1974 - en milepæl?
Begivenhederne på den ordinære GF i 1973 har
medført, at en del af medlemmerne har fundet
anledning til at reagere mod de reaktionære kræf
ter, der på denne dag spillede på hele registeret.
Begrundelsen for at feje det fremsatte forslag af
bordet uden overhovedet at ville høre på, hvad
udvalget havde af bemærkninger, var angiveligt, at
disse vedtægter ville vende op og ned på alt i
EDR og fjerne enhver form for demokrati i for
eningen. Denne handling må da vist betragtes som
et udslag af den mest yderliggående, udemokrati
ske mentalitet, der vil kunne opdrives.
Vil vedtægtsforslaget da vende op og ned på alt
i EDR?
Nej, det være sig langt fra.
Enhver, der har gidet gøre sig den ulejlighed det
er at sætte sig ind i forslagets enkeltheder, og
sammenligne dem med de nu gældende, vil hurtigt
kunne konstatere dette.
Den eneste virkelig store ændring består i over
gangen fra GF til repræsentantskabsmøde.
Til den årlige GF møder mellem 2 og 3% af
medlemmerne op. Og en stor del af disse kommer
fra den by, hvori GF tilfældigvis holdes netop
dette år, hvilket i store træk betyder, at det hoved
sagelig er medlemmerne i København, Odense og
Århus, der på skift udgør »Foreningens højeste
myndighed«.
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I repræsentantskabet derimod, kan ethvert med
lem fra hele landet hvert år få lejlighed til at give
møde og dermed være foreningens højeste myndig
hed. Det kræver blot to ting. For det første skal
vedkommende sende et brev til HB med medde
lelse om, at han er villig til at lade sig vælge til
repræsentantskabsmedlem. For det andet skal hans
vandel i det daglige foreningsliv være af en sådan
art, at de andre medlemmer i kredsen finder ham
værdig til at være deres repræsentant.
Men kun de, der bliver placeret højt nok oppe i
stemmetal i kredsen, vil kunne komme med. Ad
gangsbegrænsning- og dog! Antalsmæssigt ja, men
repræsentativt nej.
Det fremlagte forslag har indbygget i sig, at der
hvert år er medlemmer til stede fra alle dele af
landet - og ikke blot fra de tre største byer. De
tilstedeværende vil være medlemmer, der er enga
geret i det daglige foreningsarbejde. Og hvem vil
være bedre egnede til at give HB de impulser og
direktiver, som enhver levende forening ikke kan
være foruden.
Derfor - mød op i Jelling den 2. februar 1974 og
giv dit bidrag til, at året 1974 bliver den milepæl i
EDR’s historie som gør, at der stadig vil være
interesse for at bevare amatørradioen for radio
amatørerne.
OZ7XG
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LF-analysator til SSTV og RTTY
Af OZ6GH, Gorm Helt-Hansen, Yderholmvej 66, 4623 LI. Skensved

Denne artikel er ikke tænkt som en konstruktionsar
tikel, men nærmere som et oplæg til videre eksperi
menter.
Apparatet kan bruges til både afstemningsindika
tor, til at justere nykonstruerede apparater op med
og til at kontrollere egne udsendte tonesignaler.
Men først lidt om målemetoden.
Det indkomne signal omdannes i en forstær
ker/begrænser til et firkantsignal. Princippet er nu. at
der ved firkantens forflanke startes et sweep på et
katodestrålerør og ved bagflanken laves en lodret
streg på rørets skærm.
Det ses nu, at jo lavere frekvensen er, desto
længere tid varer det, inden stregen bliver lavet og jo
længere væk fra sweepets start kommer stregen.
Man kan nu på CRT forside lave en skala med de
aktuelle frekvenser påtegnet.
Hvis vi nu antager den højeste frekvens, vi ønsker
at vise, er 3000 Hz, vil sweepet altid mindst vare 333
μs. Dette er spild af sweep. hvorfor der er indført en
monostabil multivibrator til at forsinke sweepet pas
sende, således at stregen for den højeste frekvens

LF-analysator

kommer umiddelbart efter sweepets start.
Jeg har valgt at bruge et 6" billedrør for at få en lang
skala og dermed god opløsning. Det indebærer dog.
at jeg skal bruge magnetisk afbøjning, hvilket kom
plicerer konstruktionen en smule. Det frekvens
område, jeg har valgt, er fra 1100 Hz til 3000 Hz,
idet jeg bruger apparatet til både SSTV og RTTY.
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Diagrammet
Der er to indgange, T1-T2, på grund af mit ønske
om anvendelse til SSTV og RTTY. Disse to transi
storer kan uden videre udelades. Et signal, der
kommer ind på den ene indgang, er på den anden
dæmpet mindst 40 dB.
Derefter kommer forstærker/begrænseren. IC 1.
Jeg har overalt anvendt opforstærkeren /xA 709. Ikke
fordi den er verdens bedste, det er den ikke. men jeg
havde tilfældigvis nogle liggende. Mange andre typer
opforstærkere kan lige så vel anvendes. IC1 efterføl
ges af T3, hvis eneste formål er at tilpasse firkantsig
nalet til de efterfølgende IC'er.
IC2. 74121, er den monostabile, som forsinker
sweepet og starter det, når tiden er inde.
Den aflader de 22 nF gennem dioden IN914 i for
sinkelsestiden, så kondensatoren er klar til at blive
opladet, når sweepet skal starte. IC3 er sammen med
de 22 nF sweepgeneratoren. Kondensatoren bliver
opladet både fra B+ og udgangen af IC3, hvilket gør.
at man kan få lineær, log., semilog., eller anden type
sweep.
Hvis det er et statisk afbøjet rør, der bliver brugt,
kan man sætte en højspændingstransistor efter IC3
til at fode det ene pladesæt, og sweepgeneratoren
ville være færdig.
Jeg bruger derimod et magnetisk afbøjet ror og må
derfor lave en forstærker med et par udgangstransi
storer. Det er IC4 og T5-T6. De to udgangstransisto
rer kan også være AD 161/162 ell. lign.
Man vil lægge mærke til, at hvis der ikke kommer
noget signal på indgangen, vil sweepet ende i den ene
side, nemlig med de 22 nF fuldt opladet. Dette vil
give stor strøm i den ene udgangstransistor, med
deraf følgende stor varmeudvikling.
For at undgå dette, har jeg lavet kredsløbet om
kring T4. Uden signal på indgangen, tilslutter transi
storen en zenerdiode, som gør, at der kommer meget
nær 0 V over afbøjningsspolen.
Fra T3 føres signalet også til IC5, som er koblet
som monostabil der giver en puls ud, hver gang fir
kantsignalet går mod nul. IC6 forstærker pulsen og
T7 driver den vertikale afbøjningsspole.
Da det er strømmen gennem spolen, som afbøjer
strålen, får jeg en jævnt stigende afbøjning nar pulsen
er tilstede, og en jævnt faldende do. når pulsen er
væk. Det ligner faktisk en pil på skærmen.
For at gøre det hele perfekt har jeg lavet lysmodu
lation på røret, så jeg kun ser pilen, da det jo kun er
den, der er af interesse.
Hvis jeg kun bruger pulsen fra IC5. vil jeg kun få en
halv pil, og det er jo ikke særlig sjovt.
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Hvis jeg derimod laver en puls, som kun er til
stede, når der sker noget i afbøjningsspolen, vil jeg få
en komplet pil på skærmen.
Denne puls laver T8. Grunden til jeg lægger pulsen
fra T8 sammen med den fra IC5 er, at jeg fra T8 får et
4

»hul« i pulsen, som kan dækkes af pulsen fra 1C5.
Den komplette puls bliver klippet i 1C7, for at få
konstant lysstyrke. T9 er en sædvanlig videud
gangstransistor.
Den strømforsyning, jeg har vist, er kun et eksem
pel. Der findes mange andre opstillinger, som er
mindst lige så velegnede. Blot vil jeg nævne, at af
hensyn til målenøjagtigheden bør højspændingen til
katodestrålerøret være stabiliseret.
Som et eksempel på skalainddeling, har jeg ca. 3
cm mellem 1200 Hz og 1500 Hz. 5 cm mellem 1500
Hz og 2300 Hz og ca. 3 cm mellem 2300 Hz og 2975
Hz.
*
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En rigtig begyndermodtager
Af OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 9000 Aalborg

Nærværende konstruktion kan betragtes som be
gyndermodtager på to måder:
1) for den, som ikke tidligere har bygget noget med
transistorer,
2) for den, som i det hele taget er begynder inden
for amatørverdenen.
Modtageren er nem at fremstille, den er billig i
anskaffelse, og så er den anvendelig på 2 bånd, vel
nok de 2 bånd, som er mest anvendt, nemlig 20
og 80 meter. Jeg ville mene, at den egnede sig som
byggeprogram i de lange vinteraftener i lokalafde
lingerne.
Modtageren er fri for de problemer, som normalt
gør modtagerbygning vanskelig, som f.eks. HF-trin,
AGC-regulering, flere trin MF-forstærkning. Da der
ikke er AGC, er der heller intet S-meter, og det
vil alt i alt sige en meget forenklet opbygning. Ideen
til denne modtager har jeg hentet fra »Single Side
band Handbook,« 5’ udgave side 202 til 206, hvor
en tilsvarende med andre komponenter er beskrevet.
Det skulle være muligt direkte at kunne kopiere
den, måske bortset fra, at det kan være vanskeligt
at få fat i den i VFO’en anvendte drejekondensator,
som er en Prahn lufttrimmer, 120 pF med 6 mm
aksel. Kan dette ikke lade siggøre, kan man anvende
en større, i så fald sætter man en fast kondensator
i serie. Som skala har jeg anvendt et Philips mikro
drev, også her kan andet anvendes. Øvrige kom
ponenter kan købes i handelen.
Som filter i modtageren er anvendt 2 stk. x-tals
af »walkie-talkie« serien på henholdsvis 27.005 og
27.015 MHz. Disse krystaller er billige (har været
averteret i »OZ«), Det er krystaller, som svinger
på 3’overtone, hvilket vil sige. at grundtonen er ca.
1/3 heraf. Man får altså 2 krystaller på 9001,7 og
9.005 eller en afstand på ca. 3.3 kHz, hvilket trods
alt giver et anvendeligt filter, i det mindste er det
langt bedre end en række afstemte kredse, især på
denne frekvens. Over det højeste krystal lægger man
en lille kapacitet på 4,7 pF, for at flytte parallelreso
nansen lidt. Som beat-oscillator anvendes et lignen
de krystal, det skal være et svarende til det laveste
i filtret, altså 27.005 eller 9.001,7 MHz. Over dette
krystal lægges ligeledes en lille kapacitet for at flytte
resonansen lidt længere ned. Med krystalstyret beat
får man på denne måde automatisk det rigtige side
bånd ved båndskift, altså det lave på 80 meter og
det høje på 20 meter.
Spolerne, der er anvendt, er alle (bortset fra
VFO’en, der er en keramisk form) Neosid med tilhø
rende aluminium skærmboks. I printet er der til hver
spole boret et 5,5 mm hul, hvori man filer 2 hak
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diametralt, således at spoleformen kan presses på
plads i hullet og fastholdes med lidt lim.
Modtageren indeholder i øvrigt:
1) Blandertrin, BF 115, 167 eller 173 med ind
gangskredse for 20 og 80 meter. 80 meter spolen
har 60 vindinger 0,1 mm kobbertråd isoleret med
lak og silke, udtag ved 10 vindinger fra kolde ende,
6 vindinger link. Tilsvarende har 20 meter spolen
15 vdg. med udtag ved 2 vdg. fra kolde ende, 2
vdg. link. I antenneindgangen er der en spærrekreds
for 9 MHz viklet med lOvdg. og med en parallelblok,
som giver 9 MHz (man prøver sig frem med gitterdykmeter).
2) VFO: Her er anvendt en BF 167. Kredsen er
viklet på en keramisk form, formen er firkantet 16
gange 16 mm, diameter 20 mm og højde 31 mm.
Der er 10 riller, og den er beviklet med 0,25 mm
lakisoleret kobbertråd med 3 vdg. i hver rille. VFO’
en efterfølges af et buffertrin, ligeledes en BF 167,
hvor signalet udtages over kollektormodstanden på
1 kohm, og via en blok på 10 nF føres til emitteren
på blanderen. 1 emitteren er der en spærrekreds på
5,2 MHz, som vikles med ca. 20 vdg. på en Neosid
spoleform, og afstemmes med en blok, som bedst
findes ved forsøg, ved hjælp af et gitterdykmeter.
Fra denne kreds går signalet, som nu er resultatet
af blandingen mellem VFO’en og det indkomne sig
nal (VFO’en bestryger området 5-5,5 MHz), som
kan være 3,5-4 MHz eller 14-14,5 MHz, til en kreds
som afstemmes til 9 MHz. Til denne kreds kobles
endvidere krystalfiltret. Kredsen vikles på følgende
måde: Sekundærsiden vikles bifilart, d.v.s., man ta
ger 2 stk. i dette tilfælde har jeg anvendt lodbar
litzetråd og vikler dem samtidigt om spoleformen,
10 vindinger i alt. Slutningen af den ene tråd forbin
des sammen begyndelsen af den anden til stel, over
yderenderne anbringes en parallelblok på 150 pF
og krystallerne påhæftes ligeledes i yderenderne.
Den anden ende af krystallerne forbindes sammen
til toppen af en kreds, som er viklet på en Neosid
spoleform med 15 vdg. og 150 pF parallelt, og med
2 vdg. link som kobles til
3) MF-forstærkeren, et stk. BF 167, i hvis kollek
tor er en kreds, 15 vdg. med udtag 5 vindinger fra
kolde ende og med 2 vindinger link, som går til
4) produktdetektoren, et stk. BF 67, hvortil føres
signalet fra beat-oscillatoren.
5) Beat-oscillatoren er, som tidligere omtalt, xtalstyret, den fødes fra en + spænding, som er stabili
seret ved hjælp af en zenerdiode på 6,8 volt, som
ligeledes forsyner VFO’en og tilhørende buffertrin.
6) For at kompensere lidt for den lidt sparsomme
5
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HF- og MF-forstærkning, og dermed forøge følsom
heden noget, er modtageren forsynet med et ekstra
trin LF-forstærkning bestående af et stk. BC 109.
Herfra går signaler via et pot-meter på 10 kohm
(kurve 2) til et integreret kredsløb TAA 435, der
styreret sæt AC 187/188 der trækker en lille indbyg
get højttaler.
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Modtageren kan trækkes af et batteri på
hvorved den kan gøres transportabel, således
kan have den med, f.eks. på sommerferie.
man batteri, er det tilrådeligt at forbinde
el-lyt på f.eks. 1000 μF-16 Volt over batteriet.

9 volt,
at man
Bruger
en stor
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»SKELETON SLOT« antenne til 2 meter båndet
Af OZ9FZ, Finn B. Larsen, Møllegade 113, Skanderborg

Antennen, som jeg i det følgende vil beskrive, har
tidligere været beskrevet her i bladet, men det er
efterhånden ca. 10 år siden.
Antennetypen er nok i første omgang tænkt an
vendt som horisontalt polariseret antenne, men det
viser sig faktisk, at den kører lige så fremragende
med vertikal polarisation.
Som det fremgår af fig. 1, består antennen af 2 stk.
6 element Yagier, hvori det fødende element indgår
som fælles element for de to antennesektioner.
Den mekaniske opbygning i denne konstruktion er
særdeles stabil og antennen klarer selv de værste
efterårsstorme uden besvær. Hos mig har antennen
nu siddet oppe i ca. 2 år og er stadig i lige så fin stand,
som da den blev sat op.

Elementlængde
A = 870 mm
B = 888 mm
C = 900 mm
D = 912 mm
E = 1015 mm

Elementafstand
A-B = 512 mm
B-C = 412 mm
C-D 512 mm
D-G = 256 mm
G-E = 256 mm

Mekanisk opbygning:
Det vanskeligste og vel nok mest kritiske i opbyg
ningen er det fødede element. Jeg har anvendt 5 mm
stangaluminium (massivt) som er let at arbejde med,
men 12 mm aluminrør kan lige så vel anvendes.
Selve rammen er fremstillet af to identiske halv
dele (fig. 2) og bliver samlet i beslagene, der samtidig
fæstner elementet til de to bomme, fig 3.
380
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Delta-matchen er ligeledes fremstillet i to halvde
le, som fæstnes til rammen med beslagene, fig. 4.
Beslagene er lavet af 2 mm aluminiumsplade. De
øvrige elementer er ligeledes fastgjort til bommen
med beslag (2 mm alum.plade), som holder styr på
elementerne sideværs, se fig. 5.

