af de licensbestemmelser, der 
også omfatter DR-amatørerne. Så pse QRX til næste 
nummer af OZ!

Det var alt for denne gang, det var alt for i år. 
SWL-spaltens læsere ønskes en glædelig jul samt et 
godt nytår. På gensyn i det nye år!

Stof, spørgsmål og lign. sendes til: OZ9XM, Kar
sten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.

OZ9XM
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Som meddelt i sidste OZ, havde rævejagtsudvalget 
besluttet at invitere alle jægere der havde deltaget i 
DM 1973 til et nyt DM på grundlag af de foreliggende 
protester. Betingelsen var, at tilslutningen var til
strækkelig.

Da der ikke indkom eet eneste ønske om at deltage 
påny, betragtes det afholdte DM 1973 som gælden
de.

De i forrige OZ offentliggjorte resultatlister af DM 
og rævejagtsfinalen er beklageligvis forkerte, fordi 
arrangørerne havde glemt en deltager, hvorfor de 
korrigerede lister bringes nedenstående.

Ræveudvalget siger tak for en god sæson, og håber 
på en endnu bedre i 1974.

Altså, på gensyn ved storjagterne i 1974.
P. u. v.

OZ5WK, Kalle

DANMARKSMESTERSKABET 
i rævejagt 1973

1 293 OZ8NJ OZ8TU Helsingør
2 289 OZ8FG OZ9ZW Helsingør
3 285 Helmut Christensen Ove Tønder
4 280 Steen Christensen Erik Kolding
5 278 OZ1NB Mølck København
6 277 OZ8OM Poul Helsingør
7 277 OZ9HS Thysen Stenløse
8 276 Jørgen Nielsen Kaj Kolding
9 275 OZ1YX Viggo Åbenrå

10 269 Axel Lykke Borg Egon Tønder
11 259 OZ9SF Topholm Slangerup

RESULTATLISTE 
for rævejagtsfinalen 1973

Placering Point Jæger Observatør QTH Antal ræve Samlet tid

1 100 OZ8NJ OZ8TU Helsingør 5 4.48.00
2 96 Steen Christensen Erik Kolding 5 5.04.00
3 93 OZ8FG OZ9ZW Helsingør 4 5.19.00
4 91 OZ1NB Mølck København 4 5.42.00
5 90 OZ1YX Viggo Åbenrå 3 1.47.00
6 89 Helmuth Christensen Ove Tønder 3 4.04.00
7 88 OZ8OM Poul Helsingør 3 4.36.00
8 87 Jørgen Nielsen Kaj Kolding 3 4.40.00
9 86 OZ9HS Thysen Stenløse 2 2.40.00

10 85 Axel Lykke Borg Egon Tønder 2 2.45.00
11 84 OZ8YA OZ2FN København 2 4.38.00
12 83 OZ9SF Topholm Slangerup 1 1.26.00
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TINGLEVJAGTEN 1973
Efter at denne jagt, der oprindeligt var tænkt som 

en dyst imellem alle sønderjyske afdelinger, har lig
get stille nogle år, er den nu vågnet op af sin »Torne
rosesøvn«. Jagten blev arrangeret af Tønder og 
Åbenrå afdelinger. Den blev afviklet på Tinglev kor
tet søndag den21/10d.a.,ogder kørtes efter 4 ræve.

Der deltog 16 hold, hvilket borger for at jagten igen 
kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Det er i bestyrelsen besluttet at servere kaffe på alle klub
møder. Af hensyn til den opvask ingen gider tage sig af, 
serveres kaffen i papbægre. Prisen bliver 0,50 kr. for et bæger. 
Hvor meget kaffe man så vil drikke, bestemmer den enkelte 
selv.

Husk, vi holder morsekursus hver torsdag fra kl. 19.00 til 
kl. 20.00. Se nu at møde op, så vi kan få nogle nye licenser.

Nye medlemmer er altid velkomne. Vi ser gerne, at så 
mange som muligt af Amagers radioamatører eller kommende 
radioamatører mødes i Amager afdelingen.