Spekulerer du på en ny antenne til 2 meter så prøv
denne, du vil blive forbavset over dens egenskaber.
Har du ikke rigtig mulighed for at komme til at lave
antennen selv, kan undertegnede levere antennen i
byggesæt. Se nærmere herom under forretningsan
noncer, bag i bladet.
DATA:
Gain ca. 13 dB
Båndbredde 7 MHz
Udstr. vinkel 20 grader
Impedans 70 ohm
SWR bedre end 1,2

Fig.5

Ekstraordinær generalforsamling
Mødestedet for den ekstraordinære generalforsamling den 2. februar 1974
kl. 11.00 er fastsat til
HÅNDVÆRKERFORENINGEN i JELLING

idet det viste sig umuligt med så kort varsel at få et tilstrækkeligt stort
mødelokale i Fredericia. Vejle og Kolding blev også forsøgt, men uden
held.
Håndværkerforeningen i Jelling er beliggende lige ved siden af Jellinghøjene. Kør ad hovedvej A 18. Der er masser af parkeringsmuligheder
lige uden for døren. Fra Jelling station er der ca. 100 m at gå.
Sekretæren, OZ9JB
N.B. Tog ankommer nordfra til Vejle kl. 9.33 og fra Fredericia kl. 9.49. Rutebil til
Jelling afgår kl. 10.00 fra rutebilstationen, der er beliggende ca. 100 m til venstre for
udgangen fra banegården.
10
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Enkelt sidebånd efter den tredje metode
Af OZ9NY, Niels Jalling, c/o Frølund, Grønnevej 2493, 2830 Virum

De fleste kender vel efterhånden to metoder til
at lave ESB med, filtermetoden, der er udmærket
beskrevet i Vejen til Sendetilladelsen, og faseme
toden, der blev indgående beskrevet i OZ for kort
tid siden. Disse to metoder har fordele og ulemper,
hvoraf jeg vil nævne en væsentlig for hver af dem,
nemlig der skal bruges et fasedrejningsled, der
fasedrejer 90° over et stort frekvensområde. Det
er lavet, men alligevel, der er noget med præci
sionsmodstande og kondensatorer. Til filtermeto
den vil jeg blot sige, at et godt filter er dyrt. Så
over til den tredje metode, som egentlig er en
kombination af de to første, men der skal kun
bruges fasedrejningsled, der fasedrejer på én fre
kvens samt almindelige lavpasfiltre.

forenklet talefrekvens område
Fig.2

output fra «n at de første balancerede modulatorer
Fig-3

blokdiagram Fig. 1

På fig. 1 ses et blokdiagram af en exciter, signa
let passerer først en almindelig lavfrekvensforstær
ker, eventuelt kan der være indbygget et båndpasfilter deri til at beskære frekvensområdet. Derefter
splittes signalet op i to halvdele, der sendes til
hver sin balancerede modulator. Her kommer fase
metoden så ind i billedet, da disse to modulatorer
fødes med et signal, der er 90° faseforskudt, men
frekvensen er 1800 Hz. Fig. 2 viser et groft billede
af talefrekvensområdet, derefter viser fig. 3, hvor
ledes signalet, der kommer ud af hver enkelt af de
balancerede modulatorer, ser ud. Det øvre sidebånd
ser normalt ud, men det nedre sidebånd ser mær
keligt ud, da blandingsfrekvensen ligger midt i vo
res modulationsspektrum. Af denne grund er der to
frekvenser på hver side af centerfrekvensen, der
danner den samme frekvens, dette er grafisk vist
på fig. 4. Som det ses, er der et sted, hvor det
nedre sidebånd er nul, det gør at der skal anvendes
DC-kobling mellem første og anden blander, ellers
vil frekvenser omkring 1800 Hz blive udeladt. Så
går vi tilbage til fig. 3. Vi er kun interesseret i det
nedre sidebånd, dvs. frekvenser under 1500 Hz, så
her kommer filtermetoden ind i billedet. Til forskel
OZ JANUAR 1974

talefrekvenser
grafisk skitse af fordelingen af frekvenser
i det lave sideband.
Fig. 4

0

1500 2100
1800

Hz

fjernelse af høj e sideband med lavpasfilter.
Fig.5

fra filtermetoden foregår det her i lavfrekvensom
rådet og det er kun nødvendigt med et lavpas
filter. På fig. 5 er dette filters gennemgangsområde
indtegnet. Efter filtret kommer igen en balanceret
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modulator, og nu blandes der med et højfrekvens
signal, her skal også fasedrejes 90°. Herefter sum
meres de to signaler, først skal vi måske lige se på,
hvordan de to signaler ser ud, det viser fig. 6.
Det er enten det, der er skraveret, eller det blanke
signal, vi er interesserede i. Fig. 7 viser signalet
efter at de to signaler er lagt sammen, det skrave
rede er det uønskede sidebånd. Som det også ses,
er det uønskede sidebånd i samme område som det
ønskede, så det kan ikke lokaliseres på en modta
ger.
Sidebåndsskift kan foregå fire steder - 1) ved at
vende signalet til den ene balancerede modulator,
2) ved at skifte signalet fra den første oscillator,
3) det samme for den anden oscillator, 4) ved at
vende signalet til sumkredsløbet.

udgangssignal før summering af
de to signaler: øvre sidebånd skraveret
nedre sidebånd klart.

drejningsled samt kurveformen på outputtet. Det er
godt nok en firkant, men det siger en balanceret
modulator ikke noget til. Desværre er der den
ulempe, at oscillatorfrekvensen skal være fire gange
så høj, som den man ønsker, men dette opvejes af,
at man kan lave en VFO i frekvensområdet 14-16
MHz og derved få dækket 80 m båndet, endvidere
kan man i stedet for at sætte en 80 m-kreds i ud
gangen sætte en 40 m-kreds eller et af de andre
bånd og på denne måde få dækket alle båndene
uden krystaller, dette kan lade sig gøre på grund
af de mange harmoniske, der er i et firkantsignal.
Outputtet er selvfølgelig ikke så kraftigt, som
grundsignalet, båndspredningen er heller ikke den
samme, men det er jo som i gamle dage med tele
grafisenderne.
Senere vil der komme en konstruktionsartikel til
en hel exciter, hvori der bruges digitale fasedrej
ningsled, der arbejder direkte på frekvensen, samt
filtre med operatorforstærkere, men det er altsam
men på konstruktionsbordet endnu. Dette her skulle
egentlig kun være en indføring i den tredje metode.
Litteratur:
Proceedings of the IRE december 1956 s 1706:
A Third Method of Generation and Detection of
Single-Sideband Signals.
QST september 1957 side 11- The Third Method
ofSSB.
Wireless World September 1973: Modified Third
Method side 453.

Fig. 6

udgangssignal som det vil se ud,
nar de to signaler er summeret.
Fig.7

Fig. 8 viser så diagrammet til en komplet exciter.
HF-oscillatoren ligger på 9 MHz, så der kan opnås
både 80 og 20 m ved at blande med en 5 MHz VFO.
Denne exciter har i øvrigt den samme fordel som
en faseexciter med et passivt fasedrejningsnetværk,
at den kan bruges både i en sender og en modtager,
da der ikke er nogen forstærkning deri.
Herefter går vi over til det mere avancerede, idet
al den fasedrejning, der findes i exciteren, kan la
ves digitalt, da det drejer sig om enkelte frekven
ser. Fig. 9 viser et eksempel på et digitalt fase-

forbindelse af dobbelt JK flip-flop (7473)
Fig.9a

digitalt fasedrejningsled

90° faseforskudt
modulator.

til

balanceret

Fig.9
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Mobil på 2 meter uden hul i taget med sugeprop
Af OZ9JY, Johannes Lund, Hadsundvej 76, 8900 Randers

Da jeg for kort tid siden syslede med planer om en
mobilstation, ramlede jeg som så mange andre ind i
det store problem med den »livsnødvendige« anten
ne. Stationen skulle installeres i mine forældres bil,
og det var derfor ønskeligt, at der ikke blev lavet
store, grimme huller i den pæne Taunus 20 M. Jeg
undersøgte priserne på magnetantenner, men blev
hurtigt klar over, at der måtte være andre og billigere
løsninger end en magnetantenne. Mine tanker gik i
retning af en anordning med en sugeprop. Jeg troede
egentlig ikke på, at det kunne lade sig gøre at lave en
brugbar »sugepropsantenne«; men hos en isen
kræmmer fandt jeg en effektiv sugeprop, og så gik
det løs.

Sugeproppen
er 53 mm i diameter (se fig. 1), og er af badeværel
sestypen. Selve sugekoppen er overdækket med en
plastichætte af form som en keglestub. Fra sugekop
pen igennem plastichætten er krogen monteret, og
når denne bøjes i det dertil beregnede led, presses
sugekoppen op mod plastichættens top, og luften
suges ud. Samtidig går krogen til sin normale posi
tion (fig. 2). Hvis man foretager denne procedure
med sugeproppen anbragt på sit biltag (tag og prop
rengøres og fugtes forinden), sidder den urokkeligt
fast. Ja, urokkeligt. Hvis man rykker i proppen, rok
ker køretøjet i stedet! Dette gælder også fjorten
dage efter påsætningen.
„SP" Spændt

RG-58/U

5mm 15mm 5mm

afisolering af fddekabel
Fig.1
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Fig. 3
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inderleder pa fødekabel

\
Fig - A

Pisken
er et stykke 3 mm messing slagloddetråd, ca. 50 cm
langt. Den er anbragt i krogen som vist på fig. 4.
Pisken er bøjet ca. 1½-2 cm fra den nederste ende, så
den flugter med indersiden af krogen, der er hul.
Allernederst på pisken loddes inderlederen fra fødekablet, men vent med det til sidst, da det ellers er
umuligt at samle antennen. Nøjs i stedet med at
afisolere den ene ende af fødekablet, som vist på fig.
3.
Stelforbindelsen
er ret speciel, da der jo af gode grunde ikke kan opnås
direkte elektrisk kontakt med taget. Hertil er der
anvendt en aluminiumsplade på ca. 20x20 cm. I mid
ten har jeg lavet et hul, hvis diameter er knap så stor
som sugeproppens diameter. 50 mm er passende. I
den ene ende af hullet saver man et hak, hvori kro
gen, når sugeproppen er spændt, kan hvile (se fig. 5).
OZ JANUAR 1974

Spidsen af den frigjorte skærm loddes på pladen
som vist. Hertil er der brugt en særlig tinlegering til
aluminium. Hold sugeproppen langt væk fra lodde
kolben eller gasflammen.
Samling af antennen
Sæt sugeproppen på bordet med spændeanord
ningen løsnet. Sæt aluminiumspladen ned over su
geproppen og drej den således at krogen, når suge
proppen spændes, passer ned i det savede hak i pla
den. Hvis hullet har den rigtige størrelse, skal pladen
»svæve« et par mm over bordpladen. Når man har
sikret sig, at alt er i orden, smører man Araldit på
langs periferien af plastichætten og det runde hul i
pladen. (Pas på, ingen Araldit på sugefladen. Sørg
for at krogen kan vippes uhindret.) Dernæst tager
man pisken og stikker den fra neden op igennem
hullet i krogen. Så loddes inderlederen fra fødekablet
på som ovenfor beskrevet, og det hele trykkes så
15

Rettelser til artiklen om 7 tone-sekvensudstyr
aug. 1973
1. Transistor Q3 på fig. 3 skal tegnes som PNPtransistor med emitteren op mod + 5 V.
2. På blokdiagram fig. 1 rettes tekst på omskif
terne til:
OMSK 010A.
3. På diagram fig. 4A rettes tekst i kodningsfelt til:
Kodningsfelt 010A.
4. På komponentplaceringstegning for print 010-02fig. 6 rettes teksten længst til venstre til:
til kodningsfelt 010A.
5: Til note 1. - fig. 2 tilføjes:
Husk slukkediode.
6. På tonesenderdiagram fig. 4A og på komponent
placeringstegning over print 009-02 er afstem
ningskondensatoren for tonespolen angivet som
1μ, 1%. Det skal være 0,1μ 1%.
7. Symbolet, anvendt f.eks. på fig. 3 ved SN7413
pin 2-4-10-12 og 13, betyder: 1,5 kΩ fra pågæl
dende punkt til + 5 V og betegnes: logisk 1
generator.
8. Kondensatoren fra kollektor til basis på Q4 skal
være 0,1/x.

langt ind i krogens hulning som muligt. Når alt sidder
rigtigt, fylder man krogen med Araldit og lader det
tørre et døgn. Pas på, at Aralditten ikke løber ned og
ødelægger spændeanordningen på sugeproppen. For
at undgå at ridse bilen limer man et tyndt stykke
gummi eller skumgummi under aluminiumspladen,
idet man naturligvis sørger for, at sugeproppen er fri.
Montering
Når antennen monteres på taget må man sørge for,
at krogen vender bagud, da man ellers risikerer, at
antennen vælter som følge af vindens tryk. Pisken
skal være 47-49 cm i længden, hvilken man må eks
perimentere sig frem til med et standbølgemeter.
Jeg har, da dette skrives, kørt med antennen i en
måneds tid og har haft gode resultater med den. Den
er tilsyneladende fuldt ud så effektiv, som en normal
kvartbølgeantenne. Jeg har ikke andre instrumenter
til rådighed end et standbølgemeter, så det var måske
en opgave for den rette mand at gennemmåle anten
nen på kryds og tværs såvel impedansmæssigt som
udstrålingsmæssigt.
Den sugeprop, jeg har anvendt, er italiensk og
hedder »3-plus«. Hvis det er vanskeligt at finde en
egnet sugeprop, så send 6 kr. på giro 228719, og jeg
sender en sugeprop, så længe jeg har mulighed for at
skaffe dem.
NB. Det vil sikkert være formålstjenligt at bøje fo
renden af aluminiumspladen ned mod taget, så vin
den kan »glide« op ad pladen. Ellers risikerer man at
bilen stiger til vejrs. Hi hi!
16

OZ7OF, Jørgen

Rettelse til ARGONAUT-artiklen, OZ nr. 10, 1973
OZ-DR1675, Erik, har gjort mig opmærksom på at
frekvensen
for
Danmarks
Radios
KB-udsendelser
var opgivet forkert. I artiklen er anført, at disse
udsendelser (bl.a. beregnet for OX) foregår på
15,176 MHz. Den rigtige frekvens er: 15,165 MHz.
Jeg beklager fejltagelsen, og retter samtidig en tak
til den opmærksomme lytteramatør.

OZ8VL

VTS —
5. udgave

Sælges kun til dem, der ikke ved alt i
forvejen.
Se annoncen side 32.
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En RIT,*) plus en udførlig forklaring
af systemets virkemåde
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge

Der findes i dag på markedet en masse transceive
re, der ikke er i stand til at variere modtagefrekven
sen lidt omkring senderens. Set fra dette synspunkt
må det være rimeligt her i OZ at beskrive et system,
der gør dette muligt.
Systemet kan kobles til næsten alle VFO’er, blot
de ikke har for meget signal over den afstemte kreds.
Virkemåden
er den, at man ændrer kapaciteten i en kapacitetsdio
de vha. en DC-spænding fra et potmeter.
I sendestilling får dioden altid den spænding, der
kommer fra det faste midterudtag på potmeteret.
I modtagestilling kan man derimod variere spæn
dingen, og dermed frekvensen, deromkring.
De enkelte komponenter
»DC spærren«, sørger for, at DC’en fra potmete
ret ikke går ind i ose., og for at en eventuel DC fra
denne ikke kommer ud til kapacitetsdioden.
Da kondensatoren sidder i serie med kapacitetsdi
oden, kan man vha. at ændre værdien af denne ændre
den indflydelse, kapacitetsdioden skal have. Den
resulterende kapacitet vil jo altid være mindre end
den mindste, så hvis 33 pF giver for lidt ændring
af ose.frekvensen, kan man prøve at sætte en større
kondensator i, og omvendt.
Når man kommer over ca. 100 pF, vil der ikke
være nogen særlig forskel at høre, da kapacitetsdio
den her vil have så godt som sin fulde indvirkning.
Heraf kan også udledes, at jo større værdi denne
kondensator har, jo mindre kritisk er den. (Bruger
man for eks. 1 nF, kan man roligt bruge en keramisk).

Kapacitetsdioden
Når en diode bliver forspændt i spærreretningen,
laver den en vis spærrezone inde i sig. Det er kapaci
teten over denne zone, man udnytter i en kapacitets
diode. Gøres DC-spændingen større, bliver zonen
bredere, og dermed kapaciteten mindre. Visa versa.
RFC’en og de 10 nF
Sørger tilsammen for at spærre for HF-signalet
fra ose., samtidig med at de lader DC fra potmeteret
passere uhindret. Grunden til, at man ikke blot kan
bruge en modstand i stedet for RFC’en, er, at dette
vil give en vis tidskonstant. Spændingen vil da varie
re langsomt ved skift, og man vil få chirp på både
sender og modtager.
Sende-modtage omskifter
- sørger for, at det er midterarmen, vi har indskudt
i RX, mens det er det faste udtag (centerfrekvensen),
der er indskudt i TX.
Spændingsdeleren (10 kohm og potmeter)
- sørger for, at man altid har mindst ca. 2 V over
kapacitetsdioden. DC spændingen må jo ikke blive
lavere end HF spændingen fra ose. Hvis dette sker,
bliver dioden jo styret af ose. spændingen, og det
går jo ikke.
Spændingsforsyningen
Da det jo her er en ændring af DC-spændingen,
der giver en frekvensvariation, er det meget vigtigt,
at den tilførte spænding er meget stabil. Hvis den
ikke er det, vil man kunne få chirp, og/eller drift
på ose.

*) Receiver Incremental Tuning betyder, at mod
tagefrekvensen kan afstemmes lidt bort fra sende
frekvensen.

Figuren viser et komplet RIT kredsløb.
DC spærrer (33 pF) indgår i afstemningen, og skal helst være
en mica type el.lign.
10 nF kondensatoren er keramisk.
OZ JANUAR 1974

RX/TXomskifteren er el (forhåbentlig) overskydende sæt kontak
ter på sende/modtage relæ, eller på selve omskifteren.
10 μF kondensatoren er fuldstændig ukritisk, der skal bare sidde
en kondensator dér.
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Opbygning
Til og med 10 nF kondensatoren, set fra ose.,
er trådningen HF-bærende og skal sidde lige ved
ose. Herefter er ledningerne kun DC-bærende, og
længden/placeringen af dem er ganske ukritisk.

des at spændingen til kapacitetsdioden nu kommer
fra den variable midterarm.
Nu tunes til nulstød vha. potmeteret. Og vi ved
nu. at RX og TX ligger på den samme frekvens.
Når dette sted er opmærket, er opliningen færdig.

Oplining
Step-by-step (trin for trin).
1. Flyt ledningen på omskifteren
at det er det faste midterudtag, der
dingen til kapacitetsdioden i modtagestilling.
2. Indstil modtageren i nulstød med
brator eller et andet signal.
3. Flyt ledningen tilbage til normal

Brug af systemet
Her tænkes især på dem, der kører CW med sam
me ose. i både RX og TX. Med potmeter i »nul«.
(RX = TX frq.) indstilles til nulstød med den station,
man ønsker at snakke med. Nu ligger senderen rig
tigt, og man kan tune modtageren til den ene eller
anden side af nulstød (alt efter QRM), til man får
stationen med den tone, man ønsker.

over, således
leverer spæn
en x-tal kaliposition, såle

LITTERATUR - NYT
Amateur Radio Techniques af Pat Hawkwe,
G3VA, udgivet af RSGB, tilsendt fra Ahrent Flens
borg, Ringsted.
De, der kender RSGB’s blad, der nu hedder
Radio Communication, vil også være bekendt med
en afdeling, der hedder Technical Topics (oversæt
tes bedst til Teknisk Aktuelt). Uddrag heraf har
været udgivet i bogform flere gange, og har i øvrigt
engang været anmeldt her i OZ. Denne udgave, den
fjerde, har fået ændret navn, men er stadig en
samling af tekniske notater, nye og gamle, prøvede.
Der er altså ikke tale om nogen lærebog - her
med er dog ikke sagt, at man ikke kan lære en
masse af den, for det kan man. Det er især en bog
for den praktisk arbejdende amatør, som kan slå
det kredsløb op, som han mangler »et godt dia
gram« til for at kunne komme videre med ekspe
rimenterne.
Det er der faktisk alt sammen, fra antenne til
jord - og antennen inclusive, for resten. Et eksem
pel på noget af det, anmelderen selv fandt, er vist
i hosstående diagram fra bogens side 102. Det er
et HF-trin til modtageren, med en »høj-effekts«
FET (felteffekt-transistor). Sådanne fremstilles af
Teledyne Crystalonics i USA. Med den viste op
stilling, hvor transistoren trækker 40 mA (vha kon
stantstrømsgeneratoren med 2N2222), får man et
støjtal på 2,5 dB (med generatorimpedans 50 ohm),
forstærkning 8-9 dB fra 0,5 til 60 MHz og et dyna
18

mikområde på 140 dB. Tredje ordens IM-produkter
er dæmpet mindst 80 dB ved 0 dBm input. Simpelt
hen »sagen« for modtageren hos ham med den
kraftige naboamatør.
Man kan sige, at denne bog er en lærebog for
den erfarne amatør, men jeg vil hellere kalde den
for en kredsløbs-opslagsbog. Der findes næppe den
eksperimenterende amatør, som ikke kan finde en
eller anden værdifuld sag heri, som er prisen værd
- min bedste anbefaling!
7aq
+15V
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
23. november 1973

1. a) Tegn principdiagram af en ringmodulator (ba
lanceret modulator), hvor et HF-signal modu
leres med et LF-signal.
b)Forklar karakteren af det resulterende signal.
c) Hvad sker der, hvis modulatoren ikke er korrekt
balanceret?
2.1 et klasse C udgangstrin er indsat en katode
modstand på 100 ohm, primært for at undgå
ødelæggelse af røret ved svigtende styring, idet
gitterforspændingen herudover fremkommer via
en gitterafledning på 8 kiloohm. Højspændings
kilden afgiver 600 volt og forsyner anoden uden
spændingstab,
medens
skærmgitteret
forsynes
gennem en modstand på 10 kiloohm. Anode
strømmen er 100 mA, skærmgitterstrømmen 10
mA og styregitterstrømmen 5 mA. Beregn
a) Gitterforspændingen i forhold til katoden.
b) Skærmgitterspændingen i forhold til katoden.
c) Den tilførte anodeeffekt.
3. En AM-sender på 3700 kHz moduleres 100% med
to lige kraftige, sinusformede toner på 1000 og
1500 Hz.
a) Angiv det udsendte spektrum opløst i enkelt
frekvenser med det korrekte indbyrdes ampli
tudeforhold. Det forudsættes, at senderens
modulationskarakteristik er lineær.
bjAngiv i princippet, hvilke nye sidefrekvenser
der opstår, hvis modulationskarakteristikken
er ulineær, eller senderen overmoduleres med
de to toner.
4. En amatørstation forstyrrer naboens fjernsyn.
Angiv hvorledes man kan dæmpe amatørsigna
let ved TV-modtageren, når amatøren sender på
a) 2 meter båndet.
b) 80 meter båndet.
5. Angiv nogle forholdsregler, der bør træffes ved
en SSB-senders konstruktion og benyttelse for at
undgå udsendelse af sidebånd ud over det strengt
nødvendige.
6. Hvilket spændingsforhold svarer til
a) 3 dB?
b) 10 dB?
c) 20 dB?
Hvor mange dB svarer til effektforholdet
d) 4?
e) 1000?
7. Tegn blokdiagram af en flerbånds SSB-sender
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og giv en kort beskrivelse af, hvad der sker i de
enkelte trin.
Angiv med begrundelse, hvorvidt forstærkertrin
og udgangstrin bør arbejde i klasse A, B eller C.
8. En midtpunktsfødet halvbølgeantenne kobles til
en sender gennem en 600 ohms fødeledning, som
er 3A bølgelængde lang og regnes tabsfri.
a) Tegn det fornødne afstemningsled med induk
tiv kobling til senderen.
b)Hvor stor er den afgivne sendereffekt, hvis
feederstrømmen ved sendertilkoblingen er 0,2
Amp.?

9. En FM-sender og en PM-sender moduleres begge
med en 3 kHz tone, og modulationen indstilles
til frekvenssvinget ± 15 kHz.
a) Hvor stort er modulationsindex'et?
b) Hvor stort er frekvenssvinget på hver af sen
derne, hvis tonen ændres til 1 kHz?
c) Hvad er den principielle forskel mellem en
FM-sender og en PM-sender?
Besvarelse
1.
a) Se fig. 1 a. Navnet har ringmodulatoren
fået, fordi de fire dioder er koblet i ring, som den
lille tegning viser. Bemærk, at alle dioder leder i
pilens retning. På fig. kan f1 være HF-signalet,
fi er LF-signalet, og f2 er det resulterende signal.
Men i princippet kan man vælge de tre indgange
eller porte, som man vil. b) I ringmodulatorens ud
gang er begge indgangssignaler udbalanceret, og det
vil i praksis sige dæmpet 20 dB eller mere. Tilføres

fig.1a

fig. 1 b

fig 1c
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de i fig. 1 b skitserede signaler (HF og LF), vil
ingen af disse forekomme i udgangen, men som
fig. 1 c viser, består outputtet hovedsagelig af sumog differensfrekvenseme. c) Dårlig balance med
fører, at inputfrekvenserne går mere eller mindre
kraftigt igennem til udgangen.
2.
a) På grund af ensretning af styresignalet i
gitter-katodestrækningen bliver gitteret forspændt
negativt i forhold til stel med Vg1 = 5 mA • 8 kohm
= 40 V. Katodemodstanden gennemløbes af tre
strømme: anodestrøm 100 mA + skærmgitterstrøm
10 mA + styregitterstrøm 5 mA. I alt går altså
115 mA gennem 100 ohm, hvilket giver Vk =
115 • 0,1 = 11,5 V. Man skal ikke her tro, at der
flyder en negativ strøm i gitter-katodestrækningen,

fordi gitterforspændingen er negativ - strømmen
kan naturligvis kun gå een vej inde i røret! Gitteret
har en DC-spænding på - 40 V og katoden på
+ 11,5 V, hvilket tilsammen giver 51,5 V. b)
Skærmgitterets spænding i forhold til stel er 600
+ 10 k • 10 mA = 600 + 100 = 500 V. I forhold
til katoden således 500 + 11,5 = 488,5 V. c) Den
tilførte anodeeffekt er - uanset katodemodstandens
tilstedeværelse - de 600 V gange de 100 mA lig
med 60 W. Det er nemlig i overensstemmelse
med P&T’s definition af »tilført anodeeffekt«.
3.
a) Hver af de to toner giver to sidebånd,
symmetrisk beliggende omkring bærebølgen, se fig.

3 a. Hver af de to toner modulerer 50%. Havde
der kun været een tone, havde amplituden af de to
sidebånd været 50% af bærebølgens ved 100% mo
dulation, nu er der kun plads til det halve, således
at de fire sidefrekvenser alle får amplituden 25% af
bærebølgens. Sammensætter vi to toner i en lineær
forstærker eller lign., dannes ingen nye frekvenser,
men man ser på et oscilloskop et typisk interferens
mønster, idet de to vekselspændinger til tider er i
fase og adderer sig, til tider er i modfase og mod
virker hinanden. Indhyllingskurven er to sammen
slyngede sinuskurver, som det kendes fra et totone
SSB-signal.
b)
Sker der en ensretning, som tilfældet vil være
ved ulineær karakteristik og overmodulation, dan
nes i første række sum- og differensfrekvenser af
de to toner, og senderen bliver således i dette
tilfælde yderligere moduleret med 1500 + 1000 =
2500 Hz og 1500 + 1000 = 500 Hz, der hver giver
et nyt sæt sidefrekvenser. Også højere ordens
intermodulationsprodukter dannes, disse er blot
svagere. Alle produkter af formen m • f1 ± n • f2
vil i princippet forekomme.
4. a) Ved sending på 2 m vil det være nødvendigt
at dæmpe 2 m-signalet som forekommer på TVmodtagerens antenneklemmer. Et lavpasfilter, der
skærer af ved ca. 80 MHz eller et båndstopfilter
for 145 MHz kan være påkrævet foran TV-modtageren, men man bør først prøve at forhindre sen
deantennen i at stråle direkte ind i TV-antennen.
b)
Forstyrrer en 80 m-sender, er der som regel
tale om udstråling af harmoniske af sendefrekven
sen (eks.: 13. harm. af 3700 kHz = 48 MHz). Et
korrekt dimensioneret og opbygget antenneafstem
ningsled (f.eks. en Z-match) eller et lavpasfilter,
der skærer af over ca. 4 MHz, vil være vejen til
at fjerne TVI
5. Især kan fremhæves, at ingen forstærker eller
blander må overstyres, dette gælder især PA-trinet,
men sandelig også øvrige trin. PA-trinet skal køre
lineært og skal belastes korrekt. Især må der træf
fes forholdsregler imod overstyring på grund af
svingende talestyrke til mikrofonen. Der bør an
vendes ALC (automatisk udstyringskontrol), der er
en slags AGC (automatisk styrkekontrol), som ned
regulerer forstærkningen i exciteren, når udstyrings
grænsen nås.
6. a) 1,4, b) 3,16, c) 10. d) 6 dB, e) 30 dB.

Fig.3a
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7)
Se fig. 7. Mikrofonsignalet forstærkes og til
føres en balanceret blander (mixer), som også til
føres et krystalstyret signal på 9 MHz. Udgangen
er et AM-signal, hvis bærebølge dog er fjernet
(dæmpet) p.g.a. balanceringen. Herefter følger et
OZ JANUAR 1974

Fig.7

filter, der lader det ene af de to sidebånd passere,
medens det andet dæmpes meget kraftigt. Vi har
nu et SSB-signal, som i næste balancerede blander
(6) »flyttes« til et amatørbånd, idet udgangsfrekven
sen bliver de 9 MHz plus/minus VFO-frekvensen.
Ved hjælp af båndfiltrene (8) eller (9) udvælges det
ønskede bånd, der forstærkes og føres til senderens
udgangstrin, evt. via yderligere filtre. Al forstærk
ning må ske lineært, hvilket udelukker klasse Cdrift. Lav-effekt forstærkertrin kører som regel
mest hensigtsmæssigt i klasse A, idet den dårlige
virkningsgrad her ikke er noget problem, og klasse
A er lettest at få til at arbejde korrekt. Sluttrinet,
PA-trinet (13) skal som regel behandle så stor ef
fekt, at det har betydning at holde virkningsgraden
rimelig stor, hvorfor det må arbejde i klasse B.
8.
a) Se fig. 8 a. Feederen virker som en kvartbølge-transformer, hvorved senderbelastningen bli
ver
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8
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via
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linken,
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af
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såvel
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giver C = 180 pF på 80 m, 90 pF på 40 m o.s.v.
Spolen L udføres som to spoler i forlængelse af
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hinanden med midtpunktet jordet, hvilket forhin
drer kapacitiv kobling af harmoniske fra linken,
b) Effekten bliver P= i2 R = 0,22 • 2400 = 96 W.
9.
Modulationsindex er frekvenssving divideret
med modulationsfrekvens:

b) FM-senderen er ligeglad med tonehøjden, så
frekvenssvinget er her uændret. PM-senderens fre
kvenssving er proportionalt med modulationsfre
kvensen. Frekvenssvinget nedsættes altså til 1/3
af før, eller 5 kHz. c) FM-senderens frekvenssving
er uafhængigt af modulationsfrekvensen og propor
tionalt med amplituden heraf. PM-senderens fre
kvenssving er direkte proportionalt med modula
tionsfrekvensen og med dennes amplitude. Som
vist i fig. 9 får FM-senderen en »flad« modula
tionskarakteristik,
mens
PM-senderens frekvens1
sving følger en 6 dB pr. oktav-linie, således at
bassen dæmpes og de høje toner fremhæves. Nor
malt udsendes PM, som har den fordel, at efterbetoningen i modtageren giver en betragtelig støj
reduktion.

Fig.8a

coaxialkabel,

Fig.9

Kommentarer
Det var, synes jeg, et af de mere lette opgave
sæt, men der var givet mulighed for at fortabe sig
i nogle meget lange søforklaringer! Det eneste, som
kunne forvirre, er måske opg. 2, gitterstrømmens
vej i katodemodstanden, og så naturligvis opg. 9,
FM og PM. Der er 9 opgaver, og er de 6 korrekt
besvaret, er A-licensen hjemme.
7aq
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HB