Vy 73 de OZ9JB

TINGLEVJAGTEN 1973

1 Helmuth Christensen
2 Gerhard Christensen
3 Egon Hansen
4 OZ6RI
5 OZ1YX
6 Axel Petersen
7 Axel Rasmussen
8 Axel Lykke Borg
9 Peter Petersen

10 Karen
11 Lykkegård
12 Carl Henning
13 Anders Andersen
14 OZ5YU
15 Ingrid Lind
16 Kurt Gabs

Ove 4 2.12.00
Anders 4 2.19.00
Martin 4 2.19.00
- 4 2.19.00
Viggo 4 2.20.00
Werner 4 2.38.00
Heiner 4 2.43.00
Egon 4 2.44.00
Georg 4 2.46.00
Karen 4 2.47.00
Fibbe 4 3.02.00
Viggo 4 3.06.00
Søren 4 3.06.00
Kurt 3 2.42.00
Jef 3 2.47.00
Mogens 3 2.48.00

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ2WK Kurt Wennich Hansen, 
Kornvænget 25, 2750 Ballerup.
Tlf. (01) 97 47 65.

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

KREDS

1
AMAGER

Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 20.00, hvis intet andet er bemærket.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. 73 29 97.

Program:
10. jan.: Første møde i det nye år. Vi diskuterer det næste 

halvårs møder. Der serveres kaffe.
17. jan.: Vi vil forsøge at få OZ4HZ til at demonstrere sit 

25 W 2-meter PA trin.
24. jan.: Klubaften. YL's og XYL’s er velkomne.
31. jan.: OZ1NB fortæller om lineære integrerede kredse. 

Niels holdt den 29. nov. et foredrag om digitale integre
rede kredse. Denne aften er en fortsættelse af foredraget 
den 29. nov.

7. febr.: OZ9JB fortæller om sine erfaringer med RTTY. Da 
mange efterhånden er blevet interesserede i RTTY, for
venter vi denne aften et stort fremmøde.

14 febr.: Klubaften. Jørn Kliiver medbringer sin nye TRIO 
modtager og fortæller om den.

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Alle 1, indgang bag Mobil-tanken.
Vi holder møde mandage kl. 20.00, og QSL-udlevering
finder sted fra 19.30-20.00.
Fmd.: Steen Gruby, OZ9ZI, Høgevej 1, 3660 Stenløse.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 København F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.

Generalforsamlingen
OZ8KN valgtes til dirigent. Formanden OZ5RO indledte sin 

beretning med, at det var første gang, vi holdt GF i dette 
lokale, og rettede en tak til John Hansen I Søborg, som 
havde vist os den venlighed at huse alt vort grej. OZ5RO 
måtte konstatere nogen nedgang i medlemstallet, hvilket dels 
skyldtes vor lokalesituation, dels havde en del ældre medlem
mer, som alligevel ikke kom i afdelingen, meldt sig ud. Vores 
kursusvirksomhed under FOF har for teknisk kursus vedkom
mende været gennemført af OZ4HZ og Kolmorgen. Sidst
nævnte måtte tage et stort slæb, da to af de øvrige lærere 
faldt fra. Endvidere fik OZ4BP et hold, som ikke var kommet 
med i første omgang. Schmidt havde haft morsen, og der var 
udstedt 26 morseattester. For den kommende sæson har FOF 
været for optimistisk, idet der ikke har været elever til alle 
hold. OZ4SJ og Schmidt tager sig af morseholdene, men også 
her savner vi godp lokaleforhold. Formanden omtalte årets 
mødevirksomhed og takkede især OZ8KN for værdifuld hjælp 
som auktionarius. Formanden sluttede med at ønske, at man 
i aften valgte en arbejdsom formand og bestyrelse.

I bemærkninger til beretningen fremkom bl.a. fra flere sider 
ønsket om flere foredrag. Desuden ønskede man at høre 
nærmere om nedgangen i medlemstal. OZ9ZI afrundede dis
kussionen med: Problemet er ikke »hvad kan EDR gøre for 
mig?« men »hvad kan jeg gøre for EDR?« Det er os selv 
der skal drive foreningen og sørge for, at vi får noget ud af 
den. Mente i øvrigt også, at vore problemer lå i lokalesitua
tionen.

OZ4AO forelagde det reviderede regnskab, der godkendtes.
OZ5RO ønskede ikke genvalg, og til ny formand valgtes 

OZ9ZI. Til bestyrelsen valgtes OZ5IH, OZ6MK, OZ2WK og 
OZ9AD. Suppleant OZ3QP. Revisorer OZ8NY og OZ5NN. 
Suppleant OZ6BT.