INFORMATION
HB mødet i Fredericia 1. december 1973
Deltagere var 2WK, 4 ET, 4JA, 4RJ, 4WR, 4X,
5GF, 5WK, 9JB, 9WN samt 7XG og 9SW.
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Beretninger:
a. Forretningsudvalget.
b. Kursusudvalget.
c. Ræveudvalget.
d. VTS udvalget.
4) Sager til behandling:
a. Traffic Department/VHF amatørnyt.
b. VHF/UHF båndplan.
c. Halvårsregnskab.
d. OZ-HR.
e. Afdelingsmapperne.
f. Eks. generalforsamling.
g. Spejdersamarbejde.
h. VTS salg.
i. HB besøg i afdelingerne,
j. 3WP-QSF central.
k. PR mand.
1. Vedtægter Aalborg,
m. Vedtægter Give.
n. Skrivemaskine sekretær,
o. HF station,
p. Blå nål.
5) Eventuelt.
4JA bød velkommen og meddelte, at 2NU havde
sendt brev, da han ikke kunne komme. HB god
kendte referat og dagsorden. Til forretningsudval
gets beretning nævnte 5WK, at der var et pkt. i
forret.ordenen der skulle ændres. Dette ville 4JA
ordne og udsende en ny. Kursusudv. ønskede 4 kur
ser, dette godkendtes. Det 4. kursus skulle køres i
Vendsyssel. M.h.t. ræveudv. beretn. henviste 5WK
til nov. OZ. VTS udv. kunne berette, at man var
næsten på linie med det planlagte, og ville snart
barsle.
På baggrund af det tidligere afholdte FU møde,
og formands og næstformands samtale med 2NU
i hjemmet, var FU fremkommet med en struktur
ændring til Traf. dep. således, at de enkelte poster
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køres særskilt, som manager eller redaktør og traf.
dep. i sin nuværende form nedlægges. Efter en lang
debat ang. dette, godkendte HB.
De enkelte poster bestrides stadig af de samme
managers og 2NU fik med et flertal i HB over
draget Contest og Diplomsager.
Der var fra de sønderjydske afd. kommet et
oplæg til driften af lokale repeaterudsendelser, og
dette fandt støtte i HB, således, at der i OZ ville
stå nævnt, at hjælp i arbejdet med VHF bulletin
uds. kunne hentes ved henvendelse til disse afd.
Der var i oplægget også tænkt på landsbulletin.
Ang. VHF/UHF båndplanen, så var 9SW inviteret
til HB mødet og refererede på dette, hvad der var
foregået i Kassel. HB stillede forskellige spørgsmål
og 9SW besvarede disse.
4JA påpegede det vigtige i, at HB får rapport
straks en udsendt medarbejder kommer hjem.
Der var til HB fremsendt 3 breve, som protest
mod anvendelsen af 145,0 og 145,6 som rep. kanal.
Om dette emne havde HB en lang debat, hvorefter
HB overlod sagen til VHF-udvalget, som så skulle
færdigbehandle, såvel sagen om henvendelse til
P&T, som problemerne omkring rep. kanalen og
aflevere dette til HB senest næste HB møde.
Med hensyn til regnskabet, kunne 4JA kun be
klage, at 7XG og Grethe manglede (7XG var på
dette tidspunkt taget med toget for at nå hjem til
en aftale), men det kunne klart ses, at det budget
terede holdt meget fint. Der skulle være nyt budget
møde i januar.
På baggrund af den store interesse og arbejdet
der var i gang for at samle underskrifter, blev HB
enige om, at indkalde til ekstraordinær GF i fe
bruar. Afdelingsmappernes indhold var nu behand
let og FU havde et forslag til mappernes udseende,
som HB var enige om skulle føres ud i livet, og
5WK skulle udarbejde regler for disse mapper.
Afdelingerne havde bidraget en stor del m.h.t.
ideer.
På baggrund af at et flertal af medlemmerne på
GF i Odense pure havde afvist behandlingen af et
rettidigt indsendt forslag til GF, havde 7XG med
delt HB, at han ikke længere ønskede at være HR
og dermed ansvarshavende for dette flertals organ.
HB tog dette til efterretning men udtrykte dog
tvivl om, at dette flertal var repræsentativt. 2WK
havde modtaget et brev ang. spejdersamarbejdet
fra 3AG, som HB behandlede, hvorefter man
enedes om, at samarbejdet kunne formidles efter
behov af 3AG, som ville få fremsendt en liste over
lokalafd. til brug for dette arbejde. 4JA fremlagde
forslaget til pris og forhandling af VTS og fremkom
desuden med bogudvalgets forslag til oprettelse af
en bogkonto, som HB behandlede og enedes om.
4X havde til HB fremsendt forslag til HB medl.
rejser til afd. i deres kreds. Dette forslag godkendte
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HB således, at hver HB medlem må besøge hver
afd. 2 gange årligt (hvor der er 2 HB medlemmer
i en kreds 1 besøg i afd. årligt pr. mand) rejsen
betales med billigste befordringsmiddel. 2WK havde
i sin egenskab af PR-mand fremsendt HB nogle
spørgsmål ang. dette arbejde, som han fik besva
ret, samt sat en ramme for PR arbejdet. 4RJ og 4X
redegjorde for de ændringer der var til de 2 afd.,
vedtægter og disse godkendtes af HB. 9JB frem
lagde materiale ang. tilbud på en ny skrivemaskine
til sekretæren, som HB behandlede og satte ramme
for, således at FU skulle ordne indkøbet af denne.
9JB refererede til samtale med 3BH ang. et firma,
der havde henvendt sig for samarbejde m.h.t. et
byggesæt til en HF station. HB gennemdrøftede
dette, da EDR normalt ikke har med kommercielt
udstyr at gøre. Teknisk udvalg blev bedt om, at
udsende materialet med udvalgets kommentarer
hertil, så HB kunne gennemse sagen.
HB havde til dette møde fået henvendelse fra
Københavns afd. ang. en »blå nål« til 5RO, som
afd. ville indstille til denne hædersbevisning. HB
stemte for dette med 5 for, 1 imod og 2 blanke.
Der var til HB ligeledes kommet indstilling om den
»blå nål« til 7AQ, idet hans »VTS« nu havde
tjent EDR i 10 år. Dette vedtog HB énstemmigt.
Der var intet til pkt. 5, så 4JA takkede for ro og
orden under mødet og sluttede dette.
Teknisk udvalg
Hovedbestyrelsen har i lighed med sidste år
nedsat et teknisk udvalg. Udvalget består af
OZ9WN og OZ9JB.
Udvalgets opgave er at tage sig af teknisk be
tonede sager indenfor EDR. De problemer teknisk
udvalg skal beskæftige sig med, skal være af almen
interesse for foreningens medlemmer. Det er altså
ikke meningen, at udvalget skal fungere som en
teknisk brevkasse, men vi hører gerne fra med
lemmer der mener, at de har ideer og problemer
af teknisk art, som skal behandles og offentlig
gøres for medlemmerne.
Problemer angående forstyrrelser, det være sig
TVI, BCI eller indstråling, anser udvalget altid for
at være af almen interesse. Har du problemer af
den art, så henvend dig enten til OZ9WN eller
OZ9JB, som så vil medvirke til løsningen af pro
blemet.
Har du været med til at løse en forstyrrelsessag,
vil vi meget anmode om, at få tilsendt materiale
om sagen og dens løsning. Vi vil samle den slags
know how sammen, således at det kan komme an
dre tilgode.
Send hellere materialet til en af os i dag. I mor
gen har du måske glemt det, og så mangler de
oplysninger, som måske kunne hjælpe en anden
amatør.
OZ9JB
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Bulletinudsendelser på 2 meter
Hovedbestyrelsen har fået forslag fra de sønder
jyske afdelinger om en landsdækkende bulletin
udsendelse på 2 meter. Da vi synes, at forslaget
fortjener opmærksomhed, og da vi ved, at de i
Sønderjylland kører bulletinudsendelse på den søn
derjyske repeater på en forbilledlig måde, vil deres
forslag hermed blive lagt ud til drøftelse blandt de
lokale afdelinger og blandt repeaterfolk.
De afdelinger der vil deltage (det er forhåbentlig
alle), i dette arrangement, bedes henvende sig til
OZ5WK, som sammen med de sønderjyske repeateramatører vil sørge for, at projektet kommer op
at stå.
Vedrørende amatørnyt på VHF
De fælles sønderjyske afdelinger vil gerne her
igennem foreslå, at der etableres amatørnyt på
landsplan på følgende måde.
Amatørnyt opdeles i fælles- og lokalstof.
Den landsdelforbindende repeater benyttes som
center- og linkstation for »fællesstoffet«.
De lokale repeatere køres som »slavestationer«
under fællesstoffet og primærstationer under lokal
stoffet.
Amatørnyt på landsplan redigeres af et redaktør
team efter samme princip som amatørnyt over den
sønderjyske repeater.
Der etableres redaktionsteam i kredsene.
Redaktionspligten af 14 dages varighed går på
skift mellem kredsene.
Uden for redaktionspligten virker de forskellige
team som ordstyrere for deres eget lokale stof.
På sønderjyske afd. vegne
OZ5WK
Så skal systemet bare udbygges til også at kunne
køre SSTV, så Kalles billede kan komme på skær
men over hele Danmark.
Sekretæren

OZ i 1974
Til orientering skal jeg herved meddele, at OZ i
året 1974 vil blive afleveret til postvæsenet på
følgende datoer:
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tirsdag den 15. januar,
torsdag den 14. februar,
torsdag den 14. marts,
tirsdag den 16. april,
tirsdag den 14. maj,
fredag den 14. juni,
mandag den 15. juli,
onsdag den 14. august,
fredag den 13. september,
mandag den 14. oktober,
torsdag den 14. november og
mandag den 16. december.
Husk: Indleveringsfristen for alt andet stof end
teknisk stof, der modtages hele året igennem, er
den 20. i måneden, hvilket betyder, at stoffet skal
være fremme den 20. og ikke, at det lægges i
postkassen den 20. kl. 23.59.
OZ7XG

fra sætteriet og jeg brugte en del af juleferien til at
klare OZ, så januarnummeret kunne udkomme med
kun én dags forsinkelse i forhold til det oprindeligt
planlagte.
OZ’s læsere mærker intet, den lokale QRM er et
internt anliggende og tilbage står alle de der har
forudbestilt bogen og, med rette, forventet at være
i besiddelse af den inden 1. februar 1974. Der er
udskrevet kuverter til forsendelse af VTS til alle
forudbestillerne og bøgerne vil blive afsendt fra
bogholderiet umiddelbart efter den 1. februar 1974,
på hvilken dato de første eksemplarer vil være
færdige.
Denne udvikling i energikrisen havde ingen i
bogudvalget noget kendskab til den 20. november
1973, på hvilket tidspunkt inseratet til OZ decem
ber blev udarbejdet.
OZ7XG
t SILENT KEY

Det er trist nok, at de, der er bedst til at styre
EDR, kun findes på båndene.
VTS 5. udgave

Det er med megen beklagelse, jeg må meddele,
at udgivelsestidspunktet for den nye VTS bliver
forsinket 1 måned.
Årsagen hertil er følgende:
Bogens forfattere består i det væsentlige af
OZ4FS, P. Vedelsby, OZ5AK, B. A. Kolmorgen
og Jørgen Oest. Af forskellige årsager har det ikke
været sidstnævnte muligt at aflevere sin andel af
manuskriptet til den 1. november som aftalt og
forudsat, såvel med hensyn til trykkeriernes til
budsbetingelser, som for fastsættelsen af udgivel
sesdatoen. Dette kunne måske være, hvad det være
ville, men det medførte, at vi kom »i klemme«, dels
i den almindelige juletravlhed og dels, hvad der er
værre, i energikrisen. På grund af denne har bl.a.
sætteriet lukket fra før jul og frem til og med den
første uge i januar. Jeg skal ikke her gå i detaljer
med løsningen af de problemer der opstod, når
også OZ januar skulle tilgodeses. Kort og godt
måtte der vælges mellem rettidig udsendelse af OZ
eller af VTS. Jeg valgte OZ, og sammen med
OZ4WR blev det arrangeret således, at en assistent
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OZ7HL
Henry Larsen, OZ7HL, døde tirsdag d. 27. november 68 år
gammel. 7HL havde i længere tid været syg, men var dog
efter lægernes mening ved at komme til kræfter igen. Men
andet stødte til som medførte døden. 7HL vil være kendt af
mange hundrede landet over, specielt fordi han forarbejdede
vore OZ-calls i sølv som nåle eller som emblemer. Men også
en anden ting får mange af de gamle amatører til at mindes
Henry. Han var i 1932 med til at starte Den københavnske
Afdeling og var EDR’s sekretær i nogle år, samt med i hånd
bogudvalgene, sidste i 1960. 7HL’s stemme skal altså ikke
mere lyde i æteren, hvilket vi vil savne meget, men allermest
vil hans efterladte familie selvfølgelig savne ham. 7HL var jo
et hjemmemenneske og hyggede sig med familien, når han
ikke var på båndene. Derfor glædede det afdelingen, at
Henry med familie deltog i vort 40 års jubilæum for netop
et år siden.
Vi udtaler et: Æret være hans minde.
OZ5RO, Ove

Avertering af tester
Når man studerer de forskellige europæiske amatørblade,
der tilsendes EDR, vil man konstatere, at omtalen af fore
stående tester er meget forskellig. Nogle blade har i hvert
nummer fyldigt materiale i denne sag, medens det kan være
minimalt i andre. Deraf skal ikke udledes, at interessen for
tester er mindre hos de sidstnævnte, men årsagen er sikkert
den samme som hos os, at oplysningerne ikke tilgår os direkte.
Man vil måske så sige, at vi kan tage oplysningerne fra de
blade, der har det fyldige materiale. Det gør vi naturligvis også,
men man må i de fleste tilfælde regne med, at når vi er i stand
til at »plukke« stoffet fra andre blade, er tidspunktet forpasset
til, at vi kan få det rettidigt med i »OZ«. For de der er interes
serede i disse aktiviteter, kan vi kun anbefale at aflytte »Bulletin«-udsendelserne om søndagen, hvor de forestående tester
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publiceres, eller hvor man kan stille spørgsmål vedr. tester,
diplomer m.m.
I øvrigt kan jeg i denne forbindelse ikke kraftigt nok appel
lere til alle amatører, der på den ene eller anden måde kom
mer i besiddelse af oplysninger vedr. tester og diplomer, om
at lade mig få kopi af disse oplysninger til publicering enten
i »OZ« eller i »Bulletinen«.
YU-DX-Contest på 3.5 MHz
Såfremt der er OZ-stationer, der har deltaget i ovennævnte
test i week-enden d. 12. og 13. jan. kan vi meddele, at loggen
skal indsendes til: YU-DX-Club SRJ, P. Box 48 - 11000 Belgrade, Yugoslavia.
Indsendelsen skal ske inden 15. marts 1974. - Yderligere
oplysninger kan fås hos contestmanager.
Radio Club Venezolano
blev stiftet d. 30. jan. 1934 og afholder i den anledning 40 års
jubilæumstest fra kl. 00.00 d. 19. jan. til kl. 24.00 GMT d.
20. jan.
Sædvanlige regler er gældende.
Points: 1 point for kontakt med OZ-station, 3 points for
kontakt med udenlandsk station, 50 points for kontakt med en
officiel stn. fra RVC.
Multiplier er DXCC-listen + de 9 YV-distrikter. De officielle
stationer er: YV1AF - 1AJ 1BS - 1JB - 1KJ - 1KV
- 1VG1ZO - 2AA - 2AJ - 2AS - 3AJ
- 3EL - 3GO - 3JJ - 3SP - 4AA4AJ - 4AM - 4YV - 5AJ - 5AAG - 5AAM 6AG - 6AJ
- 6AO6AW - 6BB - 6JF - 7AA - 7AJ
- 7AS - 8AJ - 9AJ.
Loggen må ikke sendes senere end d. 31. marts 1974 til:
Radio Club Venezolano, P. O. Box 2285,
Caracas, Venezuela.
OZ2NU

DIPLOM MANAGER
DXCC PHONE
Her har vi en meddelelse som sikkert vil være til glæde for
mange:
»I h.t. »QST« for september 1973 side 75-82 og 103 har
ARRL's Bords of Director« på et møde d. 19. og 20. juli d.a.
som punkt 21 på dagsordenen, behandlet et forslag fra
Mr. Haller fra Central Divisionen støttet af Mr. Griggs fra
South Western Divisionen om, at det foreslåede ophør af
udstedelsen af DXCC PHONE-diplomet udsattes et år, for
at muliggøre i højere grad at kunne høre medlemmernes
syn på denne sag. Efter diskussion af emnet, blev forslaget
sat under afstemning og vedtaget med 13 stemmer mod 3.«
Der er således stadig mulighed for opnåelsen af dette diplom
- såfremt man i dag er lige ved.
Canadlan County Century Club Award
Scarboro A.R.S. står som udsteder af ovennævnte diplom
(CCCC-Award) opnåeligt af alle amatører, som har haft kon
takt med et bestemt antal VE/VO’s efter 1. jan. 73. Send selv
adresseret kuvert + IRC's til VE3WE for nærmere detaljer.
Scarborough A.R.S. 27 Flerimac Road, West Hill, Ontario,
Canada.
Distrikt »Nledersachsen Diplom«
Dette nye diplom, dersom det fremgår, udstedes af D.A.R.C.'s
distrikt Niedersachsen kan opnås både på HF og VHF, samt
af SWL's.
Kun tovejs-etbånds forbindelser med stationer i dette distrikt
tæller. Forbindelser fra og med 1. jan. 1973 er gældende.
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Betingelser for HF
1. Enhver DOK H01 til H39, samt Z01 og Z08 tæller 1 point,
særlige DOK's der benyttes af klubstationer indenfor di
striktet, kan benyttes som »jokers«.
2. Kun faste stationer indenfor distriktet tæller. Undtagelse
herfra er: Portable stationer under Europa- eller Sommer
Field Days, samt »joker«-stns.
3. Tyske stationer kan kun
opnå diplomet på 80
og 40 m,
medens udenlandske stationer
må benytte
to bånd efter
eget valg.
4. For »DND« kræves følgende pointstal:
Tyske stationer:
65 points
Europæiske stationer:
50 points
Ikke-europ. stationer:
25 points
Betingelser for VHF
1.Tilsvarende DOK's som ovenfor nævnt.
2. Alle forbindelser med stationer i Niedersachen tæller, men
kun 1 QSO med hver station er tilladt.
3. Fra hver DOK kan man maksimalt medregne 3 forbindelser,
ligegyldigt på hvilket VHF/UHF-bånd de opnås.
4. For »DND« kræves følgende pointstal:
Stationer fra Niedersachsen: 75 p. fra mindst 33 DOK's.
Øvrige tyske stationer i BRD: 50 p. fra mindst 22 DOK's.
Europæiske og DX-stationer: 25 p. fra mindst 11 DOK's.
I begge udgaver kan diplomet opnås af DR-amatører under
de anførte betingelser. Afgiften er 5 DM eller 10 IRC's og den
sendes sammen med skema og QSL til undertegnede, der
kontrollerer kortene.
OZ2NU

I november OZ-DX lovede jeg at bringe nogle forkortelser:
disse er lavet i samarbejde med OZ9XM. Lad os først starte
med den forkortelse som denne spalte omhandler, nemlig
DX arbejdet. DX betyder »long distance« og er altså en
betegnelse for forbindelser over lang afstand. Det kan egentlig
også bruges til benævnelse af en QSO med en sjælden stn.
Men hermed nogle af de forkortelser man møder på båndet
eller i den litteratur, der hører med til amatørarbejdet.
ADM = Administration
AM = AIR mobile (amatørtrafik fra et fly)
APO = Army post Office (millitær post kontor)
AR = Amatørradio
ARS = Amatørradiostation
ARC = Amatørradio Club
BK = Break (»bræk« er et ekspeditions ord; anvendes af en
del amatører i QSO'er)
BK/in = næsten det samme som ovenstående
Blvd = Boulevard
Bur = QSL central
C.A. = Central Amerika
C.B. = Call-Book. CB er også en betegnelse for dem der
arbejder på 27 MHz
Cert = Certifikat, diplomer osv.
Comm. = Cummunication, f.eks.: Comm RX eller Comm
Department
C/O = Care of. Det er f.eks. en der passer en radiostn
Dr = Drive, det kan være en vej eller gade.
Hvis der står DR, betyder det noget andet,
se EDR's QSO instruktion (bogholderen har den)
DX = (Er omtalt ovenfor)
DX-Pedition = En rejse af en eller flere amatører, til et sted,
hvor amatør-radio er sjældent eller slet ikke findes. En
forudsætning er det dog, at pågældende sted er et »land«,
der tæller til DXCC
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DXCC = Et kendt diplom fra A.R.R.L. i U.S.A. (se diplom
bøger, TR, Dept)
FPO = Fleet Post Office (flyvevåbnets post kontor)
Freq. = Frequency (frekvens, QRG f.eks. 14,195 MHz)
GMT = Greenwich mean time. Det er det samme som Z-tid
(Zulu tid)
GMT tid er den tid amatører skal anvende på stationsuret.
Lokal tid er kun forbeholdt vækkeure og lign.
HQ = Hovedkvarter
Green Stamp. = Grønne frimærker (sagt om en dollar, eller
bucks)
Info = Information el. informeret
Isl. = Island (engelsk ord for en ø). Det har ikke noget at
gøre med Island, (TF)
RC = Radio Club
RD = Road, vej eller gade
Rec = Recieved, modtaget f.eks. QSL
Rep = Republik
Rprt = Rapport
Rept = Repeater
S.A. = Syd Amerika (på engelsk: Sth. America)
SAE = Selvadresseret konvolut
SASE = Det samme, men med påsat frimærke
Sign = Signal. I Sverige siger man om kaldesignalet: signa
turen
Sked = Schedule (aftale om en QSO til en bestemt tid og
frekvens)
Stn = Station, f.eks. amatør radio station
SWL = Kort-bølge-lytter eller en DR-amatør
Terr = Territory eller territorium
Tfc = Trafik, f.eks. amat. Tfc.
UK = United Kingdom. Dette er en benævnelse for England
med tilliggende områder, f.eks. GI, GW, GM osv.
US = United States eller forenede stater
Til sidst et par udtryk der optræder i forbindelse med DX stn
og deres måde af afvikle QSO’er på.
MC = Master ceremonies, det kan være en station, som
»tager en liste op« for en DX station, der ikke selv er i
stand til at lytte op eller ned fra sin QRG.
Pile up = betegnelse for »ophobning« af en masse stationer,
der ønsker at få QSO med en DX station. I den forbindelse
kommer der fra de gode opr. forskellige ekspeditionsord
som: 5 kHz down = anmodning om TX QSV 5 kHz; der kan
også siges 5 up, det er en bemærkning der fortæller, hvor
DX stationen har sin RX. På SSB er det dog mere en
sætning som: l'm listen up over 200, dette kan være 14,200
MHz. Disse måder at lave QSO er på kaldes split-frequency
opr. Jeg har flere gange hørt på CW, når man bliver bedt
om TX QSY, så slæber man VFO'en hen over båndet med
nøglen nede, det er ikke pænt, især ikke for nabo amatø
rerne.
Det var nogle forkortelser, som vi håber kan gavne i DX
arbejdet.
OZ6MI

DX-jagt
DX betyder som bekendt »long distance« og er altså en
betegnelse for afvikling af forbindelser over store strækninger.
Men hvad gør DX til noget særligt? Ja, det er vel først og
fremmest de større krav til operationsfærdigheden, som spiller
ind.
Det er jo sådan på amatørbåndene, som så mange andre
steder, at det er de dårlige ting, der benyttes til at karakteri
sere et land. På båndene optræder hver amatør som sit lands
ambassadør. Hører man en station fra et bestemt land, der
kalder CQ, så skynder man sig måske videre hen over båndet,
ihukommende den sidste pile-up, hvor en stn fra dette land
hele tiden »breakede« ind eller måske den foregående QSO,
hvor en anden station, også fra dette land, »splattede« ind
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over frekvensen. Sikkert kun et par uheldige sammentræf,
men selv ved frembydelse af hele sin »ham-spirit« kan man
ikke undgå at blive en smule irriteret over, at disse amatører
fra dette land ikke benytter en ordentlig operationsteknik.
Dette ikke sagt fordi OZ-amatører skulle opføre sig dårligt tværtimod har OZ et godt rygte blandt udenlandske amatører,
således at der flere gange har været bud efter vores top
operatører til DX-peditions.
Det er især ved DX-jagt, der stilles store krav til disciplin
og tålmodighed. Man skal ikke gøre sig stort håb om at
»worke« DX-stns blot ved brug af retningsantenner og kilo
watts og så ellers bare råbe op, når DX-stationen dukker op
på frekvensen. Operatørerne på mange sjældne DX-stns er
ofte følsomme mennesker, der let bliver fornærmet, hvis man
træder dem over tæerne. Næ, bedre er det at lytte lidt til
pile-up’en før man giver sig til at kalde ind. Mange operatører
anvender små tricks, som det kan være en fordel at kende,
f.eks. lytter nogle DX-stns ved siden af den frekvens, da kalder
på, og det vil måske være en fordel at give sådan en station
et call længere nede i frekvens, i stedet for at kalde på den
frekvens, den selv benyttede. Som sagt, det varierer fra station
til station, og der er altid nye ting at lære. Og det er vel netop
dette, der gør DX-jagten til en oplevelse. Ligesom når en
lystfisker fortæller om fangsten eller jægeren, der stolt beretter
hvordan han nedlagde vildtet - ligesådan kan man høre DXjægerne beskrive, hvordan de netop opnåede kontakt med en
sjælden DX-stns.
OZ9XM

internationalt
ITU konferencen 1973
I International Telecommunication Union's konference i
Torrelolinos/Malaga der afholdtes fra d. 14. sept. til 26. okt.
1973, deltog 655 delegerede fra 132 ud af de 146 medlems
lande. Det var den 10. konference af denne art siden oprettel
sen af unionen for 108 år siden. Etaperne har været:
1865 - Paris, 1868 - Wien, 1871/72 - Rom, 1875 - Set.
Petersborg, 1932 - Madrid, 1947 - Atlantic City, 1952 Buenos Aires, 1959- Genf, 1965- Montreux.
I år var der bl.a. valg. Efter 8 års tjenestetid blev tuneseren
Mohamed Mili med det overvældende store tal af 104 ud af
129 stemmer genvalgt som generalsekretær. Hans stedfortræ
der - siden 1968 - australieren Richardt E. Butler, som for
øvrigt var officiel ITU-repræsentant på Reg. I. konferencen i
Scheveningen sidste år genvalgtes med 78 stemmer- 28 stem
mer mere end nærmeste modkandidat.
DDR I REGION I
Præsidenten for Radioklubben i DDR - DM2GO - har
meddelt Executivkomiteen for Region I, at han til IARU HQ i
Newington, Connecticut, har indsendt ansøgning om klubbens
optagelse i IARU, og er beredt til på grundlag af statutterne
for IARU og IARU Reg. I. at yde sin andel til, at arbejdet
indenfor IARU bliver endnu mere intensiveret.
IARC mødet I 1974
International Amateur Radio Club i Geneva har udsendt sit
første budskab om IARC Meeting i 1974, som traditionen tro
arrangeres med det formål at samle bredest mulige interna
tional deltagelse.
lARC's næste møde vil blive afholdt umiddelbart efter 13.
plenarforsamling i CCIR - nemlig d. 27. og 28. juli 1974 i
ITU’s hovedkvarter i Geneve, 2 Rue de Varembé. Det tekniske
panel ved denne lejlighed vil som hovedtema have:
C.C.l.R. Studies and the Radio Amateur.
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World Administrative Radioconference
Fra referatet af den ovennævnte ITU-konference bemærkes,
at den næste World Administrative Radioconference er blevet
anslået til at finde sted i 1979. Det er en konference, hvor
alle frekvensområderne fra 10 kHz til 275 GHz vil komme
under behandling - herunder også alle amatørbåndene. For
at kunne imødegå den modstand amatørtjenesten vil møde
på denne konference er det nødvendigt, at der igangsættes
et verdensomspændende samarbejde mellem amatørorganisa
tionerne. Drøftelsen af denne konference vil blive hovedpunk
tet på Reg. I s dagsorden ved konferencen i Warsjawa 1975.

Intruder Watch
Iflg. »CQ-DL« for november 1973 konstateres, at flere ama
tører i en periode i de forløbne måneder, har haft den op
fattelse, at der var noget galt med deres modtagere, idet de
i begyndelsen af 20 m båndet flere steder med en afstand af
4 kHz kunne høre en F1-udsendelse.
Det drejede sig imidlertid om en bevidst bredbåndsudsen
delse med en hidtil ikke observeret båndbredde og feltstyrke.
D.A.R.C.'s Indtruder Watch anmeldte, efter meget nøjagtige
pejleforanstaltninger, allerede d. 28. maj disse forstyrrelser til
radiokontroltjenesten.
Protesten fra de tyske myndigheder mod disse illegale ud
sendelser blev støttet af flere lande, og sluttelig kunne det,
efter at der var foretaget diplomatiske skridt, konstateres, at
de indtrængende stationer (CLA 30, Havanna Cuba og RCC 4
Moskva) indstillede deres virksomhed.
Udover disse resultater fra lARU's Monitortjeneste, er der i
de sidste måneder endvidere opnået, at et par andre snylte
gæster forsvandt fra 20 m båndet.
På grund af båndvagternes initiativ har Radio National de
Espana og fjernskriversenderen TCX/Ankara, der blev aflyttet
på 4 forskellige frekvenser, indstillet deres virksomhed, inden
for båndet.
Det arabiske radionet, der afviklede sin radiotrafik på sta
digt skiftende frekvenser inden for 20 m båndet og udløste
verdensomspændende protester, er på grund af aktivitet fra
flere amatører, der konsekvent placerede sig på de frekven
ser, som de illegale sendere benyttede, blevet fortrængt fra
båndet, og er i den sidste tid kun hørt under 14 MHz.
Interesserede, der vil medvirke i lARU's Monitoring System
bedes skrive til Rudi Klein, DL2DZ, 58 Hagen, Postfach 1911,
W. Deutschland. Til den adresse kan man også indsende
oplysninger om aflytninger, som man selv har foretaget.
Stationen DLØIW meddeler i øvrigt hver søndag kl. 12.00
på 3,740 MHz de sidste nye oplysninger, og er ligeledes
QRV for modtagelse af sådanne.

Maritime mobile/satellit
Begrebet maritime mobile/satellit er blevet prøvet via Oscar
6 fra 1. aug. til 25. sept. af OZ7DX ombord på det viden
skabelige forskningsskib DANA i de grønlandske farvande.
OZ7DX kørte med 70 W til en 2 el. crossed yagi med up-link
frekvens på 145,942 MHz.
Mere satellit. Vi kan meddele, at OZ8SL som den første
OZ-station har modtaget »Satellite 1000 Award« d. 18. okt.
som nr. 150. Vi fra Traffic Department lykønsker OZ8SL med
det fine resultat. »Satellite 1000 Award« er averteret i »OZ«
for maj 1973.
Amatør-radio I USSR
Generalsekretæren for Krenkel Central Radio Club, UW3ID,
har venligst givet følgende oplysninger:
Enhver som er mindst 16 år og er indbygger i USSR kan
blive radioamatør. Amatør-radio er delt i 3 klasser afhængig
af amatørens kvalifikationer. På HF-båndene er energi og
sendetype følgende:
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Bånd (MHz)

Kl. I

3.5 - 3.65
7.0 - 7.1
14.0 -14.35
21.0 -21.45
28.0 -29.7
3.6 - 3.65
7.04- 7.1
14.11 -14.35
21.15-21.45
28.2 -29.7

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

W
W
W
W
W
W
w
w
w
w

cw
cw
cw
cw
cw
fone
fone
fone
fone
fone

Kl. II

Kl. III

40 W CW
40 W CW
40 W cw

10 w cw
10 w cw
—
_

40 W cw
10 W fone

-

10 w cw

-

-

-

-

_

_

40 W fone

10 w fone

I h.t. brev fra UW3ID til WA6NDA kan amatører i USSR
konversere på båndene om alle emner, der har relation til
radio traffik og amatør radio sport.
Andre emner skal undgås, fordi de leder til langvarige
diskussioner, skaber interferens og forhindrer andre amatører
i at sende. Vedrørende oversøiske forbindelser, sætter sprog
vanskelighederne en grænse selv for ordinære samtaler om
radiokommunikation.
OZ2NU

Aktivitetstesten
12.
og sidste runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz:
OZ9PZ - 68
432 MHz:
OZ7FF - 49
OZ7WG - 10
OZ6HY — 25
OZ3TZ/a- 10
OZ8QD- 22
OZ1FF 9
OZ9AU — 10
OZ9AU 5
OZ7XN — 3
OZ5WK 2

Denne måneds test faldt desværre sammen med folketings
valget, hvilket bevirkede, at aktiviteten var lille.
Hermed følger så slutresultatet af aktivitetstesten 1973:
144 MHz:
1. OZ9PZ - 1.915 P
29. OZ9DT 2. OZ7FF - 1.709 P
OZ7XN 3. OZ8SL - 1.308 P
31. OZ5WT 4. OZ1FF - 1.305 P
32. OZ7VZ 5. OZ9SW - 1.000 P
33. OZ6FL 856 P
6. OZ6HY 34. OZ1WN 724 P
7. OZ1RH 34. OZ4EM 8. OZ8QD 651 P
36. OZ5GF 513 P
9. OZ6ZZ 37. OZ5FX 500 P
10. OZ9AU 38. OZ5VO 11. OZ5QF 492 P
39. OZ1NV 12. OZ7UV 465 P
OZ8OP 13. OZ5ZD 401 P
41. OZ5WF 324 P
14. OZ2GM 42. OZ8OE 311 P
15. OZ6WZ 43. OZ8YB 16. OZ6XR 270 P
44. OZ2GU 17. OZ6BT 266 P
45. OZ6QY 264 P
18. OZ5WK 46. OZ1NBT 212 P
19. OZ2ZB 47. OZ 1 DIA 168 P
20. OZ8T
48. OZ4HW 164 P
21. OZ6KV 49. OZ9OI 158 P
22. OZ6TW 50. OZ8UX OZ8MV 158 P
OZ3IF
24. OZ9ZJ 154 P
OZ1GO 25. OZ5DD 147 P
53. OZ7EY 26. OZ7YO 90 P
54. OZ9OG 27. OZ9BT 76 P
55. OZ2ZE 28. OZ5XV 71 P

69
69
62
59
57
53
53
49
46
45
41
41
40
35
34
33
31
28
23
14
13
9
9
9
5
3
2

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Der skylles efter septembertesten 1973 OZ8SL, OZ5TE og
OZ5UV.

432 MHz:
1. OZ1FF 2. OZ3TZ 3. OZ7WG 4. OZ5WK 5. OZ9AU -

113 p
102 p
82 p
34 p
32 p

6. OZ9FR 7. OZ1UHS8. OZ9SW 9. OZ6TW 10. OZ9PZ 11. OZ7FF -

30 p
27 p
26 p
23 p
10 p
9p

De fem bedst placerede på hvert bånd vil modtage EDR's
diplom.
Tak til deltagerne og specielt til OZ8QD, OZ6HY og OZ9PZ,
der har deltaget i samtlige 12 runder.
Til lykke til vinderne og god test i 1974.
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00
23.59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 21.00
23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive
måned.
Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, modstation,
RST rapport, QTH eller QTH locator og points, som deltagerne
selv udregner efter nedenstående skema.
Fra 0 til 50 km = 1
Fra 50 til 100 km = 2
Fra 100 til 200 km = 3
Fra 200 til 300 km = 4
Fra 300 til 400 km = 5
Fra 400 til 500 km = 6
Fra 500 til 600 km = 7
Fra 600 til 700 km = 8
Fra 700 til 800 km = 9
Fra 800 til km = 10 points

points
points
points
points
points
points
points
points
points

Efter flere opfordringer er skemaet blevet udvidet, således
at lange DX forbindelser også bliver præmieret.
144 MHz nyt
OZ8SL har kørt følgende DX i perioden 21. nov. til 17. dec.:
Au rora:
21. nov. LA1AL (EX56j), LA4YG, SM0FOB, SM5EFP, SM4FZC,
SM4DHN, SM3FGL (IV52c), OH2AXF (MU46j).
24. nov. SM3AKW (IW30e).
4.
dec. LA9DL, LA8WF, SM4DHN (med SSB), SM0AGP,
SM3AKW, SM5CZD, SM5EFP, OH1IB, OH1YY, OH3YH,
OH0NB, SM5LE, SK5EW, GM3UAG (YR60a).
Tropo:
22. nov. G-stns. i QTH hovedfelter AK, AL, AM, ZL og ZM.
15. dec. SM4AXY.
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OZ5TE og OZ5UV under september testen 1973.

40 el. collineær på station OZ5TE.