Som formand for byggefondsbestyrelsen omtalte OZ5RO 
de mange ejendomme, man havde set på. Enten kunne der 
ikke blive en sal af tilstrækkelig størrelse, eller også var 
prisen ikke til at komme i nærheden af. Kassereren OZ1XF 
mente, at hvis vi byggede selv, ville grunden og en bygning 
på ca. 200 m2 komme på 60.000 kr. i årlige afgifter eller 
100 kr. pr. medlem. OZ1XF forelagde regnskabet.

OZ7LM mente, at vi burde få kontingentet op på 10 kr. om 
måneden - det er jo alligevel ikke mere end en pakke ciga
retter. OZ4JA mindede om, hvad der blev sagt på sidste års 
GF, at vi skal købe noget, selv om det ikke er det ideelle, 
ellers forringer vi vores formue.

Regnskabet og formandens beretning godkendtes.
Til byggefondsbestyrelse valgtes OZ9ZI, OZ1XF, OZ1LE, 

OZ5RO og OZ6I. 1. suppleant OZ1SZ. 2. suppleant OZ8KN. 
Revisorer OZ2WK og OZ7ZR. Suppleant OZ6BT.
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OZ9ZI takkede den afgående formand for den lange for
mandsperiode, og OZ5RO takkede for den tillid, man havde 
vist ham i de 15 år.

GF hævet kl. 23.07.

Program:
7. jan.: Løst og fast om fremtiden.

14. jan.: Vi trimmer en AP ved OZ9ZI.

God jul og godt nytår til alle medlemmerne!
P. b. v. OZ1SZ, sekr.

Hoved bestyrelsesmedl.:

OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde.
Tlf. (03) 38 87 64.

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.: Svend Aage Hansen, tlf. (03) 95 19 58.

Program:
18. dec.: Klubaften.

8. jan.: Debataften.
15. jan.: Rævejagtsaften.

8. jan.: Debataften. Vi håber at så mange, som muligt, vil 
møde op denne dag, og tilkendegive jeres meninger, og 
komme med nogle gode forslag.

I 1974 skal vi køre vore egne rævejagter. Derfor har vi sat 
rævejagt på programmet den 15. jan. Hvis vi skal kunne nå 
at bygge nogle nye rævemodtagere, inden sommeren er 
over os igen, må vi allerede nu diskutere eventuelle bygge
projekter.

Egon, OZ4QQ holdt den 13. nov. et foredrag om RTTY. 
Han gennemgik vor nye RTTY-terminal meget grundigt. End
videre demonstrerede han et eksemplar, som han lige var 
blevet færdig med at bygge.

Vi var alle enige om, at det ikke kan laves pænere - sim
pelthen!

Til sidst: Glædelig jul og godt nytår!!!
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR
Lokale: GI. Hellebækvej 63'.
Fmd.: OZ8FG, tlf. (03) 22 27 52.

Foredrag:
Det er lykkedes at få OZ1DT og OZ9FA herop og holde 

foredrag om Slow-Scan tirsdag den 15. januar 1974.
Den 19. februar 1974 kommer OZ8OH og holder foredrag 

om frekvenssyntese - »400 kanaler på 2 m«.
Gæster fra andre afdelinger er velkomne.

Vy 73 de OZ8FG

Ny CW prøve. OZ8UI, Thor Lange, har bestået morseprø- 
ven, til lykke.

Når dette læses, har vi haft julemøde, hvor vi forventer stor 
tilslutning.

I håb om at interessen for afdelingen og dens arrangemen
ter må fortsætte fremover, ønskes alle i afdelingen med 
familie en rigtig glædelig jul og et godt radio nytår.

Vel mødt i det nye år.
Vy 73 de OZ8XR, H. V.

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.

Foreningens byggeprojekt går lidt trægt for tiden, det skyl
des mangel på materialer, men jeg hørte, at OZ3PO sagde, 
at man vel fik leveret omskifterne, så antennevælgeren blev 
færdig en gang før sommerferien - Hl. Alle giver sig god tid 
med at levere eller ekspedere som nu forleden dag, hvor jeg 
skulle bruge en bestemt transistor, som mig bekendt kun 
var at få i en dansk forretning, der annoncerer med mini
priser og sælger ra^lioløsdele.