QTH locator konkurrencen
For en ordens skyld skal det nævnes, at forbindelser via
aktive repeaterstationer ikke må medregnes, d.v.s. balloner,
satellitter og andre repeatereder indeholder elektronisk udstyr.
Forbindelser via aurora, meteorer og månen er selvfølgelig
i orden.
Den nye båndplan
Jeg vil lige minde jer om den nye Region I båndplan's
ikrafttræden pr. 1. februar 1974.
.
Dette har specielt interesse for DX amatørerne, da vi denne
dato skifter til den lave del af båndet.
Se i øvrigt båndplanens detaljer i november OZ.
OSCAR 7
Amsat har nu udsendt de sidste informationer om AmsatOscar - B som efter opsendelsen kommer til at hedde Oscar
7.
Udstyret er nu færdig og man håber, at opsendelsen vil
finde sted i marts - april måned. Oscar 7 kommer til at inde
holde følgende:
1. 70 cm/2 m repeater, konstrueret af DJ4ZC.
Input: 432,125 til 432,175 MHz. Output: 145,975 til 145,925
MHz. Effekt: 14 W eller 3,4 W PEP ud. Total virkningsgrad
45%, lineær operation, anbefalede sendetyper CW eller SSB.
Sidebånd inverteres. Telemetri beacon 145,980 MHz, 200
mW.
2. 2 m/10 m repeater, konstrueret af K3JTE.
Input: 145,85 til 145,95 MHz. Output: 29,40 til 29,50 MHz.
Effekt: 2 W PEP. Lineær operation. Sidebånd bliver ikke
inverteret. Telemetri beacon på 29,50 MHz.
OZ JANUAR 1974

3. Morse telemetri encoder, konstrueret af W5CAY.
24 analoge input kanaler. Den analoge værdi bliver om
formet til 2-tegns morse »ord«. Et tredje tegn kommer
foran »ordet« og indikerer linienummeret. Formatet er med
fire ord pr. linie, og seks linier pr. sekvens. Tegnhastig
heden kan kommenderes til 10 eller 20 ord pr. min.
4. Teletype telemetri encoder, konstrueret af VK3ZPI og
VK3BDS.
60 analoge input kanaler. Den analoge værdi bliver om
formet til et 3-tegns nummer i Baudot kode, (fjernskriver
kode). Foran de 3 tegn kommer 2-tegns kanalnr. Formatet
er 10 5-tegns ord pr. linie, og 6 linier pr. sekvens. Denne
sekvens bliver efterfulgt af 2 linier med information om
tiden siden opsendelsen. En tælling er 96 min. Output fra
beacon sender på 435,100 MHz. fsk, shift 850 Hz, 45,5
Baud. Kan også sende på 145,98 og 29,50 MHz afsk. på
kommando.
5. 435,100 MHz beacon sender, konstrueret af VE3QB og
VE2AO.
Effekt: 0,4 W output, fsk 850 Hz shift.
6. 2304 MHz beacon sender, konstrueret af San Bernardino
Microwave Society.
Effekt: 0,1 W output. Sender på kommando i 30 min.
perioder. Hl efterfulgt af 30 sek. bærebølge. Kan også
sende morse telemetri.
7. Codestore, modtage/lagre/sende-system, konstrueret af
W5CAY.
Kapacitet på 996 bits, COS/MOS shift register. Modtager
via kommando link. Output hastigheden er 13 ord pr. min.
8. Kontrol - logik, konstrueret af W3GEY.
Tænder og afbryder div. udstyr. Beskytter mod for stor
belastning ved at sænke effekten eller afbryde repeateren.
9. Batteriopladnings - regulator, konstrueret af DJ4ZC og
DJ5KQ.
Omformer 6,4 V fra solcellerne til 14 V ladespænding til
batterierne. Regulerer ladestrømmen, og skifter til den ene
af de to regulatorer, hvis der opstår fejl.
Som man ser indeholder satellitten temmelig meget udstyr,
som arbejder på forskellige frekvenser, så der skulle være
store muligheder for at forsøge sig med satellit - radio.
Levetiden er beregnet til 3 år, og hvis det holder, skulle
der være muligheder for alle som har lyst til at være med.
OZ9SW

RTTY amatøren
SARTG RTTY bulletin sidste onsdag i hver måned kl. 18.30
DNT på 3,580 MHz med 170 Hz skift. Call: SKØRY, opr.
SM5BTG.
SARTG aktivitetstest begynder efter bulletinens afslutning
og slutter kl. 20.30 DNT. Logs til OZ2CJ, Carl J. Jensen,
Mejsnersgade 5, 8900 Randers, inden 8 dage efter testens
afslutning.
SARTG's nye styrelse
Præsident: OZ4FF, Karsten Tranberg, boks 121, 3700 Rønne,
tlf. priv. (03) 95 31 11, arb. (03) 95 18 64.
Vicepræsident: SM4CMG, Bo Ohlsson, boks 1258, 71 041
Fellingsbro, Sverige, tlf. priv. 589-2 02 27.
Kasserer: SM6ANW, Sven Ekløf, boks 25, 43 133 Mølndal,
Sverige, tlf. priv. 031-27 64 10, postgiro S 23 13 38-5.
Sekretær: SM7AP, Harald Jahnke, Konvaljvägen 14, 23 047
Aakarp, tlf. priv. 040-46 45 19, arb. 040-9 01 00 lokal 1864.
Redaktør: SM6EBM, Bjørn Garpmann, Beryllgatan 54, 41 252
V. Frølunda, tlf. priv. 031-29 54 92.
Contest & award manager: OZ2CJ, Carl J. Jensen, Mejsners
gade 5, 8900 Randers.
OZ JANUAR 1974

Group managers
SM: SM0OY, Lars Nordgreen, Stackvägen 5, 16 355 Spånga,
tlf. priv. 08-36 05 94.
OH: OH2BJ, Unto Kokkarinen, Vantaankallio 6 A 19, 01 730
Vantaa 2, tlf. priv. Helsinki 89 20 89.
OZ: OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne, tlf.
priv. (03) 95 44 13, arb. (03) 99 82 77.
LA: LA1LN, Einar Thomassen, Rådyrvegen 30, 3900 Porsgrunn,
tlf. priv. 35-5 15 24.
Øvrige funktionærer
Distribution SARTG NEWS: SM6AEN, Lennart Bjureblad, Vadstenagatan 28, 41 723 Gøteborg, tlf. priv. 31-53 80 10, arb.
31-2314 02.
Medarb. SARTG NEWS: SM6DJR, Per Erik Liden, Træringen
20, 41 679 Gøteborg.
Bulletin redaktør: SM5BTG, Lennart Mellkvist, Morellvägen 1,
13 500 Tyresø, tlf. priv. 087-12 60 88, arb. 087-12 00 00 lokal
202.

Maskin manager: se sekretæren.
Revisor: Indtil nyvalg i 1974, se SM group manager.
Island: TF3KB, Kristjan Benediktsson, Barmahlid 55, Reykja
vik.
S.A.R.T.G. styrelsesmøde I
Gøteborg 8.-9. december 1973
Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group, S.A.R.T.G.
kunne i weekenden 8./9. december afholde styrelsesmøde, et møde man i flere år havde ønsket at holde, og som kun
kom i stand fordi Nordisk Kulturfond, hjalp os økonomisk.
En dagsorden på 49 punkter gjorde, at det blev et arbejds
møde, således at vi får kigge på Gøteborg en anden gang.
Præsidenten OZ4FF, indledte og udtrykte glæde over at
dette møde var kommet i stand, - og var meget glad for
dette udslag af nordiske samarbejde.
I de sidste 12 måneder er medlemsantallet steget tæt ved
50%, således at det samlede medlemsantal nu er lidt over 250.
4FF udtrykte også sin glæde ved at EDR havde været me
get positiv overfor at bringe RTTY stof i OZ, et område flere
og flere fatter interesse for.
Store bestræbelser er igang for at skabe aktivitet fra OX,
OY, TF, JW, JX og JH.
Både på Færøerne og på Grønland bygges ST5 konverter,
og RTTY aktivitet derfra forventes ca. 1. febr. 1974.
At hjælpe begyndere med råd og vink, er et af SARTG's
vigtigste punkter, og man håber, at de RTTY interesserede,
vil henvende sig, hvis der er problemer. (I OZ er gruppe
lederen OZ4QQ, Egon Sørensen, Skanørvej 2, 3700 Rønne.
Tlf. (03) 95 44 13).
I forbindelse hermed, udsendes med næste SARTG magasin
et spørgeskema til alle medlemmer, og man håber på en stor
svarprocent. Man har ligeledes planer om at udsende et
spørgeskema til alle lokalafdelinger indenfor OZ, OX, OY, SM,
LA, OH og TF; man håber ligeledes her på mange besvarelser.
En stor mangel på maskiner, især strimmelsendere, kon
stateredes, og man blev enige om at gøre noget for at skabe
et SARTG lager.
Vort blad SARTG NEWS, der udkommer hvert kvartal, og
er på ca. 60 sider blev rost fra alle sider, og det konstateredes,
at mange har indmeldt sig i SARTG alene for at få bladet.
Selvom
bladets
fremstilling
og
forsendelsesomkostninger
næsten helt sluger kontingentet på 20 Dkr., ønskede man ikke
at forhøje kontingentet for 1974.
Bulletinen, som udsendes den sidste onsdag i hver måned
ki. 18.30 DNT af vor bulletinstation SK0RY på 3,580 MHz, har
også fået en god start. Man håbede dog, at endnu flere
lyttere vil melde sig.
RTTY aktivitetstesten, der kører umiddelbart efter bulletinen,
havde haft et pænt deltagerantal; men også her ville man
gerne have endnu større aktivitet.
Fredagen før mødet var vi nogle, der var så heldige at
blive inviteret til ETA auktion (Elektronfysik Chalmers Univer
sitet of Technology). Auktionen foregik i Gasque kælderen.
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SARTG mødet i Göteborg 8.-9. december 1973

LA1LN, LA-group manager.

SM7AP, sekretær.

SM6EBM, redaktør.
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OH2BJ,

OH-group manager.

OZ4FF, præsident.

SM6DJR, med-redaktør.

SM0OY, SM-group manager. OZ2CJ, contest- & award
manager.

SM6ANN, kasserer.

SM6EZD og »Bulle-opr.« SM5BTG søger trøst efter de dårlige
conds på 80 m.
OZ JANUAR 1974

Aldrig har jeg set så mange til en radioauktion. Efter mit
skøn var der mellem 3- og 400 deltagere, og alle sad eller
stod som sild i en tønde.
Disse auktioner startede i 40’erne, og har siden løbet hvert
år. Hvert år skriver og ringer medlemmer af klubben (SK6AB),
til tidligere medlemmer og »tigger« industrisurplus. De får
sammenlagt flere tons komponenter, instrumenter og andet
udstyr. - Auktionen løber gerne i 8-15 timer i højt opskruet
tempo. - For at stimulere køberne har man salg af smørrebrød
og eksportøl. - I 1973 blev overskuddet 22.000 Skr., som nu
anvendes til udrustning i laboratoriet og på radiostationen.
SK6AB er placeret i 40 meters højde, hvor man bl.a. har en
TH6 DXX placeret. Man kører også 144 og 432 MHz. Det er
sager det. Vi håber i øvrigt at få muligheder for at holde
møde igen i 1974 eller 1975, men det kniber med at skaffe
midler hertil.
6. »GIANT« RTTY flash contest
19. jan. 1974: 16.00-24.00 DNT
27. jan. 1974: 08.00-16.00 DNT
Bånd: 80-40-20-15-10 m
Multiplier: DXCC listen + W1-0 og VE/VO 1-8
Kode: RST/zone nr. eks. 599/14
Point: Samme zone = 2 point
anden zone = efter tabel i OZ oktober 1972
Logs: Skal være modtaget senest den 28. febr. 1974 hos:
Prof. Franco Fanti, Via A. Dallollo 19, 40 139 Bologna, Italien.

OZ-DR 1675, Erik. Modtageren er en Drake SW 4A, hvorfor
en preselector hjælper til på amatørbåndene, men Erik fore
trækker dog at lytte på radiofonistationer.

SARTG RTTY aktivitetstest
Denne aktivitetstest løber den sidste onsdag i hver måned
i alle årets 12 måneder på 80 m.
Den er åben for alle amatører, også udenfor Skandinavien,
og tillige SWL.
Der udveksles RST - navn - QTH.
Hver QSO giver 1 point. - (QSO med bulletinstationen
SKØRY, dog 2 point).
De bedste 9 resultater af alle 12 deltester, tæller i slut
opgørelsen.
Testen begynder straks efter SARTG bulletinens afslutning,
ca. 19.00 DNT og slutter kl. 20.30 DNT.
Logs indsendes inden 8 dage til:
OZ2CJ, Carl J. Jensen, Mejsnersgade 5, 8900 Randers.
Stillingen efter 5. runde (de 4 bedste resultater):
44 p
1. OZ4FF
9. PA0WDW
2. SM0OY
36 p
10. SM4CMG
3. SM6AEN
32 p
11. EI5BH
4. SM5EEY
31 p
12. OZ2CJ
5. SL5AR
26 p
13. SM6ECR
6. SM6EDH
18 p
14. OK2BFS
7. OZ9JB
15 p
15. OZ4EDR
8. OZ8GA
14 p
16. OZ4SO
17. SM5ARS

11 P
11 P
9p
9p
6p
4p
4p
4p
2P
OZ4FF

SWLsparlten
Desværre er det lovede indlæg om licensbestemmelserne
endnu ikke færdigt, men det er mit håb, at indlægget må være
klart til næste nummer af »OZ«.
Som du sikkert har bemærket, er vi gået ind i et nyt år. På
tærsklen ind i det nye, plejer man altid at stoppe op et øjeblik,
OZ JANUAR 1974

for at se tilbage på tiden, der gik, og tiden, der kommer. Og
dette skal da heller ikke være nogen undtagelse!
Det er svært at spå om fremtiden; især når det gælder
amatørradioens fremtid. Manglen på frekvensområder til kom
merciel kommunikation er stadig stigende trods udvidelser
af satellittrafikken, det oversøiske kabelnet og lign., der kunne
lette presset på kortbølgebåndene. Vi kan ikke forvente, at
alle lande vil se lige positivt på radioamatørerne, og en ned
skæring af amatørbåndene kan derfor frygtes.
Desværre har amatørerne svært ved at hamle op mod de
kræfter, som er negativt indstillet overfor amatørradioen.
Amatørerne kan sende repræsentanter til de konferencer,
hvor frekvensfordelingen afgøres, men har ellers ingen ind
flydelse ved afstemningerne, trods den kendsgerning, at ama
tørbåndene udgør mere end 10% af frekvensområdet 0,5-30
MHz.
Mulighederne for at få indflydelse ved beslutningerne be
grænses derfor til samarbejde med teletjenesterne rundt om
i verden, samt forsøg på at få de lande, som ikke er positivt
indstillet, til at forstå betydningen af amatørradioen. Og dette
er sikkert et punkt, der skal satses på i de kommende år.
Teknisk og økonomisk støtte må ydes til de lande, hvor
afdelinger af IARU søger at skabe en interesseret medlems
skare.
Fremtiden bestemmes imidlertid også af, hvad der sker i
nutiden. »Overtagelsen« af amatørbåndene er så småt begyndt
at ske - de kommercielle stationer har sat sig fast på næsten
alle amatørbånd. Især er 40 meter hårdt ramt, men 80 og 20
meter »plages« også af stationer, der ifølge ITU-aftalerne ikke
har »opholdstilladelse« på disse frekvenser. For at forebygge
den uheldige udvikling, som amatørbåndene har gennemgået
på dette punkt har IARU oprettet »Intruders Watch Group«,
der har til formål at aflytte, identificere og rapportere kom
mercielle stationer, der opholder sig indenfor amatørbåndene.
Disse rapporter samles til en månedsudgave, som tilsendes
alle interesserede.
EDR's hovedbestyrelse har besluttet, at der ikke skal opret
tes en dansk monitoring station, men dette bør ikke afholde
de danske amatører fra at yde en indsats i arbejdet for
bevarelsen af amatørbåndene. Det kræver en del udstyr for
at kunne identificere de kommercielle stationer, der anvender
modulationsarter som A7a, F6 og lign. ligesom retningsan
tenner er nødvendige for pejling af stationen. Men selv om
man ikke råder over disse midler, kan man også være med.
lARU's monitoring stations er udstyret med det nødvendige
udstyr, men det kræver imidlertid en ret stor mandskabs
styrke, hvis stationen skal være aktiv døgnet rundt samt på
alle bånd. Derfor kan du ved hjælp af en rapport fortælle
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amatørerne på monitoringstationerne, hvor, og navnlig hvor
når, de skal lytte. Såfremt alle amatører medvirker til dette,
er det muligt ud fra rapporterne at danne et forholdsvis godt
billede af en kommerciel stations aktivitet på amatørbåndene.
Der findes »Intruders Watch« i V. Tyskland, England, Norge
og Sverige og i flere andre lande. Er du licenseret, er der
mulighed for at møde GB2IW på båndene, (- den engelske
monitoringstation) mens DL0IW er QRV hver søndag kl.
13.00 DNT på 3,740 MHz. Her modtages gerne rapporter om
intruders, d.v.s. »fremmede stationer«.
Lytteramatører har her mulighed for at gøre en stor indsats.
Er du i besiddelse af en modtager, der kan kalibreres, kan du
afgive rapporter på et særligt skema, der kan fås tilsendt fra
undertegnede. (Det er nødvendigt, at frekvensen kan angives
nogenlunde korrekt, ellers kan det være svært at benytte
rapporten!) Rapporten kan også sendes til undertegnede, der
vil sørge for videre ekspedition til IARU.
Her har du altså en mulighed for at medvirke til amatør
båndenes bevarelse! Vil du være med?
Stof, spørgsmål m.v. som sædvanligt til: OZ9XM, Karsten
Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.
OZ9XM

terne til fods! Hvem ved, måske bliver vi endda tvunget til
det, grundet omstændighederne!
Men uanset BIL- eller GÅ jagt, så på gensyn ved årets
storjagter.
OZ5WK

EDR s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
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Logbog, format A4 med spiral, pr. stk ....................................... 5,50 kr.
10 stk.......................................................................................... 45,00 kr.
Contest Log. format A4 medheftning,
pr. stk. ...
10,00kr.
10 stk.......................................................................................... 80,00 kr.
The Radio Amateurs World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azim utalprojektion
pr. stk...................................................................................... 16,50 kr.
10 stk.............................................................................. 135,00
kr.
ITU -World Wide Zone Kort med prefixer. pr. stk.
13,80kr.
World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver), format 80x60 cm i
Mercator-projektion
pr. stk...................................................................................... 11.00 kr.
10 stk
88,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61x61 cm ............................................... 11,00 kr.
10 stk
88,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk
10,00 kr.
10 stk
80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk.................................................................... 5,00 kr.
10 stk
40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen,
4.udgave
Vejen til sendetilladelsen,
5.udgave
(Rabat til afd. ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)

Indledningsvis vil ]eg på rævejagtsudvalgets vegne byde alle
rævejægere velkommen til jagterne i 1974.
EDR's nye reviderede Rævejagtsreglement, gældende fra
1.
januar 1974 ligger klar hos OZ4GS, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34. Reglementet kan rekvireres
af ethvert EDR medlem vederlagsfrit.
Arrangementskalenderen for storjagter der ønskes afholdt
i 1974, vil fremkomme i februar OZ, i lighed med tidligere år,
så det indskærpes hermed, at alle afdelinger der ønsker at
arrangere en storjagt i 1974, indsender dato for afholdelse
af jagten til undertegnede senest den 19. januar 1974.
En tlf. opringning er selvfølgelig tilstrækkelig! (04) 62 13 11.
For de nye jægere og arrangører bør måske tilføjes, at
denne Arrangementskalender bringes, for at undgå tidligere
tiders kaos, hvor f.eks. 2 storjagter afvikledes på samme dato,
samt for at jægerne landet over kan tilrettelægge deres del
tagelse i sæsonens jagter.
Årets Danmarksmesterskab skal i år afvikles i Sydjylland,
hvorfor de afd. der kan arrangere dette, bedes komme ud af
starthullerne således at vi får datoen med i næste OZ.
Årets REGION I RÆVEJAGTSMESTERSKAB afholdtes den
24.-25. august i KOMLO, ca. 200 km syd for BUDAPEST. Det
var de ungarske radioamatører, der stod som arrangører, og
arrangementet blev afviklet under kontrol af en international
jury. Der deltog jægere fra Sovjetunionen, Ungarn, Rumænien,
Tjekoslovakiet, Bulgarien, Jugoslavien, Polen, Østrig, Schweiz,
Øst-tyskland og Vest-tyskland.
Jagten afvikledes som sædvanligt på såvel 2 meter, som 80
meter. Der var 42 deltagere til start på 80 meter, som blev
vundet af en sovjettisk jæger på 55 minutter. Til orientering
kan oplyses, at den bedste »vestlige« deltager var en schweizer
på 21. pladsen i tiden 92 minutter.
På 2 meter var der ligeledes 42 deltagere til start. Denne
jagt blev vundet af en ungarsk jæger, også på 55 minutter.
Bedste »vestlige« jæger på 21. pladsen var også en schweizer
i tiden 94 minutter. Som det ses af ovenstående, har vi noget
at leve op til, Hl!
Måske skulle vi i den kommende sæson vise mere sam
fundssind og lade bilerne blive i garagen, for at afvikle jag
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27,50 kr.
39,10 kr.