Velankommen til shoppen så jeg, at der kun var een kunde, 
der var igang med at blive ekspederet, medens tre andre 
ekspedienter? for frem og tilbage og pakkede varer ud og 
satte på plads. Efter endt ekspedition fortsatte den fjerde 
ekspedient? med at pakke ud. Ingen ænsede mig, der ellers 
til andre tider får at vide, at jeg ikke er til at overse. Da jeg 
havde stået i shoppen i 10 min. gik der sport i det. Jeg 
tænkte, de henvender sig nok, hvis de vil sælge noget. 
Endelig efter ca. 15 min. var der en der kom frem fra bag
lokalet. Formodentlig indehaveren. Han spurgte, om jeg blev 
ekspederet, hvilket jeg benægtede samtidig med at jeg op
lyste, at jeg havde stået så længe, at jeg havde glemt, hvad 
jeg skulle have, men hvis de ville sælge noget? kunne de give 
mig to 2N5486. Nu blev der liv i kludene. Alle ekspedienter 
kiggede forundret på hinanden og sagde engleblidt, at den 
ene troede den anden ekspederede mig, desuagtet jeg de sid
ste 15 min. var ene kunde i forretningen!!! - Tak for sangen 
Karl.

En aften først i næste år har det været på tale at invitere 
EDR formanden til Roskildeafdelingen. Ligesom vi også 
plejer at hilse på vor kredsrepræsentanter og stille dem 
spørgsmål. Tidspunktet er blot endnu ikke fastlagt.

Emner til vor foredragsaften efterlyses. For at få noget som 
flest mulige interesserer sig for, bedes medlemmerne give 
deres syn på sagen.

For næste måneds program henvises til nov. OZ side 434.
Vy 73 de OZ4OV, Ole

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6, 
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

LOLLAND-FALSTER
Lokale: I & H Skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl., 
tlf. (03) 83 91 70.

Her på sydhavsøerne er startet et hold på 28 til teknisk 
kursus. OZ2CR, Carl, vil gøre sit til, at så mange som muligt 
opnår licens.

NYBORG
Lokale: Holms Alle 17, Nyborg.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Alle 17, Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.

Foredraget den 1. november med Skov gav et fremmøde 
på 22. Nogle var måske mere optaget af den fine billedbånds
optager, som også ville være rar at have, men alle så interes

476 OZ DECEMBER 1973



serede til, da det på forhånd udarbejdede program med Skovs 
frekvenstæller gik over skærmen. Det resulterede da også i, 
at en mand fra Svendborg nu er i fuld gang med en. Bagefter 
under kaffen, satte Skov et bånd på med 1 år gamle »Huset 
på Christianshavn«. Det var en god aften.

Til slut vil vi ønske alle amatørkammeraterne en glædelig 
jul samt et godt nytår.

Vi starter igen den 10. januar 1974.
Vy 73 de Inge

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84

Så sluttede denne sæson og bestyrelsen siger tak for 1973 
og ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Aftelegraferingsprøven er netop afviklet, men morsetrænin- 
gen (se sidste OZ) fortsætter hver torsdag indtil sidste tors
dag i januar.

Vy 73 de OZ9VO, Palle

Hoved bestyrelsesmedl.:

OZ4X. Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.

STRUER
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, Struer.
Kass.: OZ5JX, Jørgen Christensen, Ølbyvej 72, Struer.

Afdelingen vil gerne hermed ønske alle sine medlemmer 
en glædelig jul samt et godt nytår. Samtidig ønsker vi jer vel 
mødt i 1974 i de nye velindrettede lokaler i Kirkegade 13.

Vy 73 de bestyrelsen

ÅLBORG
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Skalborg, 
tlf. (08) 18 37 90.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum, tlf. (08) 27 12 80. '

Siden sidst er projektet vedrørende klubhus videresendt til 
kommunen, hvor vi håber, det vil få en god behandling.

Vi er stadig på Ungdomsgården hver onsdag, og i dec.-jan. 
mødes vi til følgende arrangementer:
19. dec.: Juleafslutning med diverse overraskelser. Slut op 

om denne vor sidste aften og lad os rigtig hygge os i 
pejsestuen.

Juleferie holdes fra den 20. dec. til den 8. jan. 1974, således 
at første aften i det nye år bliver den

9. jan.: Debat om EDR's nye vedtægter. Mød op, det angår 
også dig!

16. jan.: Foredrag i opholdsstuen - OZ2JE fortæller om støj 
(i indgangstrin).

23. jan.: Klubaften.
30. jan.: »Månedens mini debat«. Emne, se næste OZ.

Bestyrelsen ønsker hermed afdelingens medlemmer en god 
jul og et godt nytår.

Vel mødt i det nye år.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4RJ Svend Aage Lauridsen, 
»Skovly«, Blichersvej, 7330 Brande.
Tlf. (07) 18 04 37.

OZ9WN Willy Nielsen, Nørrebrogade 28 
7100 Vejle. Tlf. (05) 82 68 20.

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

Program:
19. dec.: Julefrokost kl. 19.00 på Park-Hotel. Når dette læses 

vil tilmeldingsfristen være udløbet.
JULEFERIE

2. jan.: Der byttes julegaver.
9. jan.: Mødeaften.

16. jan.: Mødeaften.

Der skal allerede nu gøres opmærksom på, at der vil blive 
afholdt auktion i begyndelsen af februar.

Vy 73 de OZ50H, Ole

GIVE og omegn
Lokale: Rådhuskælderen, Give.
Møde: Torsdag 19-20 undervisning, derefter klubaften.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39, Give.
Kass.: OZ5GH, Gunner Hansen, Hospitalsgade, Give.

Vi afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 8. novem
ber og bestyrelsesvalget gav følgende resultat:

Formand og kasserer, se ovenfor.
Næstformand: Svend Aa. Lauridsen, Brande, OZ4RJ.
Best.medlem: Bente Pedersen, Grindsted, OZ6WX.
Best.medlem: Finn Amby, Brande, OZ6QY.
Efter bestyrelsesvalget drøftede vi muligheden for fælles

indkøb gennem afdelingen, samt hvilke byggemuligheder 
inden for amatørgrej, vi ville få i fremtiden.

Den 16. november afholdt vi et møde med en lokal FDF- 
trop. OZ4CR og OZ4RJ gennemgik forskellige grene af kort- 
bølgeamatørarbejdet. Vi fik fornemmelsen af, at mødet vil give 
klubben fornyet medlemstilgang.

Vi siger tak til Herningafdelingen for en strålende fest den
3. november. Det var fornøjeligt og vel tilrettelagt, så vær 
rolig for at vi møder op næste gang.

Vy 73 de OZ4RJ, Svend Aage

HERNING
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.
Postbox 1403, giro 54 196.
Fmd.: OZ9PZ, Poul Erik Skov, Jacob Knudsensvej 39,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 68 53.

Det er så småt ved at blive vinter. Al radiofolket incl. ræve 
og rævejægere er ved at gå i hi i kældre, på lofter eller i 
udhuse for at nyde duften af varm loddetin og loddekolber. 
- Også julen står for døren. -

Trods det var der mødt ikke mindre end 65 amatører og 
andet godtfolk til afdelingens foredragsaften den 14/11, hvor 
emnet var IC-kredse.

En tak til Hans Schacht Sørensen for et godt og vel tilrette
lagt foredrag, som det var en fornøjelse at overvære.

Vi må heller ikke glemme at nævne afdelingens vellykkede 
fest den 3/11, hvor vi samlede 55 feststemte personer. Tak 
til alle der medvirkede enten på den ene eller anden måde.
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En særlig tak til Ada, uden hvis hjælp vi jo nok ikke havde 
fået spist op.

Til slut vil vi lige minde om afdelingens juleafslutning, der 
finder sted den 19/12 i klubbens lokaler. Ud over det i novem
ber OZ annoncerede, vil vi afholde et lille andespil. Overskud
det herfra går til klubarbejdet. Mød nu talrigt op. Vi har jo 
noget at leve op til - lk’?

Da det som bekendt snart er jul og nytår vil vi benytte 
lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår, med tak for det år der er gået. Tak for godt samarbejde 
til Give afdelingens medlemmer. Vi håber, at det gode sam
arbejde vil fortsætte i det nye år.

På genhør og -syn i 1974.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.