Emblemer
10,00 kr.
QSO-instruktionshefte ................................................................. 3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til
afd.)
4,50 kr.
QRA-kort .................................................................................... 20,00 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ............................................................................................. 8,00 kr.
Nr. 2 ........................................................................................... 11,00 kr.
Nr. 3
10,00 kr.
Ordner ......................................................................................... 9-00 kr.
Register
3-00 kr.
EDR's bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR
Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

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.

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:
17. jan.: OZ4HZ demonstrerer sit 25 W PA trin til 2 m.
24.
jan.: Klubaften. Specielt er YL's og XYL’s velkomne på
denne aften.
31. jan.: OZ1NB fortæller om lineære integrerede kredse.
Foredraget er en fortsættelse af foredraget den 29. nov.,
hvor digitale integrerede kredse stod på dagsordenen.
7. febr.: OZ9JB fortæller om sine erfaringer med RTTY. Da
mange efterhånden er blevet interesserede i RTTY, forven
ter vi denne aften et stort fremmøde.
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14.

febr.: Klubaften. Jørn Kliiver medbringer sin nye TRIO
modtager og fortæller om den.
21. febr.: Denne aften vil blive viet contests. Mere i næste OZ.
28. febr.: Gennemgang af principperne i en 2 m mobilradio
station. Især for nylicenserede. Alle er velkomne.
7. marts: Klubaften. YL's og XYL's specielle aften.
14. marts: Ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge ved
tægterne. Kun adgang for betalende medlemmer. Forslag
til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest
torsdag d. 28. februar.
Rævejagter:
Datoer og tider vil blive offentliggjort i klublokalet.
Vy 73 de OZ1NB, Niels

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Alle 1, indgang bag Mobil-tanken.
Møde: Mandage kl. 20. QSL-udlevering 19.30-20.00.
Fmd.: OZ9ZI, Steen Gruby.
Kass.: OZ4AO, tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekr.: OZ1SZ, tlf. GO 4241.
Program:
21. jan.: Diskussion om EDR-vedtægter.
28. jan.: Teknisk aften med OZ8JS.
4. febr.: Klubaften.
Mandag d. 11. febr. 1974 kl. 20.00.
Ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse.
3. Eventuelt.
18. febr.: Vi snakker rævejagt.
25.
febr.: Firmaet Metric demonstrerer måleapparater, også i
forbindelse med praktiske målinger.
4. marts: Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig til OZ1SZ.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
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:
22. jan.: Klubaften.
29. jan.: Klubaften.
5. febr.: Auktion.
12. febr.: Klubaften.
Tirsdag den 5. februar holder vi auktion. Hvis du har noget
godt, du vil have med på auktionen, må du gerne kontakte
OZ4DQ. Det er meningen, vi vil bringe en oversigt i »Kontakt«
over de forskellige effekter. Det vides på forhånd, at der vil
komme flere gode ting »under hammeren«.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HILLERØD
Fmd.: OZ9RT, Søren Riis Hansen, Holmegaardsvang 10,
3400 Hillerød.
Bygge- og klubaftenerne hos formanden fortsætter på føl
gende dage:
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mandag den 21. januar,
tirsdag den 5. februar,
onsdag den 20. februar,
mandag den 4. marts,
hvor vi går videre med gitterdykmeteret.
Her i den kolde, mørke tid har vi jo god anledning til at
pusle med vor hobby; og bl.a. finder vi sikkert også en del
grej frem, som vi egentlig ikke rigtig har brug for mere. Vi
har derfor tænkt os at række dig en hjælpende hånd, og holde
AUKTION mandag den 25. februar
hos formanden, OZ9RT. De indkomne beløb vil gå i klub
kassen, med mindre du aftaler andet med formanden. Denne
tager i øvrigt allerede nu mod de ting, du måtte ønske at få
på auktion.
Vy 73 de OZ5FX, Freddy

LOLLAND-FALSTER
Lokale: I & H Skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing F„
tlf. (03) 83 91 70.
Tilslutningen var ikke overvældende, men de der kom havde
en hyggelig aften i gode omgivelser og kunne glæde sig over
de mange gode billeder fra Israel, som OZ5GF, Leif, fremviste
og kommenterede.
En tak til OZ7PX fra Dragør, som havde sendt en meget
fin, variabel strømforsyning. OZ4BE var den heldige vinder,
til lykke.
Hver deltager medbragte en pakke og der var spænding,
da pakkerne blev solgt til fordel for repeateren.
Onsdag den 23/1 1974 har OZ1LO, Leif, lovet at komme for
at holde foredrag. Vi tror, mange glæder sig til mødet med
1LO.
Vel mødt i det nye år.
Vy 73 de OZ8XR, H. V.

ROSKILDE
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
i
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.
Den ordinære generalforsamling forløb planmæssigt og
havde samlet ca. 30 medlemmer. Det var umuligt at tælle alle
benene og dividere med to - derfor kun ca. tal.
Efter at have budt velkommen til forsamlingen udbad 3PO
sig emner til ordstyrer. 2UD blev valgt og efter at han havde
konstateret, at GF var lovlig indvarslet, gav han ordet til 3PO
for aflæggelse af formandens beretning. Poul kom ind på
mange ting der var sket i det forgangne år i Roskildeafdelingen. Formandens beretning blev godkendt. Derefter skulle
kassereren aflægge beretning, men da 4YB var sygemeldt,
oplæste 4DP beretningen og kom ind på, at vi havde omsat
for kr. 20.000 Heathkit - yes sir du læste rigtigt. Næste punkt
på dagsordenen var fastsættelse af kontingent. Det forblev
uændret kr. 6,00 pr. måned.
Valg af revisor blev afgjort ved genvalg af 2ZZ og 7ZZ. Af
indkomne forslag var der kun et fra 8UD. Det gik ud på, at
OZ9EDR skulle være QRV hver klubaften. Efter en lang talk
enedes man om, at man skulle være i luften hver klubaften
fra 19.45-20.00 på 3,675 kHz. Festudvalget til varetagelse af
forberedelserne til julefesten blev nedsat med følgende med
lemmer: 2DV + XYL, 4QA, 1NY, 4DP, 40V (sidstnævnte deltog
aldrig i forberedelserne - Hl) vi havde den store glæde at få
tilbudt lokaler fra 1D, hvilket vi tog imod med stor taknem
melighed. Under eventuelt udspandt der sig mange interes
sante diskussioner og 4QA kom traditionen tro med et hep
til bestyrelsen om at afholde foredrag om kondensatorer,
spoler m.m. GF sluttede kl. 22.50 i god ro og orden. Det
udførlige referat i protokollen ligger til gennemsyn i klubben.
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Vi har intet at skjule, men i disse energisparetider skulle
sekretæren spare på energien på skrivemaskinen - referatet
fylder 4 tætskrevne foliosider - derfor kun dette korte i OZ.
Julefesten forløb traditionen tro godt. Der var samlet 60
deltagere og den indbragte et overskud på ca. kr. 800,00.
Der var stillet lokale til rådighed af 1D og præmier fra Flens
borgs Boghandel i Ringsted, ligesom ITT komponent og Ole
sen Electronic samt Lejre Maskinfabrik også havde stillet
præmier til rådighed. Fru Olesens julekage smagte som sæd
vanligt så godt, at den ikke kunne undværes for at det var en
rigtig julefest i Roskildeafdelingen. Tak for det. Indgangen
var igen fri i år, da arrangementet hviler i sig selv. Jeg skulle
i den forbindelse hilse fra kasserersken og sige, at der måtte
være nogle medlemmer, der havde en flov smag i munden
den aften, idet det ved et senere bestyrelsesmøde viste sig,
at adskillige af de tilstedeværende var meget langt bagefter
i kontingentindbetaling - venligst lad kasserersken deltage i
lodtrækningen næste gang der skal betales noget!!!
I år havde festudvalget særlige gode konditioner at arbejde
under, hvilket også gav sig udtryk i det flotte bord og den
fine udsmykning af lokalerne. Julenegene, der var brugt til
at pynte med, blev solgt ved udgangen og er kommet mange
fugle til gode. I hvert fald har jeg selv haft besøg af mindst
50 »grossenolliker« de dage, hvor der var gilde og det til
trods for at de harmoniske sidder lige inden for vinduet og
betragter »ædegildet«.
Initiativdiplomet som ellers bliver uddelt til julefesten, så I
ikke noget til denne gang - det havde vi helt glemt, men det
kommer straks!
Af hensyn til energibesparelsen vil vi i den kolde tid sløjfe
nogle mødeaftner, så det er ikke en »tyrkflej«, når I læser
programmet, der ser således ud:
17. jan.: Klubbens måleinstrumenter. Hvad er det og hvad
kan de?
31. jan.: Møde med EDR's landsformand OZ4JA samt kreds
repræsentanterne OZ5GF og OZ4ET. Mød talstærkt op og
spørg disse 3 »vismænd«.
14. febr.: SPOLER og KONDENSATORER. Kom nu Leo!
28. febr.: FM-VHF foredrag v. Mr. Simson INTERPHONE hvis
alt går vel (dette betyder ikke nødvendigvis kanaltrafik!)
14. marts: (Kaffe)klubaften - der skal også være noget for
individualisterne.
28. marts: Alternativ for 28. febr. eller ZZ film.
4. april: Stationsbetjening.
Auktion er planlagt til sidst i april af hensyn til vejret - vi
skulle jo gerne have Henning styrelærer med.
Vy 73 de OZ40V, Ole

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

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid., Odense.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84.
På nuværende tidspunkt er det detaljerede program for
foråret sendt ud til alle medlemmerne.
Det er sidste frist med tilmeldelse til kursus. Vi må og skal
have besked snarest, idet der, alt afhængig af deltagerantal
let, evt. skal skaffes større lokaler til undervisningen.
Kurset forventes at starte den 5. februar 1974, men nærmere
besked vil blive tilsendt.
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Ved aftelegraferingsprøven i december var der tre, der ikke
klarede skærene. De får chancen igen ved det samlede holds
høreprøve, der vil blive afholdt sidst i januar. Evt. QSL-rapport
på morsetræningen på 80 m vil selvfølgelig blive besvaret
med QSL.
Vy 73 de OZ9VO, Palle

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

HURUP
Lokale: Lindalsminde GI. Skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
tlf. (07) 94 14 85.
Vi er nu godt i gang med teknisk kursus, men det er lidt
kedeligt, at endnu ikke alle møder op, dette bliver forhåbent
lig bedre.
Under stormen mistede vi jo nogle antenner rundt omkring,
men vi håber da, at OZ8YN, OZ7YC og OZ7YD snart er QRV
igen.
Vy 73 de OZ8VU, Jørgen

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.
Så er vi startet op igen og håber, at alle er kommet godt
ind i det nye år, og nu er parate til at deltage i aktiviteterne.
Program:
16.
jan.: Foredrag i opholdsstuen, OZ2JE fortæller om støj
(i indgangstrin).
23. jan.: Månedens mini debat: Antenner. Aftenen skulle være
et oplæg til foredraget den 20. febr. om antenner ved
OZ7CH. Til denne aften ville vi gerne have, om du forud
vil aflevere spørgsmål, således at vi kan sende et oplæg
til OZ7CH. (Er du forhindret i at komme i aften, kan du blot
sende spørgsmålene til OZ8CZ senest den 1. febr.).
30. jan.: Klubaften med sidste debat inden E-GF.
Lørdag den 2. februar: Ekstraordinær generalforsamling i
Jelling. Vi opfordrer alt folket til at tage med. Der arrange
res kollektiv transport (tal med OZ4X).
6. febr.: »Rævemodtageren på bordet«. Denne aften kan du
tage din spille med og OZ7OU vil være dig behjælpelig
med at løse evt. problemer i spillen.
13. febr.: Klubaften.
20. febr.: Foredrag ved OZ7CH om antenner. Vi håber at se
så mange som muligt til foredraget om dette spændende
emne.
BEMÆRK
Da det ser ud til, at vi får andre og bedre lokaler, kan det
være, at vi, når dette læses, allerede er flyttet fra Ungdoms
gården. Så hvis du endnu ikke har hørt noget og gerne vil i
klubben på disse aftener, kan du kontakte ovenstående eller
spørge dig for på 2 m, så du kan få at vide, hvor vi nu be
finder os.
Det var alt for denne gang, på gensyn i klubben.
Vy 73 de OZ3MV, Dion
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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:
30. jan.: Debataften: GF'en lørdag d. 2.2.74.
Vi aftaler evt. kollektiv transport til Jelling.
6. febr.: AUKTION! Så er tiden inde til at se efter i skuffer
og skabe. Husk på, at der skal være plads til alt det, du
bringer med hjem fra auktionen!
13. febr.: Modeaften.
Vy 73 de OZ5OH, Ole

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.
Så har vi taget hul på 1974 og dermed starter vi forfra på
kalenderen med et godt nytår til alle.
Den kommende måneds aktiviteter ser således ud:
2. jan.: ..Nytårskur« (den dag alle kurerer og retter op på
skrammerne efter 31/12 med påfølgende nat) intet møde.
9., 16., 23. og 30. jan.: Almindelig klubaften. Intet særligt på
programmet.
24. jan.: Læg mærke til dagen og datoen: TORSDAG 24/1:
Teknisk udflugt med bus. Bussen afgår fra Møllegade 14.
- Men hvorhen? — Ja - vi får se.
6.
febr.: Herning afdelingen afholder »Vinterauktion«. Du kan
allerede nu begynde oprydningen og indlevere dine effek
ter i klubben. 10% af salgsbeløbet tilfalder klubbens kasse.
- Gaver modtages med glæde og tak. Som en af det gamle års sidste større aktiviteter, var vor
deltagelse i Give afdelingens julefrokost. Vi siger tak til Gwfolkene for en kringleskøn aften/nat.
Nu ikke mere denne gang. Slut fra OZ8H.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.