PS.: Aktuelt lige nu. Har du husket at slukke for din station, 
da du forlod den? Det koster kun lidt energi, at spare på 
energien.

HORSENS
Klubhus: Borgmesterbakken 13, Horsens. Call: OZ6HR. 
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 10, 
Egebjerg, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 60 49.

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 20.00: Byggeaften.
Tirsdag kl. 20.00: Teknisk kursus.

Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Søndag kl. 8.30: Rævejagt. Mødested - klubhuset.

Månedens arrangement
I december måned afholdes intet specielt arrangement på 

grund af travlhed op til julen.
Byggeaftenerne er flyttet til mandag i stedet for onsdag. 

Der arbejdes under ledelse af OZ5GI, Åge p.t. på ombygning 
af 2 m kanalstationer.

Afdelingen har til nedtagning og opsætning af antenner i 
master anskaffet forskelligt hjælpegrej, som fremtidig kan ud
lånes til medlemmerne.

Til erstatning for den knækkede træ-antennemast har vi 
fået en 11 m stålmast med Marconirig.

Vy 73 bestyrelsen

KOLDING
Kolding afd. holdt ordinær generalforsamling den 25, okto

ber 1973, på Vetaphone Elektronik.
Der var mødt 8 medlemmer fra afd., og en mand fra Vejle. 
To bestyrelsesmedlemmer, ønskede ikke genvalg, så efter 

generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: OZ3FS.
Kasserer: OZ7IC.
Sekretær: OZ7UH.
Revisor: OZ6CP.
Suppleant: OZ8ZW.

Vy 73 de OZ7UH

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28, 
tlf. (05) 82 68 20, bedst mellem 18 og 19.

Månedens arrangement bliver denne gang noget nyt. 
Tirsdag den 18. december inviterer afdelingen på julegløg 

og vi hygger os med lidt julestemning af forskellig art. Hele 
arrangementet er gratis og vi ser gerne så mange som muligt.

Husk, at almindelig mødeaften er flyttet til den første og 
den tredje tirsdag i hver måned.

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ5PG, Peter Gråber, Ribelandevej 78.
Tlf. (04) 52 57 89.

Program:
Juleferie fra den 17/12 til den 9/1 1974, hvor vi starter igen 

med morsekursus kl. 19.30 i lokalet.
Onsdag den 16/1 kl. 19.30 i lokalet: Morsekursus.
HUSK: Mobiltesten den første tirsdag i januar, altså den 

8/1 1974,
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.

Program:
I december bliver der ikke afholdt særlige arrangementer, 

men som sædvanlig er der klubaften hver torsdag.
Mellem jul og nytår er der lukket.
Bestyrelsen vil hermed ønske medlemmerne en rigtig glæ

delig jul og et godt nytår.
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.

Afdelingen ønsker medlemmerne en god jul. I januar har 
vi vor store auktion, så har du noget, du gerne vil have med 
der, vær da venlig at tage det med ud i klublokalet ved 
given lejlighed.

Program:
10. jan.: Auktion kl. 19.30.
17. jan.: CW kl. 19.30.

Vy 73 de OZ6AO, Werner

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.

Når dette nummer af OZ udkommer, har afdelingens jule
fest muligvis været holdt, og der er ved at falde ro over 
afdelingens arbejde for 1973.

Der bliver ikke afholdt flere møder i indeværende år, men 
i 1974 starter vi med følgende program:
Onsdagene den 9. og 16. januar starter OZ3ER og OZ6TG igen 

med undervisningen.
Torsdagene den 3. og 17. januar er der igen klubmøde til 

sædvanlig tid.

Tilbage er der så kun at ønske alle medlemmer og deres 
familier en glædelig jul og et ikke for koldt nytår.

Vy 73 de OZ6IC
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oz Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Formand:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,

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

Næstformand:
OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,

9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.

Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,

2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6,

5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB 
og Grethe.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,

4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
VHF udvalg: OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17, 

Gundsømagle, 4000 Roskilde. Tlf. (03) 38 87 64.
Foredrag: OZ4SO, Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22, 

3700 Rønne. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
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 30 06.

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 Ø 
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 1 5.

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

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

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

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

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

Afleveret til postvæsenet den 14. december 1973.

Har du set meddelelsen på side 461, og også den på side 465?
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