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.
Onsdag kl. 19.00: Teknisk kursus (begynder 6. februar).
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Lørdag: Rævejagt (se nedenfor).
Torsdag den 17. januar 1974 kl. 20.00:
I anledning af EDR's ekstraordinære generalforsamling drøf
tes denne aften de foreslåede ændringer til EDR’s vedtægter.
Alle Horsensafdelingens medlemmer opfordres til at komme
til stede denne aften og drøfte dette emne, der er af vital
betydning for vor forening.
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Månedens arrangement for januar 1974:
Torsdag den 24. januar 1974 kl. 20.00- klubhuset:
OZ1LN fortæller om VHF-stationer til AM, FM såvel som ESB.
Månedens arrangement for februar 1974:
Torsdag den 21. februar 1974 kl. 20.00- klubhuset:
OZ7CH taler om HF- og VHF-antenner.
NB! Særligt til disse to arrangementer indbydes alle med
lemmer af naboafdelingerne.
Fra den 1. januar 1974 flyttes byggeaftenerne permanent
til mandag kl. 20.00.
Vi beder de medlemmer, der har tilmeldt sig til byggeafte
nerne om - så vidt muligt - at møde op hver gang. Indtil nu
har det vist sig, at der en enkelt gang kun er mødt ét eneste
medlem.
Første byggeaften i det nye år bliver mandag den 7. januar,
hvor alle, som er interesseret i at bygge strømforsyninger,
såvel simple som mere avancerede, bedes møde op. Der vil
her blive fremlagt forslag til flere typer strømforsyninger,
hvortil afdelingen vil stå for fremskaffelsen af de nødvendige
komponenter.
Teknisk kursus om onsdagen begynder først den 6. februar
og følger Danmarks Radios TV-udsendelser »Licens til ver
den«.
De tilhørende radioudsendelser vil blive optaget på bånd
(om fredagen) og afspillet for deltagerne efter TV-udsendelsen
om onsdagen.
Der arbejdes på at få rævejagterne placeret lørdag formid
dag i stedet for søndag.
Se nærmere herom på opslagstavlen i klubhuset.
I månedsmeddelelsen for december 1973 anførte vi, at vi
havde forskelligt grej til udlån - deriblandt en svær hejseblok
- den er nu imidlertid forsvundet fra klubhuset.
Bestyrelsen vil meget gerne have et praj om, hvem der har
lånt den og har glemt at meddele det.
Vy 73 bestyrelsen

KOLDING
Fmd.: OZ3FS, Frank Pedersen, Spurvevej 16, 6000 Kolding.
Den 22. november var der foredrag på Kolding Seminarium
med et meget stort mødeantal, der var mødt 42 medlemmer,
hvilket må siges at være over al forventning. Foredragsholder
var OZ4RJ, som fortalte om antenner og udbredelsesforhold.
Vi vil gerne her sige tak til OZ4RJ, Svend Age, for et godt
foredrag.
Den 6. december blev der kaldt sammen til auktion på
Vetaphone Elektronik. Her var mødeantallet knapt så stort,
men vi fik da en hyggelig og munter aften ud af det. Auktiona
rius var OZ70G, som forstod at få en rivende afsætning på
de varer, der kom under hans hammer. Vi vil også gerne
bringe en hilsen og tak til Ole, OZ70G, og til dem som
hjalp med både før og efter auktionen.
Vy 73 de OZ7UH, Jørn

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

Mødeaften: Tirsdag den 22. januar.
Debat vedrørende generalforsamlingen.
Vy 73 de OZ9WN, Willy
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

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

ÆNDRINGSFORSLAG:

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.
Program:
Torsdag den 24. jan. kl. 19.30 skal vi høre om, hvorledes
det var at være radioamatør i gamle dage. Mød op og få dig
en hyggelig aften, hvor du bl.a. vil høre om, hvorledes selv
følgeligheder af i dag var store problemer dengang.
Vy 73 de OZ2OC, 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 OZ6LJ og OZ8MC til lykke med licensen.
I februar vil OZ8DS ved hjælp af UHF udstyr vise, hvad SWR
på et antennesystem i grunden er.
På 70 cm er der stor byggeaktivitet, bl.a. hos OZ2BN,
OZ4LS, OZ4MN og OZ6AQ og de første stationer har været
i luften.
Program:
22. jan : CW.
29. jan.: CW.
5. febr.: SWR ved OZ8DS.
19. marts: Generalforsamling.
Alle dage kl. 19.30.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. Call: OZ6ARC.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Programmet for januar/februar måned ser for afdelingens
vedkommende ud som følger:
Onsdagene den 16., 23., 30. jan., 6. og 13. febr. underviser
OZ6TG og OZ3ER i VTS og CW.
Skulle du være nødt til at spare på varmen derhjemme, så
mød opi Det giver sved på panden, når Hans nærmer sig de
60 tegn pr. min. De, der for tiden taler om, at det er forbudt
at »køre« over 80 i CW, må have misforstået et eller andet.
Torsdagene den 17., 24., 31. jan., 7. og 14. febr. er der
bygge- og oldtimeraften.
Som noget nyt vil vi i det nye år indlede hver torsdagsaften
med et eller andet foredrag om et »radiotisk« eller beslægtet
emne. Du kan roligt komme, selv om foredrag ikke interesserer
dig. De kommer kun til at fylde en lille halv time, så der bliver
også tid til dem, der vil bygge eller bare snakke.
Med håbet om et godt fremmøde i 1974.
Vy 73 de OZ6IC
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Forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse på EDR's ekstra
ordinære generalforsamling den 2. februar 1974.
Nedenstående ændringsforslag refererer til »Forslag til nye
vedtægter«, som de er angivet i OZ maj 1973.
Ændringsforslag 1 lyder:
»Det foreslås, at der i § 13 mellem stk. 8 og stk. 9 indføjes:
Alle EDR-medlemmer har ret til at overvære repræsentant
skabsmødet, men uden taleret og uden stemmeret«.
Begrundelse:
Mange medlemmer har vel set noget positivt ved de hid
tidige generalforsamlinger herved, at de har kunnet få »giraf
ferne« at se, uden at de i øvrigt har gjort sig bemærket på
anden vis. Disse medlemmer vil blive tilgodeset ved dette
forslag.
Der kan også være medlemmer, som ikke har mulighed for
at blive valgt som RM, men som er stærkt interesseret i på
første hånd at konstatere, hvordan vigtige beslutninger an
gående foreningens arbejde bliver taget.
Ændringsforslag 2 lyder:
»Det foreslås, at der i § 13 mellem stk. 8 og stk. 9 indføjes:
Stillere af ændringsforslag til vedtægter samt stillere af andre
forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,
har ret til at møde frem og argumentere for deres forslag, når
dette behandles. De har dog ingen stemmeret.«
Begrundelse:
Det formodes, at man skal kunne bede RM i sin kreds om
at argumentere for et stillet forslag. Problemet er så, om man
har tilstrækkelig mulighed for hos sin lokale RM at vinde ge
hør for sine ideer, således at de kan blive fremført i den ånd,
som de er tænkt. Det skulle der blive rådet bod på ved det
stillede forslag.
Det må bemærkes, at de to ændringsforslag er sidestillede,
det ene er ikke alternativ til det andet.
Efterskrift.
Det er fra flere sider, blevet mig betydet, at jeg som dirigent
på den ordinære GF ved min fortolkning af de fremkomne
afstemningsresultater var stærkt medvirkende til, at vedtægts
ændringsforslaget faldt. Hvis jeg personligt skulle have med
virket hertil, var det ganske utilsigtet, desuagtet jeg på da
værende tidspunkt var rabiat modstander af en så radikal
vedtægtsændring.
Jeg tror dog, at det ikke har været til nogen skade, at vi nu
har haft mere tid til at tænke over tingene. Hvis de to æn
dringsforslag vedtages, er jeg indstillet på at kunne anbefale
vedtægtsændringsforslaget i sin helhed.
EDR nr. 5496 OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm

Foreningen skal have nye vedtægter - eller skal den?
det skal og kan ikke afgøres i et indlæg i OZ.
Men det må være på sin plads her at komme med nogle
betragtninger over det, at behandle et så stort forslag, med
så radikale ændringer i forhold til de nuværende vedtægter,
på et så begrænset tidsrum som en generalforsamling er.
Ved forelæggelsen af det nu genfremsatte forslag kunne
der jo konstateres en kraftig modstand mod den form, man
for fremtiden ønsker foreningen ledet efter. Da denne mod
stand ikke er blevet mindre og bestemt heller ikke mindre
nuanceret, kan vi sikkert forudse en generalforsamling med
et rekordagtigt antal ændringsforslag til ændringsforslaget.
Heri ligger der en fare, derhen at begynder en forsamling
først at behandle en række ændringsforslag, rent konkret har
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forsamlingen faktisk allerede halvvejs godkendt, at vedtæg
terne skal ændres. Idet der således på forhånd er skabt et
latent behov i forsamlingen for, at ændringer skal der fore
tages, kan en sådan behandling let resultere i, at ændringer
der foretages - på grund af manglende overskuelighed og
mange meninger - får et præg af tilfældigheder og vil resul
tere i et sæt usammenhængende vedtægter. Bliver det om
talte behov ovenikøbet iblandet skyldfølelse over den måde,
hvorpå sidste behandling foregik, vil det kun forstærke de
negative virkninger.
I et forsøg på at undgå denne fare skal jeg derfor henstille
til generalforsamlingen at den:
seriøst gennemgår det foreliggende forslag og de ændrings
forslag der fremkommer både her i OZ og på selve general
forsamlingen
men nægter at foretage en endelig godkendelse af nye ved
tægter, idet man henstiller til et udvalg om at fremkomme
med et nyt forslag, med grundlag i de ændringer der er fore
lagt og den diskussion, der er foregået på generalforsamlingen.
Kun på denne måde kan vi få et vedtægtsforslag frem, der
kan få bred tilslutning fra hele landet og som ikke er vedtaget
ved en række kampafstemninger.
I konsekvens heraf skal jeg selvfølgelig afstå fra her at frem
sætte egentlige ændringsforslag, men kun i korthed påpege
nogle af de svagheder der er i det foreliggende forslag.
I første række finder jeg det uheldigt at både RM og HB
medlemmer hver for sig vælges ved urafstemning. Repræsen
tantskabet vil hermed blive reduceret til en godkendende for
samling med »forsinket udløsning« og uden egentlig indfly
delse. Ligeledes må jeg tilslutte mig kritikken om, at en sådan
ordning gor afstanden fra det menige medlem til de ansvar
lige nærmest uoverskuelig.
I spørgsmålet om kredsopdelingen, og dermed kredsrepræ
sentation i HB. finder jeg også, at det stillede forslag er
noget urealistisk. Uden på nogen måde at have noget imod,
at Bornholm bliver en selvstændig kreds og at HB skæres
ned til 7 medlemmer, må jeg dog påpege, at for at der ikke
skal opstå en parlamentarisk skævhed i HB, vil det være
nødvendigt f.eks. at tildele de enkelte HB medlemmer et
antal stemmer i forhold til det medlemsantal han repræsen
terer.
I samme moment vil jeg også gøre opmærksom på det
uheldige i, at formanden vælges ud af de valgte HB-med
lemmer. Man må erindre sig, at en formands opgave er sam
lende og koordinerende, ligesom formandens stemme i visse
situationer er udslagsgivende. Uanset hvor dygtig en mand
man end vælger til dette job, vil der opstå konflikter mellem
formandsjobbet og det at være valgt i en bestemt kreds.
Konklusionen må derfor være, at uanset det foreliggende
forslag indeholder nogle positive ting, må det, for at blive
demokratisk og til fordel for alle parter, ændres på flere
grundlæggende punkter. Må jeg udtrykke ønsket om, at dette
vil ske på den kommende ekstraordinære generalforsamling.
OZ2WK. Medlem 12624, Kurt Wennlch Hansen



Da jeg ikke kan forestille mig, at deltagerne på den ekstra
ordinære generalforsamling den 2. februar 1974 i Fredericia
- ligesom på GF i Odense - kan gennemdiskutere de om
fattende vedtægtsændringer, som var aftrykt i OZ for maj d.a.,
og finde en løsning der kan bifaldes af alle EDR-medlemmer,
vil jeg gerne foreslå følgende: De bestående vedtægter bibe
holdes og betragtes som værende tilstrækkeligt klare og
anvendelige, dog med følgende tilføjelse og ændringer under
§ 12, m.h.t. GF's dagsorden:
Dagsordenen skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kasseren fremlægger regnskabet i revideret stand.
4. Resultatet af urafstemning om formand, bestyrelsesmed
lemmer og suppleanter meddeles af stemmeudvalget.
5. Det kommende års foreningsarbejde. (Ny tilføjelse)
6. Indkomne forslag.
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7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.
Vy 73. Medl. nr. 4922, OZ2CE, Carl Emil
Vi tillader os at fremsætte følgende ændringsforslag til de
nye vedtægter, der skal behandles under pkt. 2 på dagsorde
nen for den ekstraordinære generalforsamling 2.2.74, i Frede
ricia.
§ 8 stk. 4 står:
Hver kreds vælger eet RM for hver påbegyndt 100 medlem
mer i kredsen.
Dette ændres til:
Hver kreds vælger eet RM for hver påbegyndt 100 medlem
mer op til 500 medlemmer, derefter eet RM for hver påbegyndt
200 medlemmer i kredsen.
Motivering:
Vi finder den foreslåede fordeling af RM uheldig, og mener
med vores forslag at tilstræbe en mere jævn RM fordeling på
landsbasis, samtidig med at en reducering af RM fra ca. 47
til ca. 37 vil betyde en reduktion af udgiftsiden på budgettet
og et mere effektivt arbejdende repræsentantskab.
§ 11 stk. 1 står:
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
Dette ændres til:
Repræsentantskabet
er
foreningens
højeste
myndighed.
Umiddelbart forud for afholdelse af det årlige RM-møde,
påhviler det kredsens HB-medlem i samarbejde med RM, at
indkalde medlemmerne til et kredsmøde.
Motivering:
Vi finder dette meget nødvendigt, for at HB og RM ikke skal
blive et »isoleret« folkefærd med en deraf følgende kontakt
vanskelighed til kredsens medlemmer.
§ 11 stk. 7 står:
Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun RM. Alle
har hver een stemme.
Dette ændres til:
Adgang til repræsentantskabsmødet tilstedes ethvert medlem
mod gyldig kontingentkvittering.
Stemme- og taleret på repræsentantskabsmødet har kun
RM. Alle har kun een stemme.
Motivering:
Vi finder det ønskeligt, at alle de medlemmer der måtte
ønske det, kan overvære det årlige repræsentantskabsmøde.
På de sønderjyske afdelingers vegne
OZ5WK, K. Wagner
Ændringsforslag til vedtægtsforslagets § 23:
I stk. 1 slettes sætningen: samt en ajourført prefix- og
zoneliste.
Stk. 2 ændres til:
Samtidig med udsendelsen af QTH-listen udsendes enten i
denne eller i OZ en ajourført prefix- og zoneliste samt en
fortegnelse over de aktive DR-amatører, der senest den 1. juni
begærer sig optaget heri.
Motiveringen for ændringsforslaget er, at EDR herved vil
stå mere frit i spørgsmålet om enten at udgive sin egen
QTH-liste eller anvende P & T's liste, som jeg anser for mere
fyldestgørende.
Medl. nr. 6.729, Ingvard Jensen, OZ5CI
Herudover er der fra »EDR amatører i Vejle, Fredericia og
Kolding« indsendt et maskinskrevet, anonymt indlæg. Da ku
verten heller ikke var forsynet med afsenderbetegnelse, har
jeg ikke fundet anledning til at optage indlægget.
OZ7XG, hovedredaktør

Det fra Danmarks Radio den 8.-1 .-74 ud
sendte brev til afdelingerne vedrørende
VTS 5. udg. er ukorrekt. EDR har ingen
forbindelse med brevet.
HR.
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AMATØRANNONCER
Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15.
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3
kr. - Annoncerne sendes direkte til bogholderen senest d. 20.
i måneden bilagt betalingen I gængse frimærker. For sent
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

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.

Købes: Tysk værnemagtsmodtager.
H. Vaarby, tlf. (01) 87 30 00 lokal 2490 mellem kl. 8 og 16
eller Trekløvervej 4 A, København.
Sælges: 1 stk. OZ4HZ sender med tilhørende LF og PA
(ca. 12 W), 1 stk. Storno CQF 33 hovedstation ombygget til
2 m, 1 stk. OZ5KG modtager 2 m, 1 stk. AP 566 mobilstation
12 V, 1 stk. VFX 144-146/133,3-135,3, begge signaler kommer
ud, 1 stk. LF og squelch med TAA 300, 1 stk. LF modulator
+ tone og VOX, 1 stk. Olivetti fjernskriver, 1 stk. converter
for fjernskriver (2 mask.), 1 stk. Weller loddepistol type 8100
varm på 12 sek., 7 stk. 8 MHz X-tal 145,35 - 145,5 - 145,6 145,8 - 145,9, 5 stk. 6 MHz X-tal 144,68 - 144,96 - 144,6,
4 stk. QQC 04/15, 2 stk. P35 med sokkel, 1 stk. 815, 4 stk.
807 nye, 1 stk. 4650 ny, 1 stk. PE 1/100, 2 stk. 6159, 1 stk.
6CL6, 1 stk. oscilloskoprør LB 1/15 med data og mumetalskærm, 1 stk. kortbølgemodtager Heathkit 3,5-32 MHz, 1 stk.
LF + squelch bygget efter AP 700, 1 stk. Semcoset 80 m
converter MB 80 med diagram, 1 stk. 2 m PA, ikke samlet,
(sokkel, trimmere, spoler m.m.), 2 stk. 832A rør for 2 m
(20-30 W), 2 sæt selsynmotorer lige til stikkontakten, 1 stk.
Geloso VFX G-4/105, 1 stk. S-meter H 25.
OZ4WM, tlf. (07) 85 00 92, ring mellem 16.30-19.30. Priserne
taler vi om.

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

Sælges: V.T.S., 5. udgave. Bogen, der giver svar på alle dine
problemer. Ny ekstra begyndervenlig udgave. Se annoncen
side 32.

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

Sælges: Stort PA trin, 20-15-11-10 m med indbygget blæser
og 220 V p.s., 1.175,- kr., evt. afdrag. Spectrum analyzer
»Panoramic SB-600«, båndbredde 1 MHz, dynamikområde
40 dB, 12 cm efterglødsskærm, 19" kabinet, original 220 V
p.s., 1.050,- kr., evt. afdrag. VHF powerrør 4CX250B, brugte,
70,- kr., 2 stk. nye EL34, 12,- kr. AP 565, 2 m, køreklar 220 V,
FET HF, QQE03/12 i PA, 4 ch.-diodeskift, 1 kanal med, 475,- kr.
Henvendelse til Oluf Høst, tlf. (03) 35 90 09 efter kl. 16.

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annonqerne skal være OZ3BH i hænde
senest den 20. i måneden.
Arskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud
på 10„- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til bogholderen,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1974.
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Sælges: Bærbar 2 m transceiver af mrk. Standard SRC-146A
(se OZ dec.). Kun brugt en uge. Pris 1.200,- kr. eller tilbud.
OZ60G, tlf. (01) 64 77 62.

Købes: Brugt mini svejseanlæg til 220 V AC.
OZ2VA, Villy Abrahamsen, Vesterhavsgade 67, 6700 Esbjerg.
Sælges: HW 12 transceiver, 800,med udtag til HW 12 m.fl.
OZ5QQ, tlf. (03) 28 83 90, kun aften.

kr.

Stort

poweranlæg

Sælges: IC 22 helt ny, bestykket med 2 sæt X-tal: 145,0
T-R og 145,25 T - 145,85 R, prisafslag 10%.
OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne Mariesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Sælges: AP 565 med 145,0, lige til stikkontakt og antenne,
25 W output, RX med nuvistorindgang, desuden bl.a. bånd
optagertilslutning, 350,- kr. 2 m rørsender uden strømforsy
ning og X-tal, 50,- kr. Creed fjernskriver 125,- kr. Gammel AP
HS-box + gammel flymodtager, kan afhentes for annoncens
pris (10,- kr.).
Købes: Stereodecoder til Beomaster 1000.
OZ9QR, Per Jakobsen, tlf. (01) 78 80 75.
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